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Abstract 

The purpose of this essay is to investigate the Swedish, Australian and English curriculum and 

how the schools are expected to work with teaching students about democracy. The main 

procedure of this essay has been reading all the curriculums and then breaking them down 

into categories. This method has been used to be able to see similarities and differences 

between the countries and their curriculums. The categories used has been two main ones: The 

Holistic and The Problematization. The category Problematization has then been broken 

down into three sub-categories: The System, The Values and The Influence. This method has 

also been used to be able to see in which category the countries curriculums put the most 

emphasis in. The conclusion of this essay is that all countries are expected to work with 

teaching students about democracy but in different ways. The Swedish curriculum puts a lot 

of emphasis in the category Values, the Australian Curriculum puts a lot of emphasis in 

teaching their students about the category System and the English one puts a lot of emphasis 

in Problematization but has an even distribution among the sub-categories. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka de svenska, australiensiska och engelska 

läroplanerna och hur skolorna förväntas arbeta med demokratiområdet. Det huvudsakliga 

tillvägagångssättet i denna uppsats har varit att läsa samtliga läroplaner och sedan bryta ner 

dem i kategorier. Denna metod har använts för att kunna se skillnader och likheter emellan 

länderna och deras läroplaner. De två huvudkategorierna som har använts är Helhetssyn och 

Problematisering. Kategorin Problematisering har sedan brutits ner i tre underkategorier: 

System, Värderingar och Påverkan. Denna metod har också använts för att kunna se vart 

ländernas läroplaner lägger sitt huvudfokus. Slutsatsen i denna uppsats är att samtliga länder 

förväntas arbeta med demokratiområdet men på olika sätt. Den svenska läroplanen betonar 

kategorin Värderingar, den australiensiska läroplanen betonar kategorin System och den 

engelska läroplanen betonar Problematisering men har en jämn fördelning emellan 

underkategorierna. 
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1. Inledning 

I denna uppsats förmedlas kunskap kring Australiens, Sveriges och Englands läroplaner och 

det förväntade arbetet med demokratiområdet. Uppsatsen delar upp läroplanerna utifrån 

kategoriseringen Helhetssyn och Problematisering. Problematisering har sedan tre 

underkategorier: System, Värderingar och Påverkan. Detta för att säkerställa en rättvis 

jämförelse men även för att bryta ner läroplanen i mindre beståndsdelar. Samtliga läroplaner 

bryts ner i dessa kategorier var för sig och jämförs sedan sinsemellan för att hitta likheter och 

skillnader. Uppsatsen beskriver det förväntade arbetssättet utifrån läroplanerna och beskriver 

alltså inte det faktiska arbetssättet. Det förväntade arbetssättet säger mycket om ett lands 

politiska vilja att arbeta med demokratiområdet. Samtliga tre länder arbetar aktivt med 

demokratiområdet även om det skiljer en del sinsemellan vart länderna lägger huvuddelen av 

sitt fokus.  

1.1 Problemformulering 

I media rapporteras det ofta att demokratin i världen är hotad och att allt fler länders 

utveckling går åt fel håll. Enligt Institute for democracy and electoral assistance (IDEA) 

stämmer dock inte denna bild. Utveckling rör sig försiktigt framåt i en positiv riktning, i alla 

fall gällande utvecklingen på längre sikt. Kortsiktigt finns det dock utmaningar och IDEA slår 

fast att för att säkerställa demokratins fortsatta utveckling måste en motståndskraft mot 

odemokratiska idéer finnas.1 För att bibehålla denna motståndskraft och i förläningen öka 

denna spelar skolan en avgörande roll. Det krävs ett aktivt och målmedvetet arbete för att 

förankra demokratiska värderingar bland eleverna i skolan då dessa i framtiden blir 

medborgare som kan stå upp för demokratin. IDEA bedriver även en internationell 

undersökning där de jämför elevers kunskaper i Samhällskunskap, där frågor som demokrati 

spelar en central roll.2  Forskning kring läroplaner har även blivit ett alltmer centralt 

forskningsfält inom pedagogiken vilket betonar att det är av vikt.3 

För att ett aktivt arbete med demokratifrågan ska kunna ske kan vi anta att flera faktorer 

krävs. En av dessa blir ett tydligt ramverk där politiker prioriterar frågan och skolverket eller 

                                                           
1 https://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2018/hoppet-finns-fortfarande-for-demokratin/, hämtad 
2019-04-29. 
2 https://iccs.iea.nl/fileadmin/user_upload/Editor_Group/Documents/Presentations_7_Nov/2_-
_ICCS_2016_International_Report_Wolfram__16-9._final__6Nov2017_.pdf, hämtad 2019-04-29. 
3 Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.), Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare], 3., [rev. 
och uppdaterade] utg., Natur & kultur, Stockholm, 2014, s 144. 
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dylik myndighet får ett tydligt uppdrag att utforma ett ramverk kring frågan. En viktig del av 

detta ramverk blir läroplanerna som formar vad läraren förväntas lära ut. Duktiga och 

engagerade lärare är självfallet en avgörande faktor och det är av största vikt att de prioriterar 

demokratifrågan för att undervisningen ska genomföras som förväntat. Eftersom en läroplan 

är ett förväntat arbetssätt krävs det duktiga lärare för att det även ska bli det faktiska 

arbetssättet. 

Denna uppsats ämnar undersöka tre olika länders kursplaner och via en innehållsanalys 

analysera hur skolor i dessa länder förväntas arbeta med demokratiområdet. Undersökningen 

berör årskurs 9 i Sverige, årkurs 10-11 i England (Key stages 3-4) och årskurs 10 i Australien. 

I samtliga årskurser är åldern 15/16 år förutsatt att eleven inte gått om ett år alternativt ligger 

ett år före i studierna. Länderna som undersöks är Sverige, England och Australien. Fokus 

ligger här på kunskap kring demokrati och inte på färdigheter. Läroplanerna undersöks utifrån 

två huvudkategorier: Helhetssyn och Problematisering samt tre underkategorier till 

Problematiserings kategorin: System, Värderingar och Påverkan. 

Denna uppsats undersöker alltså det förväntade arbetssättet med demokratiområdet. Detta 

innebär att det faktiska arbetssättet kan skilja sig från informationen i läroplanen. Däremot 

säger en läroplan en hel del om den politiska viljan i ett land och hur politiken vill att skolan 

ska fungera. Ett lands demokratiarbete består av flera steg men just skolan prioriteras ofta som 

en viktig instans där arbetet ska beskrivas. Det som står i en läroplan blir ett uttryck för den 

politiska inriktningen och säger mycket om synen på demokratin. 

Om forskning inte bedrivs gällande olika länders kursplaner och dessa inte jämförs finns inte 

heller någon möjlighet att hämta inspiration från varandra. Att enbart försöka utveckla 

kursplanen nationellt är självfallet en möjlighet men med en bredare internationell kunskap 

bör detta bidra till att både utveckla ämnet samhällskunskap och i förläningen samhället i 

stort. Att förstå andra länders kursplaner bör även skapa en större förståelse för andra länders 

förhållningssätt i diverse olika frågor.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att förmedla kunskap kring några västerländska demokratier med 

olika traditioner av medborgarskapsutbildning i skolan. I uppsatsen förmedlas kunskap kring 

Australiens, Englands och Sveriges kursplaner i ämnet samhällskunskap och då specifikt vad 

gäller demokratiområdet. Uppsatsen delar upp läroplanerna utifrån kategoriseringen 
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Helhetssyn och Problematisering. Problematisering har sedan tre underkategorier: System 

Värderingar och Påverkan. Detta för att säkerställa en rättvis jämförelse men även för att 

bryta ner läroplanen i mindre beståndsdelar. Detta genomförs för att skapa en djupare 

förståelse för hur olika länder arbeta med demokratiområdet och hur deras kursplaner ämnar 

stärka elevernas kunskaper inom demokratiområdet. 

Frågeställningar: 

1. Inom vilka kategorier lägger länderna sitt huvudfokus i det förväntade arbetet med 

demokratiområdet i läroplanen? 

2. Vilka likheter finns det mellan ländernas kursplaner/läroplaner i ämnet 

Samhällskunskap eller dylikt gällande kunskaper kring demokrati? 

3. Vilka skillnader finns det mellan ländernas kursplaner/läroplaner i ämnet 

Samhällskunskap eller dylikt gällande kunskaper kring demokrati? 

1.3 Bakgrund 

Ett skolsystem bygger sin verksamhet på att förmedla kunskap. För att klara av detta mål 

måste ett skolsystem ställa sig frågan: ”Vad är värt att veta?”. En läroplan innebär ett svar på 

denna grundläggande frågeställning och bestämmer helt enkelt vad som är värt att veta inom 

varje specifikt ämne.4 I samtliga skolsystem finns alltid en läroplan med innebörden 

styrdokument för mål och innehåll. Detta innebär att samtliga skolsystem innehar ett mål- och 

en resultatstyrning.5 I det engelska språket blir detta extra tydligt där ordet Curriculum 

används. Detta har med tiden blivit ett bredare begrepp som inte bara hänvisar till ett specifikt 

dokument utan snarare hela filosofin och de föreställningar som står bakom en specifik 

läroplan.6 

Under 1920- och 1930-talet började man i USA att utveckla ett läroplanstänkande som utgick 

ifrån en teknologisk tankemodell. Tanken här var att forskningen kommit så långt att man 

med hjälp av teknologin kunde svara på grundläggande frågor om val av mål, innehåll och 

didaktiska frågor. Via studier skulle man sedan kunna utvärdera vilka mål och vilket innehåll 

som bör vara en del av läroplanen. Dessa mål skulle även vara konkreta och kunna mätas 

tydligt så att behovsstudier skulle kunna påvisa vad som behöver förändras. Även om detta 

                                                           
4 Liberg (2014), s 139-140. 
5 Liberg (2014), s 142. 
6 Liberg (2014), s 144. 
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användes i begränsad omfattning kom det senare att återigen växa fram under 1950- och 

1960-talet.  

