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Abstract 

The purpose of my study is to gain insight into how the education system (particularly social 

studies) is morally-minded based on the governing documents, former students and a textbook. I 

wanted to find out what morally-minded means and if it has a big role in social studies. Through 

interviews with former high school students (when my thesis is aimed at high school) I wanted to 

find out how they felt their social studies were educational and which the values that they had taken 

on from the lessons. I also chose to analyze a textbook to get a broader understanding of how the 

morally-minded education is written in specific areas relating to social studies. My study is a 

qualitative study and what I came up with is that the former students consider their social studies 

teaching lacked to some degree when it came to the morally-minded education.  

 

My investigation concludes that the morally-minded education is important in social studies as the 

purpose of social studies is to promote active democratic citizens. In the curriculum for social 

studies, there is also a considerable scope for knowledge that is educational for the students. 

Although the former students feel that they lack the morally-minded educational part of social 

studies they agreed with the guidelines which values that is important. 
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Sammanfattning 

Syftet med min undersökning är att få en inblick i hur skolans fostransuppdrag och specifikt i 

samhällskunskapen är utifrån styrdokumenten, tidigare elever och en lärobok. Jag ville få reda på 

om vad fostransuppdraget är och om det har en stor plats i samhällskunskapen. Genom intervjuer 

med tidigare gymnasieelever då min uppsats riktar sig till gymnasieskolan ville jag få reda på hur de 

ansåg att deras samhällskunskap var fostrande och vilka värden som de hade tagit del av genom 

undervisningen. Jag valde även att analysera en lärobok för att få en bredare förståelse för hur 

fostransuppdraget skrevs i specifika områden angående samhällskunskap. Min undersökning, som 

är en kvalitativ undersökning, kom fram till att de tidigare eleverna anser att deras 

samhällskunskapsundervisning saknade till viss del den fostrande delen.  

 

Undersöknings slutsats blir att fostransuppdraget är viktigt i samhällskunskap då meningen med 

samhällskunskapen är att främja aktiva demokratiska medborgare. I kursplanen för 

samhällskunskap så finns det även ett stort utrymme för kunskap som är fostrande för eleverna. 

Trots att de tidigare eleverna anser sig sakna den fostrande delen i samhällskunskap så håller de 

ändå med om vilka värden som är viktiga i samhället.  

 

Nyckelord: Fostransuppdrag, gymnasieskolan, lärobok, styrdokument, intervjuer 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den svenska skolans uppdrag är mer än att bara lära ut kunskap. Det krävs även att skolan fostrar 

eleverna utifrån de demokratiska värden det svenska samhället bygger på.  

 I läroplanens värdegrundsdel står det: 

            Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan   

 kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. I  

 överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom 

 individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.
1
 

 

Detta stycke pekar utsökt på vad det är skolan ska lära ut och fostra eleverna till. För detta är en del 

av skolans fostrande uppgifter, att få eleverna att förstå att skolans arbete bygger på en viss 

värdegrund som finns uttryckt i skollag och läroplan.
2
 Värden som samhället har kommit överens 

om. I detta fall är det värdena rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande som är viktiga 

enligt stycket ovan. Skolan måste oavsett om det är under lektionstid eller på raster lära elever hur 

de förväntas bete sig i samhället. Detta gäller alla på skolan, oavsett om du är språkalärare, 

samhällskunskapslärare eller vaktmästare. 

 

Hur är det specifikt med samhällskunskapen och fostransuppdraget? När man införde det nya 

obligatoriska skolämnet samhällskunskap så var dess syfte att utbilda elever om samhället. 

Samhällskunskapsämnet syftade även till att inte bara ge kunskaper om samhället utan även utbilda 

elever så att de aktivt kunde delta i samhället. Samhällskunskapen blev en form av vaccination emot 

olika sorters diktaturer så att eleverna kunde bli demokratiska medborgare.
3
  

Samhällskunskap har ett övergripande uppdrag (precis som de andra skolämnena) vilket är att fostra 

eleverna till medborgare. I samhällskunskapen blir det fostran som är bunden till kultur, politik och 

samhälle.  