Detta kan sammanfattas i följande punkter: 

1. Val av syfte och mål. 

2. Val av inlärningsmodell för att nå målen. 

3. Organisera lärandet så att det blir effektivt. 

4. Utvärdera resultatet. 

Den som särskilt drev på denna tankemodell var Ralph W. Tyler. Tyler hade varit ansvarig för 

en utvärdering av ett läroplansprojekt som omfattade 30 high schools, colleges och 

universitet. Det är av vikt att påpeka att USA har ett stort mått av lokalt självbestämmande 

och därav inte har en enhetlig läroplan likt den i Sverige. Tyler kom att publicera en bok vid 

namn Basic Principles of Curriculum and Instruction i vilken han publicerade ovanstående 

fyra frågor, dessa kom att kallas The Tyler Rationale. Dessa fick stor genomslag i USA och i 

förläningen även Sverige.7 The Tyler Rationale har senare fått kritik för att vara alltför 

teoriberoende och att det inte kopplas till praktiken. Kritiken kommer bland annat från 

Schwab som menar att målen inte kan definieras klart och tydligt. Schwab menar att Tylers 

modell inte håller för praktikens komplexitet och att logiken inte håller om utbildningen ska 

vara bildande i ett bredare sammanhang.8 

År 1958 grundandes International Assosication for the Evaluation of Educational Achievment 

(IEA). Tanken var att bygga ett nätverk av forskare som med utgångspunkt i internationella 

kunskapsmätningar skulle utveckla komparativa studier av skolsystem. Detta är grunden till 

de flertalet kunskapsmätningar som idag sker runt om i världen.9 

I Sverige har samhällskunskapsämnet kommit att utvecklas över tid. Ämnet introducerades 

under tidigt 1960-tal när det delades ifrån historieämnet. Innan detta fanns en speciell del av 

historieundervisningen som kallades Medborgarkunskap. Däremot hade undervisningen i 

skolan redan efter andra världskriget fått målet att forma aktiva demokratiska medborgare 

som skulle bidra till ett demokratiskt samhälle.10 Läroplanen betonar fortfarande att skolan har 

                                                           
7 Liberg (2014), s 204-205.  
8 Liberg (2014), s 217-218. 
9 Liberg (2014), s 205-206. 
10 Morén, Göran, Aldenmyr Irisdotter, Sara. The Struggling Concept of Social Issues in Social Studies: A 

Discourse Analysis on the Use of a Central Concept in Syllabuses for Social Studies in Swedish Upper Secondary  
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en viktig betydelse för att eleverna ska omfamna den demokratiska värdegrunden och att 

skolan är avgörande för att detta ska uppnås.11 

I Australien är ämnet Civics and Citizenship relativt nytt och landet fick en nationell läroplan 

i ämnet först år 2014. Ämnet Civics and Citizenship har dock ett brett stöd inom politiken och 

Australiens regering har haft som mål att ämnet ska bli ett prioriterat ämne i skolan.12 

I England behandlas demokrati inom ämnet Citizenship education. Det har länge varit ett 

prioriterat ämne i England, både vad gäller den politiska agendan och de som verkar inom 

utbildningsväsendet. Citizenship education blev ett obligatorisk ämne för samtliga elever 

mellan 11-16 år i september år 2002.13 På senare år har ämnet debatterats och länge såg det ut 

som att ämnet skulle strykas helt då det kunde anses påverka barnens politiska åskådning. 

Detta skedde dock inte och istället lanserades år 2014 en ”slimmad variant” av läroplanen.14 

 

1.4 Teori 

1.4.1 Ungdomars utveckling mot att bli demokratiska medborgare 

I boken Schools, curriculum and civic education for buildning democratic citizens  slås det 

fast att moderna demokratier möter flertalet olika utmaningar varav en är förmågan att bestå i 

kristider. Även om det finns stora skillnader inom Europa är ett återkommande tema att alla 

demokratier behöver aktiva och informerade medborgare för att upprätthålla demokratin. De 

beskriver hur samtliga länder som vill upprätthålla demokratin lägger stort värde på 

utbildningen av unga för att upprätthålla demokratin. Studier påvisar att ungdomar generellt 

förlitar sig på institutioner som parlament och domstolar men ställer sig tveksamma till 

politiker samt politiska partier. Ungdomarna ställer sig tveksamma till flertalet av de 

traditionella sätten att engagera sig på och röstade i lägre grad än tidigare generationer enligt 

                                                           
School, Journal of Social Science Education, Volumed 14, Number 1, Spring 2015, DOI 10.2390/jsse-v14-i1-
1374, s 6. 
11 Broman, Anders. Att göra en demokrat? [Elektronisk resurs] : demokratisk socialisation i den svenska 
gymnasieskolan, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Statsvetenskap, Karlstads universitet, 2009, 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-4302, s 13. 
12 Arif, Beston. Citizenship Education at High-Schools in Australia: New South Wales, International Journal of 
Social Sciences and Educational Studies. 4. 2520-968. 10.23918/ijsses.v4i1p32, 2017, s 32. 
13 Kerr, David. Citizenship Education in England: The Making of a New Subject. Online Journal of Social Sciences 
Education. 2. 10.4119/UNIBI/jsse-v2-i2-472, 2003, s 1. 
14 Kisby, Ben. `Politics is ethics done in public’: Exploring Linkages and Disjunctions between Citizenship 

Education and Character Education in England*, Journal of Social Science Education 
Volume 16, Number 3, Fall 2017 DOI 10.2390/jsse-v16-i3-1582, s 11. 
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boken. Detta ledde fram till att fram till frågan vad ungdomar behöver för att vara aktiva 

medborgare i en ny tid.15 Forskare som samlades för att diskutera detta och kom fram till två 

huvudfrågor:  

1. Identify key competencies required for active citizenship of young people in Europe of the 

future. 

2. Translate those competencies to school-based activities in the form of curricular and 

pedagogical strategies. 

Samhällskunskap är och kommer förbli en viktig del av skolan i demokratiska länder. 

Däremot behöver den utvecklas för att skolan fortsatt ska spela en fungerande roll i elevers 

utveckling till demokratiska medborgare.16 

I artikeln Why We Need to Question the Democratic Engagement of Adolescents in Europe 

beskrivs hur flertalet forskare målar upp en problematisk bild kring engagemanget för 

demokrati bland ungdomar. Här nämns bland annat att De Groot identifierar tre typer av 

attityder vilka kan vara ett hot mot demokratin: När människor inte utvecklar ett demokratiskt 

engagemang, när de ser demokratin som en självklarhet och slutligen när de vill kämpa emot 

demokratin.17 För att bota ovanstående problematik menar författarna att utbildningen spelar 

en avgörande roll. Författarna menar att skolan inte bara kan undervisa teoretiskt kring 

demokrati utan att det är direkt nödvändigt att anordna upplevelser där elever deltar och får 

prova på olika delar av den existerande demokratin.18 Gällande ungdomars engagemang 

efterlyser de mer tydliga arenor runt om i Europa där ungdomar kan ge uttryck för sitt 

demokratiska engagemang. Det bör dock påpekas att detta är författarnas bild över attityder 

som hotar demokratin, de hänvisar inte till någon studie gällande detta. 

1.4.2 Ungdomar, medborgare eller framtida medborgare? 

Trond Solhaug argumenterar i sin text Democratic Schools – Analytical Perspectives för att 

skolan måste analyseras som en helhet samt ta hänsyn till flertalet olika faktorer för att 

bedöma om en skola är demokratisk. Här nämns exempel som regelverk, normer och 

                                                           
15 Print, Murray. & Lange, Dirk (red.), Schools, curriculum and civic education for building democratic citizens, 
SensePublishers, Rotterdam, 2012, s 1.  
16 Lange (2012), s 7.  
17 De Groot, Isolde., Veugelers, Wiel. Why We Need to Question the Democratic Engagement of Adolescents in 
Europé, Journal of Social Science Education, Volume 14, Number 4, Winter 2015, DOI 10.2390/jsse-v14-i4-1426, 
s 27. 
18 De Groot & Veugelers (2015), s 35. 
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utförande för att få fram en helhet hur ett skolväsende arbetar med demokratiska teorier och 

utbildningsteorier. För att närmare förstå hur en skola arbetar bör deltagande, skolan som 

institution, lärarens metoder, värderingar samt inkludering granskas.19 I denna uppsats 

granskas skolans förväntade arbete med demokratiområdet och detta inkluderar delar av det 

Solhaug menar måste granskas för att avgöra om en skola är demokratisk eller inte. En 

avgörande punkt är om skolan anser att elever är medborgare eller om de är ”framtida” 

medborgare. Att se eleverna som ”framtida” medborgare är enligt Solhaug fel då det strider 

mot FN:s barnkonvention.20 Solhaug beskriver statens makt vad gäller att forma skolan och 

benämner det som ett system där inflytandet sker från toppen till botten. När det uppstår 

spänningar mellan statens intressen och olika gruppers intressen har staten möjlighet att 

begränsa dessa intressen. Sammanfattningsvis är skolorna fundamentala för samtliga 

samhällen och flertalet delar inom skolan är inte objekt för demokratisk påverkan.21 Det 

skulle här kunna hävdas att vi via röstsedeln har möjlighet att påverka detta men detta hjälper 

knappast de elever som påverkas av undervisningen på en daglig basis. Denna uppsats 

granskar vad som de facto finns i läroplanen men det kan även hävdas att framtida forskning 

bör studera vad som inte finns där. 

Likt ovan nämnt är ett återkommande tema att alla demokratier behöver aktiva och 

informerade medborgare. Detta går att koppla ihop med de kategoriseringar denna uppsats 

använder. De två huvudkategorierna Helhetssyn och Problematisering och 

Problematiseringens tre underkategorier: System, Värderingar och Påverkan. Uppsatsen ska 

mäta förekomsten av dessa för att skapa en bild av det förväntade arbetssättet. En informerad 

medborgare förstår helheten i en demokrati och förstår även systemet den är uppbyggd kring. 

En aktiv medborgare måste ha tillräcklig kunskap vad gäller olika sätt att påverka och måste 

även ha värderingar som den kan uttrycka, i det sistnämnda fallet är det självfallet önskvärt att 

dessa värderingar är demokratiska. De Groot nämner likt ovan även tre hot mot demokratin, 

när människor inte utvecklar ett demokratiskt engagemang, när de ser demokratin som en 

självklarhet och slutligen när de vill kämpa emot demokratin.22 Dessa hot torde gå att 

motverka i viss utsträckning om eleverna har tillräckliga kunskaper i de olika kategorierna 

som denna uppsats använder. 

                                                           
19 Solhaug, Trond., Democratic Schools – Analytical Perspectives, Journal of Social Science Education, Volume 
17, Number 1, Spring 2018, DOI 10.4119/jsse-v17-i1-1791, s 2. 
20 Solhaug (2018), s 2. 
21 Solhaug (2018), s 3. 
22 De Groot & Veugelers (2015), s 27. 
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1.5 Forskningsläge 

1.5.1 Sverige 

I Sverige har samhällskunskapsämnet kommit att utvecklas över tid. Ämnet introducerades 

under tidigt 1960-tal när det delades ifrån historieämnet. Innan detta fanns en speciell del av 

historieundervisningen som kallades Medborgarkunskap. Däremot hade undervisningen i 

skolan redan efter andra världskriget fått målet att forma aktiva demokratiska medborgare 

som skulle bidra till ett demokratiskt samhälle.23 Även idag finns en tydlig uppfattning om att 

skolan kan påverka elevers förhållningssätt till politik & demokrati. Exempel på detta är 

enligt Broman t. ex kursplanen för gymnasieskolan inom ämnet Samhällskunskap. Där slås 

tydligt fast att skolan har en viktig betydelse för att eleverna ska omfamna den demokratiska 

värdegrunden och lära sig praktisera den. Detta gäller den tidigare läroplanen men målet finns 

kvar i Lgr 11. Ett annat exempel är demokratipropositionen som hävdar att det demokratiska 

medvetande måste öka och att skolan spelar en avgörande roll för att detta ska uppnås.24 

Däremot finns det andra föreställningar som hävdar att skolan egentligen endast har en liten 

möjlighet att påverka ungdomarnas syn på politik och att skolan de facto inte borde prioritera 

detta. Flertalet forskare hävdar även att det inte går att bevisa ett samband gällande 

ovanstående. Vissa pekar även på risken att kunskapsuppdraget i skolan får ge vika för 

demokratiuppdraget och att grundläggande kunskaper som att läsa och skriva alltid borde 

prioriteras först då dessa är avgörande för att medverka på den politiska arenan.25 Vilket av 

ovanstående som kan anses vara korrekt är svårt att avgöra då forskningen enligt Broman inte 

är tillräcklig för att säkert avgöra detta.26 Detta kan även kopplas ihop med vilken roll 

läroplanen faktiskt spelar för elevernas demokratiska utveckling. 

Läroplanen i Samhällskunskap har skiftat karaktär över tid och vad gäller delen demokrati har 

det skett en del svängningar sett till procentuell plats i läroplanen.  

Löfwall slår fast följande procentsatser gällande läroplaner genom den svenska historien27. 

Lgr 62: 9,14 % 

                                                           
23 Morén & Aldenmyr Irisdotter (2015), s 6. 
24 Broman (2009), s 13. 
25 Broman (2009), s 13. 
26 Broman (2009), s 14. 
27 Löfwall, Mikael, Samhällskunskap - Ett ämne i tiden?: En studie av globaliseringens inverkan på 
samhällskunskapen [Elektronisk resurs], Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, 
Linnéuniversitetet, 2012, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-19402, s 39. 
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Lgr 69: 18,42 % 

Lgr 80: 14,06 % 

Lpo 94: 33,33 % 

Lgr 11: 10,87 % 

Löfwall beskriver hur Lgr 62 aktualiserade demokratiområdet genom att undervisningen 

skulle behandla för- och nackdelar med ett demokratiskt styrelseskick. Denna idé finns endast 

i Lgr 62 och försvinner sedan när betoningen på demokratiuppdraget stärks. De efterföljande 

kursplanerna är konsekventa vad gäller att ta avstånd från antidemokratiska tankar. LGR 69 

har ett liknande upplägg och fokuserar på att ”levandegöra de grundläggande idéerna i vår 

demokratiska livssyn…”. Lgr 80 bygger vidare på de demokratiska värdena och att de ska 

värnas genom undervisningen och tillägger att skolan ska ta avstånd mot allt som strider 

gentemot de demokratiska värdena. Här betonas även att undervisningen ska innehålla 

mötestekniker och demokratiska arbetsformer samt vilka rättigheter och skyldigheter 

invånarna i ett demokratiskt samhälle har.28 Lpo 94 bygger ytterligare vidare på 

demokratiavsnittet i läroplanen och slår fast att eleverna ska fostras till att respektera 

människors olika ställningstaganden och åsikter. Skolan ska även sträva efter att eleverna ska 

förstå de skiftande förutsättningarna för en demokrati. Lpo 94 lyfter ett vidare perspektiv och 

berör inte endast Sverige och dess närområden. Eleven ska även ha kunskap kring hur det 

demokratiska systemet är uppbyggt och kunna vara delaktig i en demokratisk process. 

Slutligen behandlar Lgr 11 demokratiavsnittet i relationen till de demokratiska processerna 

och principerna. Eleven ska ha kunskaper gällande de skyldigheter och rättigheter en 

medborgare har i ett demokratiskt samhälle och undervisningen antar ett globalt perspektiv då 

eleverna skall ha kunskaper kring vilka förutsättningar det finns för demokrati i olika delar av 

världen. Samtliga kursplaner innehåller en tydligt fostrande karaktär där eleverna förväntas att 

dela och respektera de demokratiska värderingarna, eleverna ska även kunna behärska 

demokratiska tillvägagångsätt. Löfwall hävdar att demokratiavsnittet har förändrats över tid 

och gradvis fått ett alltmer globalt perspektiv och eleverna förväntas även ha kunskaper om de 

olika förhållanden som råder i världen. De överstatliga organisationerna inverkar på 

kursplanerna och leder till att kursplanen genomgår en internationalisering där internationella 

frågor belyses.29 

                                                           
28 Löfwall (2012), s 43. 
29 Löfwall (2012), s 44. 
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1.5.2 Australien 

Australien började relativt nyligen tillämpa en nationell läroplan (2014) i Civics and 

Citizenship. Detta innebär att det inte finns i närheten av lika mycket forskning på just detta 

område som det finns i Sverige och England. Det finns möjlighet för de olika staterna att göra 

vissa egna justeringar men denna ska ligga till grund för undervisningen i Australien. Detta 

beskrivs i texten Can Resilience be built Through a Citizenship Education Curriculum?*. 

Print beskriver hur den globala finanskrisen har satt djupa spår bland ungdomar i Europa och 

hur en långvarig arbetslöshet har skapat ett utanförskap, detta har även lett till psykiska och 

sociala problem. Print nämner hur skolan spelar en avgörande roll för att skapa motståndskraft 

hos ungdomarna gentemot utanförskap och att tappa tilltron till demokratin som system. 

Artikeln fokuserar på den australienska läroplanen och hur denna kan skapa en motståndskraft 

hos elever, artikeln tar även upp hur den primärt bör användas för att uppnå optimal effekt.30 

Detta är intressant i ett större sammanhang där läroplaner kan studeras och jämföras för att 

titta närmare på hur dessa kan uppnå optimal effekt. Print nämner även att det uttryckligen 

inte beskrivs att läroplanen ska skapa motståndskraft.31 Print menar att det är helt avgörande 

att en läroplan kämpar för detta och hävdar att den senaste australienska läroplanen är ett bra 

steg på vägen för att uppnå detta mål.  

Att Australien inte haft en nationell läroplan en längre period innebär dock inte att det från 

centralt håll gjorts försök att säkerställa en standard i hela Australien. Däremot påbörjades 

2004 ett nationellt prov i Civics and Citizenship, denna strategi av nationella prov har även 

använts tidigare i Australien. Detta prov genomfördes efter en större studie där kunskapen hos 

eleverna prövades och slutsatsen blev att kunskapen behövde förbättras.32 Även om detta inte 

är en läroplan kan det teoretiskt hävdas att om lärarna anpassar sin undervisning utefter ett 

prov så finns det trots allt riktlinjer att anpassa sig till. Å andra sidan blir visionerna som en 

läroplan ofta innehåller åsidosatta med denna princip.  

Civics and Citizenship som ämne har dock ett stort stöd i Australien. Det har ett brett stöd i 

parlamentet och båda de större partierna (Labour & Liberal) anser att det bör finnas 

ekonomiska förutsättningar för att utveckla ämnet. Australiens regering har haft som mål att 

                                                           
30 Print, Murray. Can Resilince be built Through a Citizenship Education Curriculum?*, Journal of Science 
Education, Volume 13, Number 3, Fall 2014. DOI 10.2390/jsse-v13-i3-1342, s 83. 
31 Print (2014), s 85. 
32 Mellor, Suzanne. Comparative Findings from the IEA Civic Study and Their Impact on the Improvement of Civic 
Education in Australia, Journal of Science Education, 1-2003: Civic Education, https://doi.org/10.4119/jsse-299, 
s 11. 
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Civics and Citizenship ska bli ett prioriterat ämne i skolorna. I ett samhälle som förändras 

snabbt och som blir alltmer mångkulturellt anses det avgörande att denna undervisning 

prioriteras för att skapa ett harmoniskt framtida Australien.33 

1.5.3 England 

I England behandlas demokrati inom ämnet Citizenship education. Det har länge varit ett 

prioriterat ämne i England, både vad gäller den politiska agendan och de som verkar inom 

utbildningsväsendet. Samhällskunskapsundervisning kan spåras tillbaka i tiden och vissa 

hävdar att undervisningen påbörjades redan 1934.34 Citizenship education blev ett obligatorisk 

ämne för samtliga elever mellan 11-16 år i september år 2002.35 För att utveckla detta ämne 

försökte forskare lära sig av tidigare misstag. Det första som slogs fast var att det inte fanns 

någon tydlig tradition på en nationell nivå vad gäller att undervisa inom Citizenship 

education. Det slogs fast att det därför inte fanns något fast ramverk att utgå ifrån och föra 

diskussioner kring. Detta innebär även att forskningen var spretig och att det var svårt att dra 

tydliga slutsatser kring vad som behövde göras för att effektivisera lärandet. Ett av de 

tidigaste målen blev att införa en acceptabel allmän definition av Citizenship education. Detta 

var ingen lätt uppgift och det konstaterades att det fanns cirka 300 definitioner av demokrati 

kopplat till Citizenship education, ett annat problem var även ämnets karaktär. I en föränderlig 

värld där definitionen av medborgarskap kan förändras snabbt blir ämnet i sig även det 

föränderligt, detta innebär att en läroplan även den måste ta hänsyn till detta faktum. Debatten 

som fördes kring att definiera medborgarskap spelade även en viktig roll i utformningen av 

Citizenship education, definitionen får helt enkelt även en effekt på undervisningen i sig. 

Debatten kring Citizenship education kan helt enkelt ses som en mikrodebatt kring begreppet 

medborgarskap på ett större plan.36 Att utveckling av en nationell läroplan kom till stånd 

byggde på ett ökat intresse för ämnet Citizenship education under 1980 och 1990-talet. Detta 

intresse skapade möjligheten för ”The crick group” att påbörja arbetet och forskningen kring 

just detta ämne. Det ansågs finnas en brist i engagemang hos medborgarna på den politiska 

arenan och ett demokratiskt underskott på det större planet. Slutligen växte den politiska 

                                                           
33 Arif (2017), s 32. 
34 Kisby (2017), s 10. 
35 Kerr (2003), s 1. 
36 Kerr (2003), s 2-3. 
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viljan till en nationell läroplan inom ämnet allt starkare och dåvarande regering (Labour) fick 

stort stöd för sin linje av de andra större partierna.37 

Utformningen av läroplanen kom att influeras av flertalet idéer men de flest av dessa kan 

anses passa Labours världsbild, i alla fall så ansåg de konservativa detta.38 I maj 2010 röstades 

en liberalkonservativ regering fram. Det såg länge ut som att detta skulle leda till att 

Citizenship skulle tas bort som ett av de obligatoriska ämnena i skolorna, speciellt med tanke 

på att detta rekommenderas av kommittén Curriculum Review Panel i januari 2011. 

Anledningen till denna rekommendation var att kommittén ansåg att Citizenship inte var 

distinkt ämne och därav inte borde vara obligatoriskt. I motsats till panelens förslag visade 

forskningen kring densamma försiktigt positiva resultat vad gällde ett ökande 

samhällsengagemang. Till mångas förvåning så gick Education Secretary Michael Gove emot 

kommittén år 2013 och slog fast att Citizenship skulle förbli ett obligatoriskt ämne. Däremot 

tappades fokus på att utveckla ämnet under de två åren då framtiden var osäker för ämnet. 

Debatten fortsatte kring frågan och ledde till slut fram till att en ”slimmad” variant av 

läroplanen publicerades i september 2013 och togs i bruk 2014, denna läroplan är fortfarande i 

bruk.39 

1.5.4 Sammanfattning forskningsläge 

Sverige har sedan 1950-talet och framåt ett förhållningssätt där skolan anses spela en 

avgörande roll för att forma demokratiska medborgare. Om detta är möjligt är svårt att dra 

några säkra slutsatser kring sett till forskningen på området, och flertalet forskare menar att 

skolan borde fokusera mer på andra områden där det går att bevisa en klar effekt. Demokrati 

har dock fått en nedtonad betydelse i den senaste läroplanen (Lgr11). Däremot är det svårt att 

dra säkra slutsatser då de överstatliga organisationerna har fått en allt större inverkan på 

läroplanerna och att kursplanerna genomgått en internationalisering där internationella frågor 

belyses allt mer.  