 

Viktigt att komma ihåg med samhällskunskapen är dess största uppdrag, att utbilda elever till att bli 

aktiva demokratiska medborgare vilket betyder socialisation och tillägnande av samhällets 

värdegrund som bygger på demokrati, jämställdhet, rättvisa och mänskliga rättigheter. Det betyder 

även att man ska utveckla elevernas förmåga att tänka kritiskt.
4
  

 

                                                 
1 GY11 s. 5 

2 Långström & Virta, Samhällskunskapsdidaktik 2011 s. 149 

3 Ibid s. 31 

4 Ibid s. 29 
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Med andra ord så har samhällskunskapen ett ganska unikt fostransuppdrag, forma eleverna efter 

samhällets regler och normer. Samtidigt ska man utmana eleverna till att vara kritiska och 

ifrågasättande till dessa normer. 

 

Jag har valt att skriva en uppsats om samhällskunskap och fostransuppdraget då jag av egen 

erfarenhet anser att man ibland glömmer bort detta uppdrag. Som lärare är man inte alltid medveten 

om att eleverna varje dag formas både i skolan och utanför skolan. Därför är det extremt viktigt att 

vi lärare är medvetna om vad det är vi försöker lära eleverna och varför. Som jag skrev innan har 

samhällskunskapen ett uppdrag som innebär att lära ut normer samtidigt som man ska ge eleverna 

förmågan att vara kritiska. Detta kan vara svårt att balansera, risken finns att man fokuserar för 

mycket på en av sakerna och glömmer det andra. Därför är det viktigt att försöka synliggöra hur 

tidigare elever minns deras samhällskunskap och hur styrdokumenten skriver ut detta uppdrag. 

Eftersom fostransmålet är att lyckas med denna balansgång är min uppsats relevant och viktig.  

 

Genom att undersöka styrdokumenten och kursplanen för samhällskunskapen vill jag få reda på vad 

skolan säger att fostransuppdraget är i samhällskunskapen och i skolan. Jag har även analyserat en 

lärobok i samhällskunskap att se hur fostransuppdraget kan presenteras i en bok som ska utbilda 

elever i samhällskunskap. Tillslut har jag även valt att göra intervjuer med tidigare elever som har 

läst samhällskunskap för att få reda på hur dessa ser på deras samhällskunskapsundervisning när det 

gäller fostran utifrån vad de minns. Fokusen på denna uppsats blir på intervjuerna då jag mest 

intresserad av hur de tidigare eleverna minns hur de fostrades av samhällskunskapen- genom att ha 

med de andra två delarna hoppas jag se en antingen samma syn på fostransuppdraget i 

samhällskunskap eller en annan syn. 

 

1.2 Tidigare forskning om fostransuppdraget 

När det gäller tidigare forskning så tycker jag att det var svårt att hitta då den mesta forskning inte 

var direkt inriktad på ”fostransuppdraget” utan istället på specifika delar i fostran t.ex. demokrati 

och värdegrundsarbete. I denna skara finns bl.a. Anders Bromans avhandling, ”Att göra en 

demokrat” som handlar om hur stor påverkan undervisning om demokrati i Samhällskunskap A har 

på elevers åsikter om demokrati. Han mätte förändringar både genom deras tro på politiska system 

och hur eleverna värderade demokratiska principer. Resultatet av undersökning blir att skolan 

generellt inte påverkade elevernas förhållningssätt till demokrati.
5
   

                                                 
5 Broman, Att göra en demokrat 2009 
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Jag hittade Roger Fjellströms bok ”Skolområdets etik” som handlar om etik och moral i skolan 

utifrån fostransuppdraget. Han skriver om att skolan och samhället måste ha förändrats under 1900-

talet då föräldrar och tidningars syn på skolan tycks ha blivit allt mörkare. Trots att tidigare 

forskning säger annat, att de flesta elever trivs i skolan.
6
 Därför handlar hans undersökning om 

moral och etik, för att försöka se hur skolan och samhället påverkar eleverna när man säger att 

ungdomarna lever i ett moraliskt förfall.
7
 Meningen med hans forskning är att försöka utreda hur 

fostransuppdraget är speciellt för skolan, vad fostran betyder och skolans fostrans mål. Han skriver 

om detta för att försöka få en bild av hur undervisningen i skolan påverkas av fostran och hur 

fostran påverkas av skolans utbildning.  

Fjellström försöker med sin forskning få fram vad som behöver förbättras i skolan när det gäller 

fostransuppdraget. Han försöker även förklarar hur skolan redan jobbar hårt med att försöka fostra 

elever. Fjellström valde att skriva en forskning inom detta område är p.g.a. att man i Sverige saknar 

denna typ av forskning i stor utsträckning.
8
 Det han sen kommer fram till med sin forskning är bl.a. 

de fostransmål som skolan har är individualisering, socialisering, och olika slag av idealbildning. 

Individualisering ger eleverna möjlighet att hitta sin eget ”jag”. Socialisering gör så att eleverna lär 

sig fungera med andra i samhället så att de kan fungera i samhället och i arbetslivet. Idealbildning 

betyder att eleverna får ta del av de önskvärda värd- och normprinciperna som samhället kräver.
9
 

 

Han kommer även fram till att det är väldigt viktigt att vara medveten om fostransuppdraget 

speciellt som lärare. Lärare måste vara noga med att själva ha den medborgliga identiteten som de 

ska förmedla till eleverna. Läraren måste även ha god yrkesetik, understödd av villkor, relationer 

och verksamhetsformer som främjar den. Man behöver också en allmän moralisk kompetens då 

läraryrket har en krävande och komplex fostransuppgift.
10

 För att läraren ska lyckas med detta säger 

Fjellström att det är viktigt att lärarutbildning har värdegrundfrågor en central plats i utbildning, 

oavsett lärarkategori man utbildar. Detta är speciellt viktigt då det har påpekats att lärare i stor 

utsträckning saknar ett språk för etik och moraliska problem i yrkesutövandet. Han ställer även 

frågan om den ”nya” lärarutbildningen från 2001 kan råda bot på detta.
11 

 

I boken tar Fjellström även upp skolan och fostrans många motsättningar. T.ex. så skriver han att 

skolan och lärare fostra elever men samtidigt ge en viss omsorg. Som myndighetspersoner ska 

lärarna respektera elevernas personer och verksamheten ska vara saklig och allsidig, lärarna ska 

                                                 
6 Fjellström, Skolområdets etik 2004 s. 11 

7 Ibid s. 13 

8 Fjellström, Skolområdets etik 2004 s. 23 

9 Ibid s. 327 

10 Ibid s. 362 

11 Ibid s. 363 
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vara opartiska. Samtidigt så måste de i fostran vara bestämda i vissa saker som t.ex. demokratins 

idéer. Lärarna måste representera elevernas önskvärda framtida personer vilket framförallt innebär 

att eleverna blir rationella, självbestämmande, humanistiskt och demokratiskt sinnade. Samtidigt 

måste lärarna vara medvetna om att deras avsikter i fostran får måttlig effektivitet då man måste 

respektera och samspela med eleverna och deras familjers integritet.
12

 Sedan säger Lpf 94 (detta 

stämmer även på GY 11) att skolan ska förbereda eleverna så att de kan leva och verka i samhället. 

Samtidigt står det att skolan måste fokusera på att utbilda och främja elevers egen identitet och 

poängtera i att vara en unik individ.
13 

Detta är bara ett axplock av vad Fjellström kommer fram till i sin forskning, dock är detta det som 

är mest relevant för min egen forskning.  