Australien började först nyligen tillämpa en nationell läroplan inom ämnet Civics and 

Citizenship, i denna läroplanen nämns det inte uttryckligen att eleverna ska skapa en 

motståndskraft mot anti-demokratiska idéer vilket t. ex Print anser vara fel.40 Detta innebär en 

                                                           
37 Kerr (2003), s 3-4. 
38 Kisby (2017), s 10-11. 
39 Kisby (2017), s 11. 
40 Print (2014), s 85. 
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viss skillnad gentemot Sverige där skolan sedan länge arbetat med att forma demokratiska 

medborgare, däremot bör det här återigen påpekas att det är svårt att ta ställning till vilken 

metod som är den korrekta sett till att forskningen på området inte ger några säkra svar.  

I England har Citizenship education länge varit ett prioriterat ämne. Däremot var det först år 

2002 som ämnet blev obligatoriskt för elever mellan 11-16 år. Det slogs fast att det inte fanns 

en tydlig tradition vad gäller att undervisa inom ämnet på en nationell nivå och att 

forskningen var spretig. Det har förts en stark politisk debatt kring ämnet då ämnet i sig inte 

har ansetts vara ett distinkt ämne och därav inte borde vara obligatorisk. Precis som i Sverige 

är forskningen osäker på vilken inverkan skolan har gällande att fostra demokratiska 

medborgare men forskarna har ställt sig försiktigt positiva till ämnets förmåga att skapa ett 

växande samhällsengagemang. Den engelska debatten slutade med att en ”slimmad” variant 

av ämnet togs i bruk år 2014 och denna läroplan är fortfarande i bruk. 

Sammanfattningsvis blir det tydligt att länderna på flera punkter skiljer sig åt vad gäller ämnet 

Samhällskunskap och dess förmåga att inverka på elevernas utveckling till demokratiska 

medborgare. Samtliga länder har dock valt att ha ämnet som en del av den nationella 

läroplanen och alla länder forskar kring ämnets påverkan på elever. Det blir tydligt att 

samtliga länderna på ett eller annat sätt debatterar ämnet och detta bidrar till att ämnet är i 

ständig förändring vilket skapar en mening med syftet att undersöka dessa länders läroplaner. 

Eftersom det även finns skillnader mellan länderna blir det intressant att i undersökningsdelen 

se vilka eventuella skillnader som finns länderna emellan. 

1.6 Metod 

I detta arbete används en kvantitativ metod i form av en innehållsanalys. Detta innebär ett 

tillvägagångsätt som består i att kvantifiera förekomsten av vissa företeelser i en text, detta 

kallas även kvantitativ textanalys.41 Detta innebär att uppsatsen tillämpar en forskningsmetod 

där statistiska och kvantifierbara resultat eftersöks. 42 Anledningen till detta är att skapa en 

översiktlig bild över hur läroplanerna i Australien, Sverige och England är utformade och att 

försöka skapa en bild av vilken vikt de lägger vid de olika kategorierna Helhetssyn, 

Problematisering, System, Värderingar och Påverkan utifrån ovanstående arbetsmetod. För 

                                                           
41 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, 2., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005, s 43. 
42 Eggeby, Eva & Söderberg, Johan. Kvantitativa metoder- för samhällsvetare och humanister, studentlitteratur, 

Lund, 1999, s 20. 



18 
 

tydlighetens skull kan det föras en diskussion kring om begreppet kursplan torde ha använts 

istället för läroplan men eftersom kursplanen är en del av läroplanen används i detta arbete 

begreppet läroplan. För att skapa en fungerande helhet kommer läroplanens olika delar som 

berör demokratiområdet först delas upp i kategoriseringen Helhetssyn och Problematisering. 

Gällande kategorin Helhetssyn finns det i detta arbete inga underkategorier då de delarna som 

faller inom ramen för Helhetssyn anses vara så pass breda att de passar in på samtliga 

underkategorier: System, Värderingar och Påverkan. Gällande kategorin Problematisering 

delas läroplanens olika delar som berör demokratiområdet upp i underkategorierna: System, 

Värderingar och Påverkan.  

I resultatdelen används diagram för att påvisar frekvensen av hur ofta en kategori 

förekommer. Dessa ska inte tolkas som ett exakt resultat då det är en tolkning av läroplanerna 

och dessa diagram med procentsatser används primärt för att ge en övergripande bild vart 

länderna lägger sitt huvudfokus inom demokratiområdet. 

En problematik med ovanstående metod är att läroplaner inte alltid använder begrepp som 

enbart kan tolkas på ett sätt. En text likt en läroplan kan innehålla vaga ord med skiftande 

betydelse. Detta gäller i synnerhet värderande ord vilket ordet demokrati kan anses vara.43 

Detta har lett till slutsatsen att metoden måste vara en manuell analys av texterna och inte en 

datorbaserad analys. En datorbaserad analys är givande för stora mängder text men 

läroplanerna är trots allt överkomliga att läsa igenom och för att lyckas sortera in dessa vaga 

och värderande ord har en manuell analys varit nödvändig.44 En annan problematik är att ett 

ords betydelse kan förändras beroende på mottagare och över tid. Eftersom denna studie vill 

bidra med kunskap kring läroplanernas nuvarande utförande bör tidsproblematiken inte vara 

ett faktum. Däremot kan uppsatsen i sig tappa sitt värde om ordens betydelse förändras över 

tid. Hur mottagaren uppfattar orden är alltid en problematik men det är även något som är 

svårt att fullt ut motverka, det viktiga här blir en transparens där texten är tydlig med vilka val 

som har gjorts.45 

Samtliga läroplaner innehåller en del där syftet med ämnet beskrivs och även en del där det 

beskrivs vad eleven förväntas lära sig under kursens gång, t. ex centralt innehåll. I Sveriges 

                                                           
43 Bergström & Boréus (2005), s 80. 
44 Bergström & Boréus (2005), s 81. 
45 Bergström & Boréus (2005), s 81-82. 
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läroplan beskrivs detta med syfte och centralt innehåll,46 i den engelska läroplanen beskrivs 

detta med Aims, Purpose of study och Subject conent ,47 och i den australiensiska läroplanen 

beskrivs detta med Key inquiry questions och Sequence of achievment.48 Dessa skapar en 

helhet och i detta arbete särskiljs inte dessa åt utan istället är målet att skapa en 

helhetsförståelse för varje lands läroplan. Delen syfte och centralt innehåll hänger i samtliga 

läroplaner ihop för att skapa en helhet och därav finns det en logik i att inte särskilja dessa åt. 

När en innehållsanalys görs måste materialet begränsas för att arbetet ska fungera och för att 

materialet ska bli överskådligt. Detta har i denna uppsats skett genom att först välja ut tre 

stycken länder för att begränsa omfånget och sedan genom att välja ut en specifik del i dessa 

länders läroplaner, demokratiområdet.  

I detta arbete används ett kodschema som analysinstrument. Detta kodschema delas sedan in i 

kodningsenheter utifrån de övergripande kategorierna Helhetssyn och Problematisering. 

Problematisering delas sedan in i de tre underkategorierna System, Värderingar och 

Påverkan. När ett kodschema används innebär det per automatik också att ta ställning till vad 

som ska räknas och vad som inte ska räknas.49 I detta arbete innebär detta att sortera vilka 

nyckelfraser/ord som faller inom området demokrati inom undervisningen för 

samhällskunskap. Efter att detta urval skett sorteras sedan dessa nyckelfraser/ord inom de två 

huvudkategorierna Helhetssyn och Problematisering. Gällande Helhetssyn görs sedan ingen 

fortsatt uppdelning medan kategorin Problematisering innehåller de olika kategoriseringarna 

System, Värderingar och Påverkan. Detta görs för att kvantifiera vart de olika länderna kan 

anses lägga sitt huvudfokus, för att sedan utifrån detta försöka dra slutsatser gällande 

ländernas förväntade arbetssätt inom ämnet Samhällskunskap och då specifikt inom 

demokratiområdet. 

                                                           
46 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019, Sjätte upplagan, 
Skolverket, [Stockholm], 2019, s 224-234. 
47 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/239060/S
ECONDARY_national_curriculum_-_Citizenship.pdf, hämtad 2019-08-28. 
48 https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/humanities-and-social-sciences/civics-and-
citizenship/?year=12497&strand=Civics+and+Citizenship+Knowledge+and+Understanding&strand=Civics+and+
Citizenship+Skills&capability=ignore&capability=Literacy&capability=Numeracy&capability=Information+and+C
ommunication+Technology+%28ICT%29+Capability&capability=Critical+and+Creative+Thinking&capability=Per
sonal+and+Social+Capability&capability=Ethical+Understanding&capability=Intercultural+Understanding&prior
ity=ignore&priority=Aboriginal+and+Torres+Strait+Islander+Histories+and+Cultures&priority=Asia+and+Austral
ia%E2%80%99s+Engagement+with+Asia&priority=Sustainability&elaborations=true&elaborations=false&scotte
rms=false&isFirstPageLoad=false, hämtad 2019-08-28. 
49 Bergström & Boréus (2005), s 49. 
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Flertalet olika analysinstrument har prövats innan ovanstående har valts ut. Detta har varit 

direkt nödvändigt för att säkerställa att metoden fungerar och för att syftet med arbetet ska 

uppnås. Provanalyser har genomförts för att slå fast vilken metod som fungerar bäst och detta 

tillvägagångssätt rekommenderas även av Bergström & Boréus.50 I läroplanerna delas en 

mening ibland upp om den innehåller flertalet olika kategorier. Detta blir direkt nödvändigt 

för att så utförligt som möjligt förklara det förväntade arbetssättet. Delar som inte berör 

demokratiområdet har inte inkluderats i undersökningen. Däremot är det inte alltid solklart i 

läroplanerna vad som berör demokratiområdet och vad som inte berör demokratiområdet. Här 

har delarna i läroplanen som på något sätt berör demokrati valts ut och inkluderats i 

undersökningen. Detta har varit svårare vad gäller den svenska läroplanen då ämnet 

Samhällskunskap är ett bredare ämne kontra de mer ”smala” ämnena Citizenship och Civics 

and citizenship. 

De kategorier som används i uppsatsen bygger delvis på de delar läroplanerna innehåller och 

en stor del av arbetet med att bygga kategorier har utgått ifrån vad läroplanerna innehåller. 

Kategorierna bygger även vidare på teorin och detta går att koppla ihop med de utmaningar 

som demokratin står inför enligt vissa forskare. Samtliga länders läroplaner innehåller 

moment för att forma demokratiska medborgare och samtliga länder har ett tydligt 

demokratiområde i sina läroplaner. Kategorierna fångar här upp de delar som anses vara 

nödvändiga för att utveckla demokratin men även att förhindra att utvecklingen går åt ”fel” 

håll. En informerad medborgare förstår helheten i en demokrati och förstår även systemet en 

demokrati använder för att skapa ett fungerande samhälle. En aktiv medborgare har kunskap 

vad gäller olika tillvägagångssätt för att påverka samt har även värderingar denne 

argumenterar för. Kategorierna blir helt enkelt ett uttryck för vad läroplanerna innehåller och 

vad forskare bedömer är viktiga punkter att fokusera på för att utveckla demokratin. 