 

I boken Samhällskunskapsdidaktik som är skriven av Sture Långström och Arja Virta kan man läsa 

lite om forskning kring fostransuppdraget i samhällskunskapen. Där skriver författarna om hur 

viktigt det är att som lärare ställa sig frågorna kring fostransuppdraget, frågor som: Vem eller vilkas 

syn på samhället avgör vad som ska prioriteras i den fostran? Vilka slags medborgare ska skolan 

sträva efter att fostra och hur ska ämnets målsättningar formuleras? Något som kan vara bra att 

tänka på är att formuleringen av läroplaner och kursplaner i grund och botten är politiska 

värderingar.
14

 De kan ändras och tolkas på olika sätt. Vilket kan resultera i att det kan bli en 

mottsättning mellan skolans värdegrund och familjens.  

 

Precis som Fjellström var inne på så beskriver Långström och Virta att det finns en svår balansgång 

i fostransuppdraget. Balansgången mellan att utbilda elever som har en gemensam identitet men 

som samtidigt har en egen identitet.
15 

 

I Långström och Virtas bok står det även om i- och om-kunskap som är viktigt att ta upp i min 

uppsats. Om-kunskap betyder att eleverna lär sig kunskaper som hur man röstar, vilka rättigheter 

och skyldigheter den enskilde medborgaren har, hur posters besätts osv. Faktakunskaper som eleven 

lär sig. I-kunskap handlar om att eleven måste skaffa sig vissa demokratiska färdigheter för att 

kunna delta i demokratiskt arbetet i samhället överlag. Det är i-kunskapen som skolan inte alltid har 

lyckats lika bra med enligt utvärderingar.
16 

 

                                                 
12 Fjellström, Skolområdets etik 2004 s. 241 

13 Ibid s. 242 

14 Långström & Virta, Samhällskunskapsdidaktik 2011 s. 24 

15 Ibid s. 25 

16  Ibid s. 52 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur mycket samhällskunskap fokuserar på 

fostransuppdraget. Dessutom syftar uppsatsen till att se hur läroböckerna i samhällskunskap har 

skrivit in fostransuppdraget i boken och hur fem tidigare gymnasieelever uppfattar och minns att 

deras samhällskunskap var alternativt inte var fostrande. Syftet är inte att försöka hitta någon 

lösning eller leta efter ett problem utan bara att försöka få en uppfattning om hur mycket man 

uppfattar att samhällskunskap är fostrande utifrån intervjuerna och läromedel. 

 

1.4 Frågeställningar 

Är samhällskunskapsämnet ett skolämne som fokuserar mycket på fostransuppdraget?  

Hur kan man uppfatta samhällskunskapens fostransuppdrag utifrån läromedel? 

Vad säger styrdokumenten om fostransuppdraget i skolan och samhällskunskapen? 

Hur minns tidigare elever att deras samhällskunskap var fostrande? 
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2. Metod 

Uppsatsen är av en kvalitativ forskningsmetod, då uppsatsen strävar efter att undersöka och förstå 

hur fostransuppdraget tas upp i samhällskunskapsämnet.
17

 En kvalitativ undersökning ger mig 

verktygen till att kunna göra detta. Genom att använda sig av ett tolkande, induktiv angreppssätt när 

det gäller studien. Forskning som är av ett induktivt slag innebär att man låter sin undersökning 

härleda en teori.
18

 Jag använder mig av detta angrepssätt när jag först har samlat in data genom att 

analysera olika texter och sen kommit fram till en teori. Även genom att försöka tolka texter och 

intervjuer för att sedan koppla dem till ett större sammanhang. Texterna är i detta fall 

styrdokumenten, både de från 2011 och de från 1994 men även tidigare forskning och en lärobok i 

samhällskunskap 1b.  