För att ytterligare förklara metoden följer här en kortfattat beskrivning av varje kategori för att 

skapa en förståelse för vad varje kategori innebär. Varje kategori innehåller även ett exempel 

på ett utdrag från någon av läroplanerna för att ytterligare förtydliga vilket innehåll som 

sorteras i vilken kategori. I undersökningsdelen beskrivs, förklaras och argumenteras det för 

varför vissa delar av läroplanen placeras in i en viss kategori. Detta gäller samtliga kategorier 

förutom Problematisering. Detta beskrivs istället närmare i underkategorierna System, 

Värderingar och Påverkan. 

                                                           
50 Bergström & Boréus (2005), s 50.  
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1.6.1 Övergripande kategorier 

Analysinstrumentet i denna uppsats är att leta efter meningar eller delar av meningar som 

hamnar i någon av kategorierna som nämns här under. Här söks nyckelfraser som passar in i 

någon av nedanstående kategorier. Exempelvis kan kännetecken/utmärkande drag gällande 

vad som är en demokrati vara en sådan nyckelfras. Exemplen är dock delvis svåra att 

kategorisera. Det kan hävdas att vissa punkter borde placeras in i en annan kategori men 

genom uppsatsen och primärt undersökningsdelen argumenteras det för varför 

meningen/frasen har placerats in i en specifik kategori. Exempelvis kan det argumenteras för 

att de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter borde hamna i kategorin System eftersom 

de även innehåller delar ur svensk lag. 

 Sammantaget anses dock att de mänskliga rättigheterna bör placeras in i kategorin 

Värderingar. Det är i grund och botten just dessa värderingar som särskiljer västerländska 

demokratier från t. ex diktaturer, medan en diktatur i övrigt kan tillämpa ett snarlikt system 

vad gäller riksdag, domstolar osv.  

Nedan beskrivs samtliga övergripande kategorier samt den övergripande kategorin 

Problematiserings underkategorier. 

Helhetssyn: 

”Helhet, ngt som (tankemässigt) betraktas på en gång i hela sin omfattning utan hänsyn till 

enskilda detaljer. helhetsbild; helhetsomdöme; helhetssyn; samordna delarna till en 

meningsfull ~…”51 

Detta innebär i uppsatsen att en del ur läroplanen som är svår att kategorisera i en 

underkategori och att denna del snarare bygger på en helhetssyn inom området demokrati.  

Exempel: 

”What are the features of a resilient democracy?”52 

Problematisering: 

                                                           
51 https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/helhet, hämtad 2019-08-28. 
52 https://www.australiancurriculum.edu.au, hämtad 2019-08-28. 
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”Problematisera, framställa i form av (intellektuellt) problem för att skärpa tänkandet e.d.: ~ 

undervisningen”53 

Detta innebär att en del i läroplanen problematiserar något och att det inte kräver att eleven 

har en helhetssyn vad gäller hela begreppet demokrati. 

Exempel: 

”Other systems and forms of government, both democratic and non-democratic, beyond the 

United Kingdom”54 

1.6.2 Underkategorier för kategorin problematisering 

System: 

”System (senlat. systeʹma, av grekiska syʹstēma ’helhet sammansatt av flera delar’, av 

syniʹstēmi ’sammanställa’), samling element som hänger samman med varandra så att de 

bildar en ordnad helhet.”55 

Detta innebär delar i en demokrati som skapar en ordnad helhet och det är just denna slutliga 

helhet som sorteras in inom begreppet System. 

Exempel gällande kategorin System: 

”Other systems and forms of government, both democratic and non-democratic, beyond the 

United Kingdom”56 

Värderingar: 

”Värdering, handlingen att sätta ett (positivt eller negativt) värde på något eller resultatet av 

att utföra en sådan handling.”57 

                                                           
53 https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/problematisera, hämtad 2019-08-28. 
54 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/239060/S
ECONDARY_national_curriculum_-_Citizenship.pdf, hämtad 2019-08-28. 
 
55 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/system, hämtad 2019-08-28. 
56 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/239060/S
ECONDARY_national_curriculum_-_Citizenship.pdf, hämtad 2019-08-28. 
 
57 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A4rdering, hämtad 2019-08-28. 
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Detta innebär de delar i läroplanen som åsyftar värderingar i en eller annan form.  

Exempel gällande kategorin Värderingar: 

”På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors 

levnadsvilkor, betydelsen av jämställdhet…”58 

Påverkan: 

”Påverka, inverka på ngt, och därvid vanl. orsaka förändring”59 

De delar av läroplanen som beskriver hur olika aktörer påverkar en demokrati. 

Exempel gällande kategorin Påverkan: 

”…och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen”60 

1.6.3 Urval 

Urvalet i denna uppsats bygger på några grundläggande principer. Samtliga länders läroplaner 

som ämnades granskas var tvungna att ha Samhällskunskap som ett ämne och även att 

demokratiområdet framträdde i densamma. Samtliga länders läroplaner skulle också vara 

tillgängliga på antingen svenska eller engelska för att undersökningen skulle vara möjlig. 

Slutligen var skolgången tvungen att vara någorlunda snarlik för att skapa en möjlighet att 

jämföra barn i samma ålder och vad de förväntades lära sig i denna specifika ålder. 

1.8 Centrala begrepp 

Civics & Citizenship är den delen av den nationella läroplanen i Australien där 

demokratibegreppet diskuteras och förekommer. The Australian Curriculum, Assessment and 

Reporting Authority (ACARA) definierar begreppen som följer:  

” A) Civics is defined broadly as an identifiable body of knowledge, skills and 

understandings relating to the organisation and working of society, including Australia’s 

federal system of government, political and social heritage, democratic processes, public 

administration and judicial system; that includes local, state, national, regional and global 

perspectives.  

                                                           
58 Skolverket (2019), s 224. 
59 https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/p%C3%A5verka, hämtad 2019-08-28 
60 Skolverket (2019), s 224. 
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B) Citizenship can be formally defined as the legal relationship between an individual and a 

state. More broadly, citizenship is the condition of belonging to social, religious, political or 

community groups, locally, nationally and globally. Being part of a group carries with it a 

sense of belonging or identity which includes rights and responsibilities, duties and 

privileges. These are guided by the agreed values and mutual obligations required for active 

participation in the group. In the Australian Curriculum citizenship incorporates three 

components –civil (rights and responsibilities), political (participation and representation) 

and social (social values, identity and community involvement)”61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority, The Shape of the Australian Curriculum: Civics 
and Citizenship, ACARA Copyright Administration, Sydney, 2012, s 2. 
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2. Undersökning 

I denna undersökningsdel redovisas statistik hämtad ur samtliga tre länders läroplaner: 

Sverige, Australien och England. 

2.1 Sverige 

2.1.1 Sammanfattning 

 

Likt ovan diagram visar så ligger tyngdpunkten i den svenska läroplanen inom kategorin 

Problematisering. Helhetssyn förekommer sju gånger och Problematisering förekommer 

18 gånger. Detta beror dock primärt på att Helhetssyn är ett brett begrepp som förväntas 

innehålla samtliga tre underkategorier i Problematisering. Dessa är System, Värderingar 

och Påverkan.  
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I Diagram 1.1 så visas samma statistisk som i Diagram 1 men i procent. Här blir det 

tydligt att större delen av kursplanen landar inom kategorin Problematisering. 

 

I Diagram 2 visas tydligt att ett stort fokus i den svenska läroplanen inom 

samhällskunskap landar i kategorin Värderingar. System samt Påverkan kategorierna når 

tillsammans upp till samma kvantitet som Värderingar vilket innebär en tydlig indikation 

på att den svenska läroplanen har ett stort fokus på Värderingar överlag. 
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I Diagram 2.1 visas underkategorierna för kategorin Problematisering. Dessa kategorier är 

System, Värderingar och Påverkan. Likt tidigare nämnt syns här en tydlig övervikt för 

kategorin Värderingar. 

 

2.1.2 Exempel Helhetssyn  

”Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att 

reflektera över, världen och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.”62 

”Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.”63 

Ovan ser vi exempel på delar i läroplanen som faller under kategorin Helhetssyn. Denna 

kategori innebär att en helhet krävs och även att dessa inte går att kategorisera i System, 

Värderingar eller Påverkan. Studerar vi ovan nämnda exempel blir det här tydligt att båda 

dessa två exempel kräver en helhet för att förstå. Att reflektera över hur individer och 

samhällen förändras, formas och samverkar bygger på en kunskap kring kategorierna 

System, Värderingar och Påverkan. Hur ett samhälle utvecklas bygger på hur systemet ser 

                                                           
62 Skolverket (2019), s 224. 
63 Skolverket (2019), s 224. 
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ut, vilka värderingar som råder i samhället samt vilken möjlighet medborgarna har att 

påverka samhället. Det blir här tydligt att det faller under kategorin Helhetssyn. 

2.1.3 Exempel Problematisering 

”De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med 

barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk 

lag.”64 

”Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.”65 

”Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur 

man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut”66 

2.1.4 Exempel System 

”Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.”67 

”Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och 

kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i 

stort. Sveriges grundlagar.”68 

I ovanstående exempel ser vi utdrag som sorteras inom kategorin System. Ideologier skulle 

delvis kunna härledas till kategorin Värderingar men när det i sammanhanget hänger ihop 

med det svenska partiväsendet faller det här istället in i kategorin System. Nästa exempel 

med Sveriges politiska system etc. faller även denna in under kategorin System. Denna 

punkten benämner flera olika element som skapar en ordnad helhet, därav placeras denna i 

just denna kategori. 

2.1.5 Exempel Värderingar 

”De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med 

barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk 

lag.”69 

                                                           
64 Skolverket (2019), s 228. 
65 Skolverket (2019), s 229. 
66 Skolverket (2019), s 229. 
67 Skolverket (2019), s 229. 
68 Skolverket (2019), s 229. 
69 Skolverket (2019), s 228. 
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”Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på 

kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk 

bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.”70 

Ovanstående exempel är delvis svåra att kategorisera. Här skulle det kunna hävdas att 

första punkten bör placeras in i kategorin System på grund utav att stycket även innehåller 

delar ur svensk lag. Sammantaget anser jag dock att de mänskliga rättigheterna och barns 

rättigheter bör placeras in i kategorin Värderingar. Det är i grund och botten just dessa 

värderingar som särskiljer västerländska demokratier från t. ex diktaturer, medan en 

diktatur i övrigt kan tillämpa ett snarlikt system vad gäller riksdag, domstolar osv. 

Skillnader mellan människor överlag, likt ovan benämning, landar inom kategorin 

Värderingar på grund utav att beroende på vilka värderingar/åsikter en individ har så 

kommer denne att ha olika lösningar/åsikter om ovanstående ”problematik”.  