2.1 Innehållsanalys 

Textanalysen är en innehållsanalys som jag kommer använda när jag analyserar läroboken och 

styrdokumenten.
19

 En innehållsanalys hjälper mig nämligen att avslöja vad texten framställer som 

relevant, de värderingar som kommer fram och hur idéer hänger samman genom att mäta hur ofta 

vissa saker förekommer, vad texten innehåller och tydliggör positiva och negativa åsikter om saker. 

För att lyckas särskilja det jag letar efter kommer jag söka efter så kallad i-kunskap. Kunskaper som 

kan lära eleven färdigheter i demokrati och som är fostrande.  Detta gör att jag kan se hur 

fostransuppdraget kommer fram i styrdokumenten och läroboken men även vad fostransuppdraget 

handlar om.
20 

För att vara ännu mer specificerad så analyserar jag läroboken utifrån några viktiga 

värden som tas upp i styrdokumenten. Värden är rättskänsla, solidaritet, generositet och 

ansvarstagande.  

De jag har intervjuat läste efter den gamla läroplanen, Lpf 94. Därför har jag valt att skriva med kort 

om vad det stod där angående fostransuppdraget i skolan och samhällskunskapen. Jag har även 

analyserat GY 11 utifrån samma kriterier och jämfört dessa två läroplanerna kort för att få 

intervjuerna relevanta till dagens skola.  

 

2.2 Intervjuer 

Intervjuerna är semistrukturerade då meningen med intervjuerna är att få reda på hur tidigare elever 

minns deras samhällskunskap på gymnasiet. Därför är det viktigt att ha vissa frågor för att få reda 

på vad jag behövde få reda på men ändå ha utrymme för egna reflektioner eller tankar som kan 

                                                 
17 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder 2008 s. 340  

18 Ibid s. 28 

19 Denscombe, Forskningshandboken 2000 s.199-200 

20  Ibid s. 199  
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tänkas komma upp. Semistrukturerade intervjuer ger mig verktygen till detta.
21 

Intervjuerna skedde en och en på olika ställen, några intervjuer gjordes i mitt hem, några gjordes 

hos den jag intervjuade. Först förklarade jag vad intervjuen handlar om och att även om jag ställde 

frågor så kunde personen i fråga prata fritt eller lägga till det som kunde tyckas vara relevant. 

Intervjuerna gick sen till som så att jag ställde frågor och sen skrev jag själv ner svaren genom att 

skriva stöd ord och sen direkt efter intervjun skriva ner hela meningar då de var som färskast i 

minnet.  

2.3 Urval 

2.3.1 Läromedel 

Läroboken jag valde att analysera heter Samhällskunskap 1b skriven av Daniel West.
22 

Jag valde 

denna bok för att den är anpassad efter den nya läroplanen. Dock var det svårt att hitta en bok som 

var skriven efter 2011, de flesta var slutsålda därför blev det ett sorts bekvämlighetsurval när det 

gäller mitt val av lärobok. Jag fick helt enkelt ta den boken som fanns utifrån det kriteriet att boken 

var skriven efter den nya läroplanen. Ett bekvämlighetsurval betyder att jag har valt det som fanns 

tillgängligt för mig. Problemet med ett sådant urval är att det blir svårt att generalisera resultaten 

men i mitt fall så är detta inte ett stort problem.
23

 Eftersom fokusen inte ligger på analysen av 

läroboken utan på intervjuerna. Att jag valde att ha en bok som är skriven efter den nya läroplanen 

när jag intervjuade elever som läste efter den gamla är för att jag vill att min forskning ska kunna 

relatera till dagens skola. Genom att välja att analysera en bok som är efter GY 11 ger mig en 

överblick på vad samhällskunskapen idag anser är viktigt när det gäller fostransuppdraget. I alla fall 

när det gäller denna lärobok.  