2.1.6 Exempel Påverkan 

”Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur 

man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.”71 

”Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse för vad det 

innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare i ett snabbt föränderligt 

samhälle.”72 

I det första exemplet nämns påverkan rakt av och hur man inom ramen för den 

demokratiska processen kan påverka beslut. Gällande det andra exemplet skulle det kunna 

hävdas att en aktiv och ansvarstagande medborgare borde placeras i kategorin 

Värderingar. Denna mening placeras däremot i kategorin Påverkan på grund utav att 

meningen med aktiv och ansvarstagande medborgare bör vara en medborgare som är med 

och formar/påverkar samhället.  

 

 

 

                                                           
70 Skolverket (2019), s 229. 
71 Skolverket (2019), s 229. 
72 Skolverket (2019), s 224. 
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2.2 Australien 

2.2.1 Sammanfattning 

 

I Diagram 3 så ser vi att tyngdpunkten ligger på kategorin Problematisering i den 

australiensiska läroplanen. Helhetssyn förekommer fyra gånger och Problematisering 

förekommer tio gånger.  
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I Diagram 3.1 så ser vi samma siffror som i Diagram 3 men i procent istället. 29 % av 

läroplanen består av kategorin Helhetssyn och 71 % består av kategorin Problematisering. 

 

I Diagram 4 ser vi att största delen av den australiensiska läroplanen består av kategorin 

System. Värderingar och Påverkan utgör en mindre del av läroplanen och huvudfokuset 

landar likt ovan inom kategorin System.  
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I Diagram 4.1 visas underkategorierna för kategorin Problematisering. Dessa kategorier är 

System, Värderingar och Påverkan. Här syns än tydligare övervikten för kategorin 

System. 

2.2.2 Exempel Helhetssyn 

”What are the features of a resilient democracy?”73 

“Students evaluate a range of factors that sustain democratic societies”74 

Gällande ovanstående exempel faller dessa in i kategorin Helhetssyn. Det första exemplet 

innehåller samtliga tre underkategorier gällande kategorin Problematisering. För att bygga 

en motståndskraftig demokrati krävs ett fungerande system, det krävs demokratiska 

värderingar och slutligen krävs det att människor vill vara med och påverka. I det andra 

exemplet gäller samma sak. Att upprätthålla en demokrati kräver samtliga tre 

underkategorier och därav landar även detta exempel inom kategorin Helhetssyn. 

 

 

                                                           
73 https://www.australiancurriculum.edu.au, hämtad 2019-09-10. 
74 https://www.australiancurriculum.edu.au, hämtad 2019-09-10. 
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2.2.3 Exempel Problematisering 

”When researching, students compare and evaluate the key features and values of systems 

of government.”75 

“They evaluate ways they can be active and informed citizens in different contexts.”76 

“They account for and evaluate different interpretations and points of view on civics and 

citizenship issues.”77 

2.2.4 Exempel System 

”When researching, students compare and evaluate the key features and values of systems 

of government.”78 

“How is Australia’s democracy defined and shaped by the global context?”79 

Gällande det första exemplet så kan det argumenteras för det delvis borde placeras in i 

kategorin Värderingar. Däremot ligger fokuset i denna mening inom kategorin System. 

Meningen tar upp huvudpunkterna och värderingarna kring olika sätt att styra ett land. 

Alltså finns värderingar med, men det gäller snarare just styrelseskick. Lejonparten av 

meningen landar trots allt i kategorin System och sorteras därav in i just denna kategori. 

Gällande exempel två placeras denna in i kategorin System eftersom den efterfrågar hur 

Australiens demokrati påverkas och definieras av en global kontext. Den placeras här i 

kategorin System utifrån definitionen av kategorin System: ”samling element som hänger 

samman med varandra…”. Det skulle kunna hävdas att ovanstående mening borde 

placeras i kategorin Helhetssyn men den innefattar inte kategorin Påverkan och inte heller 

kategorin Värderingar. Därav placeras den här i kategorin System. 

 

 

 

                                                           
75 https://www.australiancurriculum.edu.au, hämtad 2019-09-10. 
76 https://www.australiancurriculum.edu.au, hämtad 2019-09-10. 
 
77 https://www.australiancurriculum.edu.au, hämtad 2019-09-10. 
78 https://www.australiancurriculum.edu.au, hämtad 2019-09-10. 
79 https://www.australiancurriculum.edu.au, hämtad 2019-09-10. 
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2.2.5 Exempel Värderingar 

“They account for and evaluate different interpretations and points of view on civics and 

citizenship issues.”80 

“Accounts for different interpretations and points of view”81 

Det första exemplet landar i kategorin Värderingar eftersom eleven här ska klara av att 

utvärdera, förstå olika tolkningar och åsikter gällande samhällsfrågor. Detta handlar i 

grund och botten om värderingar och förmågan att förstå olika värderingar. Det andra 

exemplet landar även detta i kategorin Värderingar eftersom eleven här ska beskriva olika 

tolkningar och åsikter.  

2.2.6 Exempel Påverkan 

“They evaluate ways they can be active and informed citizens in different contexts”82 

“When planning for action, students take account of multiple perspectives and 

ambiguities, use democratic processes and negotiate solutions to an issue.”83 

I det första exemplet landar meningen i kategorin Påverkan eftersom eleven här ska klara 

av att utvärdera olika sätt att vara en aktiv och informera medborgare i olika kontexter. 

Det skulle här kunna hävdas att det är en värderings fråga och därav borde landa i 

kategorin Värderingar. Däremot ligger tyngden i denna mening på att vara en aktiv och 

informerad medborgare i olika kontexter. Detta torde alltså innebära en förberedelse för 

eleven att bli en aktiv medborgare vilket i förlängningen innebär att exemplet landar i 

kategorin Påverkan. Samma argumentation kan delvis användas gällande exempel två 

även om denna än tydligare försöker förbereda eleven för framtida påverkan. Eleven ska 

innan denna vidtar en åtgärd klara av att utvärdera flertalet perspektiv och tvetydigheter, 

använda demokratiska processer och förhandla kring lösningar gällande en specifik fråga.  

 

 

                                                           
80 https://www.australiancurriculum.edu.au, hämtad 2019-09-10. 
81 https://www.australiancurriculum.edu.au, hämtad 2019-09-10. 
82 https://www.australiancurriculum.edu.au, hämtad 2019-09-10. 
83 https://www.australiancurriculum.edu.au, hämtad 2019-09-10. 
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2.3 England 

2.3.1 Sammanfattning 

 

I Diagram 5 syns att Englands läroplan i princip bara består av kategorin Problematisering. 

Problematisering förekommer 26 gånger medan Helhetssyn bara förekommer två gånger. Det 

blir här tydligt att den engelska läroplanen är relativt specifik vad gäller formuleringar och 

inte målar med riktigt lika bred pensel som den australiensiska och primärt den svenska. 
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I Diagram 5.1 syns samma siffror som i Diagram 5 men i procentenheter. 93 % procent av den 

engelska läroplanen består av kategorin Problematisering medan endast 3 % består av 

kategorin Helhetssyn. Precis likt ovan nämnt blir det här tydligt att den engelska läroplanen är 

mer specifik än Sveriges och Australiens. 
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Diagram 5.1. Helhetssyn kontra Problematisering i den 
engelska läroplanen/kursplanen för Citizenship - Key stages 3 
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I Diagram 6 ser vi att den största delen av den engelska läroplanen består av kategorin 

Påverkan. Påverkan förekommer tio gånger, System förekommer nio gånger och Värderingar 

förekommer sju gånger. 

 

I Diagram 6.1 visas underkategorierna för kategorin Problematisering. Kategorierna System, 

Värderingar och Påverkan är relativt jämnt fördelade även om viss tonvikt ligger på System 

och Påverkan.  

2.3.2 Exempel Helhetssyn 

”Teaching should develop pupils’ understanding of democracy, government and the right 

and responsibilities of citizens.”84 (Key stage 3) 

“To deepen pupils’ understanding of democracy, government and the rights and 

responsibilities of citizens.”85 (Key stage 4) 

                                                           
84 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/239060/S
ECONDARY_national_curriculum_-_Citizenship.pdf, hämtad 2019-09-11. 
 
85 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/239060/S
ECONDARY_national_curriculum_-_Citizenship.pdf, hämtad 2019-09-11. 
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Gällande det första exemplet innehåller den samtliga tre underkategorier. 

Demokratibegreppet i sig innefattar samtliga kategorier, och när meningen sedan broderas 

ut blir det än tydligare. Därav sorteras denna del in i kategorin Helhetssyn. Eftersom det 

efterföljande exemplet bygger vidare på det eleverna lärt sig i det första exemplet sorteras 

även detta in i kategorin Helhetssyn. 

2.3.3 Exempel Problematisering 

”Other systems and forms of government, both democratic and non-democratic, beyond 

the United Kingdom.”86 

“The roles played by public institutions and voluntary groups in society, and the ways in 

which citizens work together to improve their communities, including opportunities to 

participate in school-based activities.”87 

“Diverse national, regional, religious and ethnic identities in the United Kingdom and the 

need for mutual respect and understanding.”88 

2.3.4 Exempel System 

”Other systems and forms of government, both democratic and non-democratic, beyond 

the United Kingdom.”89 

“The development of the political system of democratic government in the United 

Kingdom, including the roles of citizens, Parliament and the monarch.”90 

                                                           
86 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/239060/S
ECONDARY_national_curriculum_-_Citizenship.pdf, hämtad 2019-09-11. 
87 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/239060/S
ECONDARY_national_curriculum_-_Citizenship.pdf, hämtad 2019-09-11. 
88 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/239060/S
ECONDARY_national_curriculum_-_Citizenship.pdf, hämtad 2019-09-11. 
89 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/239060/S
ECONDARY_national_curriculum_-_Citizenship.pdf, hämtad 2019-09-11. 
90 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/239060/S
ECONDARY_national_curriculum_-_Citizenship.pdf, hämtad 2019-09-11. 
 



39 
 

I det första exemplet sorteras detta in i kategorin System eftersom frågan i sig berör just 

system. Frågan berör olika typer av system både demokratiska och icke-demokratiska. Det 

skulle kunna hävdas att detta inte tillhör demokratiområdet men det blir direkt 

problematiskt. Förstår inte en elev vad som är anti-demokratiskt blir det trots allt helt 

omöjligt att förstå vad som är demokratiskt (vilket givetvis gäller vice-versa). Gällande 

nästa exempel sorteras det in i kategorin System eftersom det berör utvecklingen av det 

politiska systemet i Storbritannien och vilken roll olika aktörer har i det politiska 

systemet. Det blir här en ”samling element som skapar en ordnad helhet”. 

2.3.5 Exempel Värderingar 

“Diverse national, regional, religious and ethnic identities in the United Kingdom and the 

need for mutual respect and understanding”91 

“In particular, citizenship education should foster pupils’ keen awareness and 

understanding of democary…”92 

Det första exemplet landar i kategorin Värderingar. Meningen berör flera punkter men 

sammanfattas av vikten av respekt och förståelse mellan olika grupper i samhället. När 

hela meningen sammanfattas sorteras den där av in i kategorin Värderingar. Gällande det 

andra exemplet sorteras det inte i kategorin Värderingar eftersom det här finns ett fostrans 

uppdrag där skolan ska lära eleverna att vara medvetna om och förstå demokratin. 