2.3.2 Intervjuer 

I mitt urval för intervjuerna valde jag att ha ett målinriktat urval då inte ett slumpmässigt urval 

nödvändigtvist ger mig relevanta personer att intervjua. Att ha ett målinriktaturval ger mig chansen 

att välja specifika personer som jag vet kommer vara relevanta till min uppsats, personer som inom 

de senaste fem åren har studerat samhällskunskap på gymnasiet.
24 

Mitt målinriktade urval är dock 

inte helt målinriktat. Med detta menar jag att även om jag hade vissa specifika krav på de som 

skulle intervjuas så var det även ett bekvämlighetsurval.25 Då uppsatsen skrivs på en kort tid och 

har andra delar förutom intervjuerna valde jag att använda mig av människor som fanns tillgängliga 

                                                 
21 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder 2008 s. 206 

22 West, Samhällskunskap 1b 2011 

23 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder 2008 s. 114 

24 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder 2008 s. 392 

25 Ibid s. 114 
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just då. Dessa personer valdes utifrån hur längesen det gick på gymnasiet men även vilka program 

de gick. Att ha personer som i så stor mån som möjligt inte gick på samma program ger en viss 

nyansering trots att de flesta kom från samma skola. Intervjuerna är då en blandning mellan ett 

bekvämlighetsurval och ett målstyrturval. Det blev fem intervjuer och efter dessa fem ansåg jag att 

man kunde se ett visst samband bland de olika intervjuerna. Så på grund av både tidsbrist och 

slutsatsen av att kunna se ett samband valde jag att stanna på fem intervjuer.  

2.4 Begrepp 

2.4.1  Fostran 

I National encyklopedin definierar man fostran som den process genom vilken en människa formas 

av den omgivande kulturen och dess olika institutioner t.ex. familj och skola.
26

 I boken 

”Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning” skriven av Henry Egidius definierar man fostran 

som åtgärder, förhållningssätt etc. som vuxna (föräldrar eller lärare t.ex.) använder i syftet att få 

barnen att utvecklas till vuxna som kan klara sig själva i samhället enligt de normer som föräldrarna 

(eller som i detta fall, skolan) omfattar.
27

 Den definitionen jag avser att använda mig av är denna, 

det är lärare och skolans förhållningssätt och åtgärder som syftar till att rusta eleven med normer 

som man i styrdokumenten har kommit överens om är de man behöver för att fungera i samhället. 

Min analys av GY 11 och kursplanen för samhällskunskap kommer att bygga på denna definition, 

jag kommer att leta efter meningar och beskrivningar som syftar på dessa ord: kunskaper och 

normer som eleven måste ha för att fungera i samhället.  

2.4.2 Värde 

När jag skriver ordet värde så syftar jag på dess filosofiska betydelse (som jag har tagit från 

Anthony Giddens bok, sociologi), vilket är: 

”Idéer som individer eller grupper har om vad som är önskvärt, passande, bra eller dåligt. Olika 

värden representerar viktiga aspekter av de variationer vi kan iaktta i mänskliga kulturer. Vad en 

viss individ värderar högt påverkas i hög grad av den speciella kultur individen råkar leva i.”
28 

2.4.3 Fostransuppdraget i skolan 

I min uppsats kommer jag att prata mycket om fostransuppdraget i skolan. Eftersom jag skriver om 

detta uppdrag kan det vara en poäng i att förtydliga vad som menas med detta. Fostransuppdraget i 

skolan handlar om att skolan ska lära eleverna att vara aktiva demokratiska medborgare i samhället. 

Även att de ska lära sig de värden som samhället bygger på och ha ett kritiskt förhållningssätt. 

                                                 

26 http://www.ne.se/fostran 2013-04-22 

27 Egidius, Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning 2006 s. 121 

28 Giddens, Sociolog 2003 s. 569 
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3. Resultat 

3.1 Styrdokument  

I de nya styrdokumenten som träde i kraft år 2011 så har man varit försiktig med att använda ordet 

fostran, man har bara använt det en gång i värdegrundsdelen. Där står det vilka värden som skolan 

ska lära ut t.ex. människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde m.m. som stämmer 

överens med den kristna traditionens etik och västerländsk humanism sker genom eleven fostran till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.
29

 Att man väljer att inte använda begreppet 

”fostran” mer än en gång tror jag är p.g.a. att man anser att ordet fostran har lite dåliga associationer 

precis som Roger Fjellström skriver i boken, ”Skolområdets etik”. Även om boken inte är skriven 

efter GY 11 utan Lpf 94 tycker jag att det stämmer ganska bra överens med vad han har skrivit. 

Fjellström skriver att termen ”fostran” oftast byts ut mot ”socialisering” eller ”värdegrundsarbete” i 

skolsammanhang. Enligt Fjellström är det troligt att man väljer att använda dessa termer istället för 

fostran då man har dåliga associationer till ideal och fostransmetoder som man inte längre vill 

kännas vid. Man associerar fostrans med dess historia så som aga och skrämseltekniker.
30 

Precis som Fjellström skriver kan man läsa mycket om skolans värdegrundsarbete, som är 

demokratisk av sin art. Demokratiska värden talas det ofta om i styrdokumenten. Det står att skolan 

vilar på demokratins grund och att skolan ska förmedla de demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på.
31

 I styrdokumenten kan man läsa om vilka värderingar det är lärarna och 

andra som jobbar på skolan måste lära ut till eleverna. De kunskaper och värden det svenska 

samhället kräver för att kunna få fungerande samhällsmedborgare beskrivs både här men även på 

fler andra ställen i styrdokumenten. Med andra ord är detta vad man vill att man ska fostra eleverna 

till, demokratiska och aktiva medborgare som fungerar i samhället.  

Vad står det om fostransuppdraget i kursplanen för samhällskunskap? Det står inte rakt ut om att 

eleverna ska fostras, utan precis som jag skrev tidigare, använder man sig istället av andra begrepp 

för att beskriva hur samhällskunskap ska fostra elever och vilka kunskaper de behöver för att kunna 

bli demokratiska medborgare. T.ex. står det att undervisningen ska bidra till att skapa förutsättningar 

för ett aktivt deltagande i samhället.
32 

 

Andra kunskaper som är centrala för att kunna fungera i samhället, skrivs ut så här i kursplanen för 

samhällskunskap: 

                                                 
29 GY 11 s. 5 

30 Fjellström, Skolområdets etik 2004 s. 144 

31 GY 11 s. 5 

32 Ibid s.143 
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Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om 

människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.  

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, 

jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om 

barnets rättigheter.  

Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och 

eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera 

information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.
33 

Även om det inte står ordet fostran så kan man tolka kursplanen i samhällskunskap som ett ämne 

som kräver att man fostrar eleverna till vissa demokratiska värden och kunskaper utifrån de punkter 

som står ovanför. Vilka fostrande kunskaper krävs av eleven för att få betyget E? Vilka 

grundläggande kunskaper är det som krävs för att kunna vara en demokratisk fungerande 

medborgare, enligt betygsskalan i kursplanen för samhällskunskap? För kursen samhällskunskap 1b 

krävs detta på de olika punkterna som står ovan: 

 Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällsförhållanden samt dra enkla samband och 

enkla slutsatser om hur nutida påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. Eleven kan 

analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. Eleven kan också översiktligt redogöra 

för de mänskliga rättigheterna. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga 

lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla 

omdömen andras ståndpunkter. I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och 

tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och 

trovärdighet.
34 

Detta är det som varje elev minst måste lyckas med för att få gå ur gymnasiet med ett godkänt betyg 

i samhällskunskap, dessa betygskriterier gäller även om man läser kursen samhällskunskap 1a. 

Detta är även det som bestämts vara det som krävs för att lyckas i samhället utifrån skolans 

samhällskunskap. Utifrån kursplanen är det inte bara undervisningen som ska vara fostrande med 

andra ord, utan det är även ett krav att eleverna tar till sig eller i alla fall förstår de värden som 

samhällskunskapen ska fostra eleverna till.  