2.3.6 Exempel Påverkan 

“The roles played by public institutions and voluntary groups in society, and the ways in 

which citizens work together to improve their communities, including opportunities to 

participate in school-based activities.”93 

                                                           
91 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/239060/S
ECONDARY_national_curriculum_-_Citizenship.pdf, hämtad 2019-09-11. 
92 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/239060/S
ECONDARY_national_curriculum_-_Citizenship.pdf, hämtad 2019-09-11. 
 
93 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/239060/S
ECONDARY_national_curriculum_-_Citizenship.pdf, hämtad 2019-09-11. 
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“They should experience and evaluate different ways that citizens can act together to 

solve problems and contribute to society.”94 

Gällande det första exemplet kan en diskussion föras kring om det bör placeras i kategorin 

System. Det berör trots allt offentliga institutioner och frivilliga grupperingar i samhället. 

Tolkningen görs dock här att frivilliga organisationer definitivt landar i kategorin 

Påverkan snarare än System. När meningen sedan fortsätter beskrivs det hur medborgare 

arbetar tillsammans för att förbättra sina samhällen och även möjligheterna att delta i skol-

aktiviteter. När meningen läses som en helhet blir det därav tydligt att den bör sorteras in i 

kategorin Påverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/239060/S
ECONDARY_national_curriculum_-_Citizenship.pdf, hämtad 2019-09-11. 
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2.4  Analys 

Likt visas i nedanstående diagram så hamnar samtliga länders läroplaner på en övervikt vad 

gäller kategorin Problematisering. Australien och Sverige är väldigt snarlika medan England 

sticker ut. När läroplanen granskas närmare är det här tydligt att den engelska läroplanen är 

mer specifik och inte målar med lika breda penseldrag som Australien och Sverige. 

 

Sverige Australien England

Helhetssyn 28% 29% 7%

Problematisering 72% 71% 93%
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I diagram 8 visas huvudkategorin Problematiserings underkategorier System, Värderingar 

och Påverkan. Här blir det tydligt att Sveriges huvudfokus hamnar inom kategorin 

Värderingar medans det är en jämn fördelning mellan System och Påverkan. Australiens 

läroplan har ett tydligt huvudfokus inom kategorin System och utöver detta en jämn fördelning 

mellan Värderingar och Påverkan. Englands läroplan har en relativt jämn fördelning mellan 

kategorierna men något av en övervikt åt kategorierna System och Påverkan. 

Det är återigen viktigt att påpeka att ovannämnda procentsatser bygger på hur läroplanen är 

uppbyggd och hur skolorna i länderna förväntas arbeta med demokratiområdet. Detta är 

givetvis ingen garanti för att det faktiskt genomförs på ovanstående sätt.  

I Sveriges fall ligger en stor del av fokuset på kategorin Värderingar. Detta rimmar väl med 

tidigare forskning där det enligt den tidigare forskningen går att påverka elevernas 

förhållningssätt till politik & demokrati. Läroplanen betonar att skolan har en viktig betydelse 

för att eleverna ska omfamna den demokratiska värdegrunden och att skolan är avgörande för 

att detta ska uppnås.95 Detta gäller dock den tidigare läroplanen men efter en granskning så 

finns detta mål kvar i den nya läroplanen. Forskarna är oense gällande om det de facto går att 

påverka eleverna men oavsett detta så är det i ovan undersökning tydligt att Sveriges läroplan 

har ett stort fokus på att forma elevernas värderingar. Sverige har även ett tydligt arv vad 

                                                           
95 Broman (2009), s 13. 

System Värderingar Påverkan

Sverige 28% 50% 22%

Australien 60% 20% 20%

England 35% 27% 38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Diagram 8. System, Värderingar och Påverkan i 
läroplanerna i procent.



43 
 

gäller idéen om att forma demokratiska medborgare och påbörjade detta arbete redan efter 

andra världskriget.96 Detta stämmer väl överens med resultaten i undersökningsdelen. 

I Australiens fall är läroplanen relativt ny och det var först 2014 som landet införde en 

nationell läroplan i ämnet Civics and Citizenship. Australiens läroplan skiljer sig åt från 

Sverige då den inte alls lika tydligt hävdar att skolan ska forma demokratiska medborgare. 

Detta blir även tydligt i ovan undersökning då Australiens läroplan har en tydlig övervikt 

inom kategorin System. Detta innebär att skolorna förväntas lägga ett stort fokus på att 

eleverna ska förstå systemet som bygger upp Australiens demokrati.  

I Englands fall är fördelningen relativt jämnt mellan de olika underkategorierna inom ramen 

för kategorin Problematisering. Däremot sticker läroplanen ut jämfört med de två andra vad 

gäller Englands övervikt i kategorin Problematisering. Englands läroplan tar inte alls upp lika 

många heltäckande frågor som Australiens och Sveriges läroplaner och den är överlag mer 

specifik vad gäller det eleverna ska kunna. Ämnet har i England varit hotat och den nuvarande 

läroplanen är en ”slimmad” version jämfört med tidigare läroplaner.97 En analys av varför 

kategorin Helhetssyn är så liten skulle kunna vara de konservativas invändningar mot att 

ämnet passade Labours världsbild. Jämförs Englands läroplan med Australiens och Sveriges 

har de betydligt mindre begrepp som landar i kategorin Helhetssyn. Dessa begrepp är i 

Australiens och Sveriges läroplaner ofta kopplade till globala fenomen och de konservativas 

syn på det globala kan urskönjas vad gäller t. ex Brexit-kampanjen och målet att ta 

Storbritannien ut ur EU. Detta skulle kunna vara en av anledningar till att t. ex EU och andra 

internationella företeelser och den större bilden lyser med sin frånvaro i den engelska 

läroplanen.  

Sammanfattningsvis stämmer undersökningen relativt väl in på vad den tidigare forskningen 

har att säga gällande dessa länders fokus på demokratiområdet. Sverige har en klar övervikt 

vad gäller kategorin Värderingar och Sverige är också enligt den tidigare forskningen det 

landet som tydligast driver tesen att skolan ska forma demokratiska medborgare samt att 

forma elevernas värderingar. Australiens läroplan är relativt ny och eftersom det inte finns så 

mycket forskning inom området är det svårt att dra några säkra slutsatser sett till den tidigare 

forskningen. Däremot är det tydligt att kategorin System är prioriterat i Australiens läroplan 

och att ett stort fokus ligger på att eleverna ska förstå systemet som bygger Australiens 

                                                           
96 Morén & Aldenmyr Irisdotter (2015), s 6. 
97 Kisby (2017), s 10-11. 
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demokrati. Detta stämmer även väl överens med den tidigare forskningen där bland annat 

Print anser att skolan är avgörande för att bygga en motståndskraft mot anti-demokratiska 

idéer men att Australiens läroplan har en avsaknad vad gäller att skapa en motståndskraft mot 

dessa anti-demokratiska idéer.98  

I Englands fall var ämnet Citizenship länge ett prioriterat ämne men detta har under de senaste 

åren förändrats och läroplanen är nu mer ”slimmad”. Det är även tydligt att fokus inte ligger 

inom kategorin Helhetssyn utan att fokuset istället ligger inom kategorin Problematisering. I 

underkategorierna är Englands läroplan relativt jämnt fördelad och det finns ingen kategori 

som direkt sticker ut. Det blir även tydligt att kategorierna fångar upp alla delar av läroplanen 

och inget land sticker ut på ett sådant sätt att en kategori inte berörs. Det blir här tydligt att 

samtliga länders politiska inriktning är att System, Värderingar och Påverkan är kategorier 

som bör förekomma inom demokratiområdet, även om tonvikten skiljer sig åt mellan 

länderna. Samtliga länder berör även frågorna om aktiva och informera medborgare.  

De Groot nämner tre hot mot demokratin, när människor inte utvecklar ett demokratiskt 

engagemang, när de ser demokratin som en självklarhet och slutligen när de vill kämpa emot 

demokratin.99 Forskningen ger inga säkra svar på vad skolan de facto kan bidra med gällande 

denna utveckling men likt ovanstående intar länderna delvis olika inriktningar sett till vad 

skolan bör bidra med. Det bör återigen påpekas att denna uppsats granskar det förväntade 

arbetssättet och inte det faktiska arbetssättet men länderna skiljer sig trots allt åt gällande det 

förväntade arbetssättet. Sverige har en stor tilltro till kategorin Värderingar, Australien 

tillämpar istället ett fokus på kategorin System och England har en större spridning i de olika 

kategorierna. Eftersom den tidigare forskningen kritiserar Australiens avsaknadd av 

motståndskraft i sin läroplan, vilket faller i kategorin Värderingar bör de inte ha lika stor 

tilltro till skolans roll gällande att forma elevers värderingar. Sverige har likt ovan nämnt en 

helt annan tilltro till detta. Det är utifrån tidigare forskning dock svårt att säkerställa vem som 

tillämpar rätt metod. 

 

 

                                                           
98 Print (2014), s 85. 
99 De Groot & Veugelers (2015), s27. 
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3. Diskussion 

I undersökningen ämnades följande frågeställningar besvaras: 

1. Inom vilka kategorier lägger länderna sitt huvudfokus i det förväntade arbetet med 

demokratiområdet i läroplanen? 

2. Vilka likheter finns det mellan ländernas kursplaner/läroplaner i ämnet 

Samhällskunskap eller dylikt gällande kunskaper kring demokrati? 

3. Vilka skillnader finns det mellan ländernas kursplaner/läroplaner i ämnet 

Samhällskunskap eller dylikt gällande kunskaper kring demokrati? 

Sett till den första frågan får den anses vara tydligt besvarad. Uppsatsen visar upp tydlig 

statistik som bidrar till en klar bild över vart länderna lägger sitt huvudfokus i det förväntade 

arbetet med demokratiområdet i läroplanen.  

Detsamma får anses gälla för fråga två då likheter mellan läroplanerna framträder. Samtliga 

läroplaner har sitt huvudfokus på huvudkategorin Problematisering. Samtliga läroplaner är 

även uppbyggda på ett snarlikt sätt där syftet med ämnet beskrivs och sedan vad eleverna 

förväntas lära sig. Samtliga länders läroplaner lägger ett relativt stort fokus på området 

demokrati även om det i sammanhanget kan framstå som att Sverige lägger ett mindre fokus 

än de andra när man läser läroplanen. Detta beror dock på att Australiens och Englands ämnen 

är smalare och mer fokuserar på medborgarskap och att ämnet i sig inte är lika brett som i 

Sverige.  

Gällande fråga nummer tre får även denna anses besvarad då de skillnader som finns tydligt 

framträder i diagrammen. Gällande huvudkategorierna sticker England ut med ett större fokus 

på Problematisering och ett mindre fokus på Helhetssyn kontra Sverige och Australien. Den 

engelska läroplanen är helt enkelt mer specifik. Däremot har England en jämn fördelning i 

underkategorierna System, Värderingar och Påverkan. Australien har här en klar tonvikt på 

kategorin System medan Sverige har ett tydligt fokus på Värderingar. Gällande Australien kan 

det förhålla sig som så att ämnet är relativt ungt och att det därav blir avgörande att fokusera 

på kategorin System för att säkerställa att eleverna verkligen lär sig hur det australiensiska 

systemet är uppbyggt gällande området demokrati. En annan orsak skulle kunna vara att 

Australien inte har samma fokus på att forma elevernas värderingar som Sverige har. Sverige 

har likt ovan nämnt ett tydligt fokus på kategorin Värderingar och det är tydligt uttalat att 
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skolan har som mål att fostra demokratiska medborgare och påverka deras värderingar så att 

dessa är demokratiska. 

När resultaten från undersökningen knyts samman framgår det tydligt att samtliga länder har 

ett fokus på demokratiområdet. Den svenska läroplanen präglas av kategorin Värderingar och 

det rimmar väl med den tidigare forskningen på området. Sveriges tro på att det går att forma 

demokratiska medborgare är dock till viss del problematisk eftersom forskningen på området 

är osäker på i vilken grad det faktiskt går att forma demokratiska värderingar.100 Skolan 

konkurrerar trots allt med andra arenor så som hemmet, vänner och övriga aktiviteter som 

eleverna sysslar med utanför skolans dörrar.  

Australien har å sin sida ett tydligt fokus inom kategorin System. Eleverna ska lära sig om hur 

Australien regeras och fokus ligger primärt på kunskap kring detta. Det innebär att läroplanen 

inte alls är lika värderingsstyrd som den svenska. Däremot har det i forskningen gällande 

Australiens läroplan lyfts kritik mot att detta inte är en del av läroplanen och att det är 

avgörande att skolan arbetar med detta för att säkerställa den fortsatta tilltron till demokratin 

som system.101 Här ser vi alltså två länder som delvis bedriver undervisningen på olika sätt 

och det kan här debatteras vilket system som är det mest korrekta. Det kan hävdas att även om 

forskningen är osäker på vilket inflytande skolan kan ha på elevernas demokratiska utveckling 

så bör en skola trots detta göra allt i sin makt för att förmå eleverna att respektera 

demokratiska värderingar. Det är trots allt helt avgörande att eleverna får med sig dessa 

värderingar oavsett om det är ifrån skolan eller hemifrån för att det demokratiska samhället 

ska bestå och frodas. Australiens läroplan är likt tidigare nämnt väldigt ny och det kommer 

antagligen ske en utveckling av ämnet över tid om den politiska enigheten kring ämnet 

fortsätter vara stor. Däremot nämner den tidigare forskningen att ungdomar sätter stor tilltro 

till institutioner som parlament och domstolar men desto mindre tilltro till politiker och 

politiska partier.102 Detta borde kunna gynna Australiens fokus på kategorin System, i alla fall 

vad gäller tilltron till ämnet i sig. Däremot säger det desto mindre om det faktiskt uppnår 

syftet med att skapa demokratiska medborgare. 

I England har hela ämnet Citizenship diskuterats på högsta politiska nivå och ämnet var inte 

långt ifrån att helt utraderas från det brittiska skolsystemet. Det räddades i sista stund, även 

                                                           
100 Broman (2009), s 14. 
101 Print (2014), s 85. 
102 Print & Lange (2012), s 1. 
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om den nya läroplanen är betydligt mer ”slimmad” än tidigare. England lägger ett tydligare 

fokus inom kategorin Problematisering och har på det stora hela ett ganska litet helhetstänk, 

alltså inom kategorin Helhetssyn. Detta innebär även att läroplanen är specifik på ett helt 

annat sätt en den australiensiska och den svenska. Fördelningen i underkategorierna är dock 

jämnt fördelad och här finns det ingen kategori som sticker ut i jämförelse med Australiens 

och Sveriges läroplan. Vad detta beror på är svårt att säga men att t. ex inte Värderingar 

sticker ut som i Sveriges läroplan bör kunna härledas till den politiska debatten kring ämnet 

Citizenship som helhet. Eftersom de konservativa har haft som mål att ämnet inte ska forma 

elevernas värderingar, eller i alla fall inte forma dem att tycka som Labour så torde detta även 

ha fallit ut i denna läroplanen.  

Samtliga tre läroplaner undervisar dock i demokrati och det är upplyftande att se att alla 

prioriterar detta och anser att denna utveckling är viktig för att säkerställa att demokratin 

frodas och inte tar steg tillbaka. Detta är av yttersta vikt då demokratin inte bör tas för given. I 

kristider möter demokratier flertalet olika utmaningar vilket nämns i teorin och tidigare 

forskning i denna uppsats. Samtliga länder som vill upprätthålla en demokrati lägger stort 

värde på utbildningen av unga för att uppnå detta.103 Däremot behandlar enligt min mening 

samtliga länders läroplaner eleverna som ”framtida” medborgare snarare än medborgare. 

Detta är enligt Solhaug fel då det strider mot FN:s barnkonvention.104 Samtliga länders 

kunskaper förmedlas på ett sådant sätt att det antyds att det lärs ut för att skapa en förståelse 

som ”framtida” medborgare. Däremot kan man inte dra några säkra slutsatser utifrån detta. 

Samtliga länder har flertalet ytterligare dokument som reglerar elevernas skolgång och 

eftersom dessa inte har granskats kan inga säkra slutsatser dras utifrån just dessa specifika 

läroplaner. 

Den tidigare forskningen nämner även vikten av att undervisningen inte enbart blir teoretisk 

utan att det är direkt nödvändigt att anordna upplevelser där eleven deltar och får prova på 

olika delar av den existerande demokratin.105 Därför är det delvis nedslående att inget land har 

en större andel i kategorin Påverkan. Däremot är det i dessa fall så att de delar som faller 

inom kategorin påverkan är just teoretiska. Dock hade målet att elever skulle uppleva 

demokratin och delta i den hamnat i just den kategorin. Självfallet finns det inget som fastlår 

att skolorna trots allt inte arbetar med detta i det faktiska arbetssättet men personligen anser 

                                                           
103 Print & Lange (2012)  
104 Solhaug (2018), s 2. 
105 De Groot & Veugelers (2015), s 35. 
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jag att chansen att så är fallet blir desto mindre när det inte uttrycks i läroplanerna, alltså det 

förväntade arbetssättet.  

I mitt framtida arbete som lärare kommer jag definitivt ta med mig min kunskap kring dessa 

länders läroplaner. Att ha en djupare förståelse för det förväntade arbetssättet hoppas jag 

kommer att hjälpa mig även i det faktiska arbetssättet. Det kommer säkerligen uppstå 

situationer när det förväntade arbetssättet inte alltid fungerar och att det faktiska arbetssättet 

kommer att behöva anpassas till en given situation. När detta sker kommer det att bli 

intressant att fundera kring varför det förväntade arbetssättet inte fungerade, detta hoppas jag 

kommer bidra till en djupare förståelse gällande mitt arbete som lärare. Att avgöra om 

Australiens fokus på system är vägvinnande eller om Sveriges fokus på värderingar är 

viktigare kommer jag t. ex bättre kunna ha en åsikt om när jag arbetat en längre period som 

lärare. Självfallet blir det kanske inte en helt rättvis jämförelse om en lärare inte arbetat i båda 

länderna, men eftersom båda ländernas läroplaner innehåller båda dessa delar både ändå en 

analys av detta kunna göras. 

Det har tidigare gjorts studier gällande läroplaner men så vitt jag kunnat hitta så har ingen 

studie på just dessa tre läroplaner gjorts och primärt inte en komparativ studie. Min 

förhoppning är att denna uppsats ger en tydlig bild av samtliga länders läroplaner och skapar 

en förståelse för hur de olika länderna arbetar med demokratiområdet. Gällande framtida 

forskning anser jag att det skulle vara mycket intressant att se ytterligare forskning kopplad 

till läroplanerna. Eftersom denna uppsats endast undersöker det förväntade arbetssättet vore 

det mycket spännande med en studie som närmare granskar det faktiska arbetssättet. På vilket 

sätt tillämpar lärare läroplanerna i klassrummet? Uppnår läroplanerna de facto sitt mål i 

verkligheten? Självfallet skulle även ytterligare studier på fler läroplaner vara intressanta och 

genomförs de på ett liknande sätt skulle det skapas ett intressant raster över hur det förväntade 

arbetssättet ser ut runt om i världens demokratier. 

Sammanfattningsvis hoppas jag att denna uppsats bidrar till en djupare förståelse för ämnet 

och att fortsatta studier gällande det förväntade arbetssättet görs. Att enbart titta på det faktiskt 

arbetssättet blir i min mening meningslöst om det inte tydligt kopplas ihop med det förväntade 

arbetssättet. Allt kan inte göras i en studie vilket blir tydligt i denna uppsats men när allting 

binds samman bör ett raster skapas som leder till en ökad förståelse för hur skolor runt om i 

den demokratiska världen arbetar med demokratiområdet. 
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Bilaga 1. 

Kursplan Samhällskunskap (Aktuella delar, årskurs 1-6 har klippts bort.) 

SAMHÄLLSKUNSKAP 
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och 
utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både 
möjligheter och problem kopplade till digitalisering, globalisering, hållbar 
samhällsutveckling och interkulturella relationer. Kunskaper om samhället ger 
oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en 
komplex värld. 

Syfte 
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på 
samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, 
ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala. 
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika 
perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra 
människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och 
åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka 
samhällsutvecklingen. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet 
att förstå digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen och för den 
personliga integriteten. 
Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv 
och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information 
om samhället från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna också 
ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar 
samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de 
mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den 
ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att 
reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. 
Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse för 
vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare i ett snabbt 
föränderligt samhälle. 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga 
erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden 
i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att 
engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor. 
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur 
olika perspektiv, 
• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och 
modeller, 
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor 
och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, 
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• söka information om samhället från medier, internet och andra källor och 
värdera deras relevans och trovärdighet, och 
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, 
arbetssätt och beslutsprocesser. 

… 

Centralt innehåll 
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala 
innehåll 

I årskurs 7–9 

Individer och gemenskaper 
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till 
exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. 
• Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. 
Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt. 
• Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel 
sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket 
ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som 
finansieras genom gemensamma medel. 
• Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället. 

Information och kommunikation 
• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och 
granskare av samhällets maktstrukturer. 
• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, 
webbplatser eller dagstidningar. 
• Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. 
Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, 
samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande 
programmering. 
• Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation 
samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier 
utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter. 

Rättigheter och rättsskipning 
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet 
med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt 
diskrimineringsgrunderna i svensk lag. 
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. 
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. 
• De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt 
vad deras särställning och rättigheter innebär. 
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i 
demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger 
samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen 
mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier. 
• Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning 
och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad 
brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation. 

Samhällsresurser och fördelning 



54 
 

• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. 
Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för 
individer och grupper. 
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners 
ekonomier förändras i en globaliserad värld. 
• Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel 
arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap 
i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till 
löneskillnader. 
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande 
beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden 
mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen 
jämlikhet och jämställdhet. 
• Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till 
exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade 
attityder och värderingar. 

Beslutsfattande och politiska idéer 
• Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har 
utvecklats. 
• Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting 
och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper 
och samhället i stort. Sveriges grundlagar. 
• Några olika stats- och styrelseskick i världen. 
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. 
FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell 
konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter. 
• Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll. 
• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling 
samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut. 
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