I läroplanen som gällde innan GY 11, Lpf 94 står det i princip samma sak när det gäller 

fostransuppdraget i skolan. T.ex. i värdegrundsdelen står det att ”Skolan har en viktig uppgift när 

det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på”.
35

 Det 

står även att de värden som skolan ska stå för är: människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med 

                                                 
33 GY 11 s. 143 

34 Ibid s. 151 

35 Lpf 94 s. 4 
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svaga och utsatta.
36

 Skolans uppgift är att överföra värden och kunskaper till eleverna så att de kan 

bli aktiva medborgare i samhället. Det uppdraget har skolan även idag.  

När det gäller kursplanen i samhällskunskap A står det inte lika mycket om det fostrandeuppdraget, 

som det står i kursplanen för samhällskunskap 1b. Det står dock att eleven ska få en förståelse för 

hur sociala förhållanden har format och ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det 

internationella samhället. Eleverna måste även kunna lägga etiska perspektiv på olika 

samhällsfrågor. Det står även att eleverna ska känna till om hur åsikter och attityder uppstår samt 

vara medvetna om hur ställningstagande och värderingar formas. I kursplanen för samhällskunskap 

A står även de kunskapskraven angående mänskliga rättigheter och ett kritiskt förhållningssätt till 

information med. Att eleven ska kunna redogöra och exemplifiera hur olika idéer och värderingar 

uppstår och formas i samhället är ett av kraven för att eleven ska bli godkänd i kursen.
37 

Så här är det en större skillnad när det gäller vad samhällskunskapen ska stå för när det gäller 

fostransuppdraget. När det gäller den tidigare kursplanen för samhällskunskap kan man läsa att 

fostrandeuppdraget finns där men det är inte lika utskrivet som det är i den nyaste kursplanen för 

samhällskunskap.  

3.1.1 Sammanfattning Styrdokument 

Även om man är sparsam med att använda ordet ”fostran” i styrdokumenten så finns det ändå ett 

viktigt fostransuppdrag i skolan. För att bli en aktiv demokratisk medborgare så behöver man lära 

sig vissa värden som samhället kräver. Några av dessa värden pekas ut i styrdokumenten, 

rättskänsla, solidaritet, ansvarstagande och generositet. Dessa värden ska genomsyra skolans alla 

ämnen. När det gäller kursplanen för samhällskunskap 1b så mynnar allt ut i att kursen ska bidra till 

att eleverna får chansen att bli aktiva demokratisa medborgare. Genom att fördjupa och bredda 

elevernas kunskap om de mänskliga rättigheterna, demokrati och makt, olika samhällsfrågor och ett 

kritiskt förhållningssätt till information och dess inflöde. 

När det gäller Lpf 94 och fostransuppdraget så är det väldigt likt det som står i GY 11, både i 

värdegrundsdelen och i kursplanen för samhällskunskap. Det står dock mer om fostransuppdraget i 

kursplanen för samhällskunskap 1b (GY 11) än vad det gör i kursplanen för samhällskunskap A 

(Lpf 94) 

 

                                                 
36 Ibid s. 4 

37 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola-fore-ht-2011/kursplaner/sok-

amnen-och-kurser/subjectKursinfo.htm?subjectCode=SH&courseCode=SH1201&lang=sv#anchor_SH1201  2013-06-

16 
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3.2 Läromedel, Samhällskunskap 1b 

De första kapitlen i läroboken Samhällskunskap 1b handlar om kunskap om kunskap och värden, 

inte faktakunskaper. Eller som jag tidigare skrivit om, i-kunskaper. Dessa olika kapitel heter: Om att 

påverka och påverkas, Kunskap och okunskap och Individen, samhället och kulturen. Detta är 

kapitel 1, 2 och 4 i boken. Gemensamt hos dessa kapitel är att de inriktar sig på individen och hur 

individen fostras utifrån de tre ämnena som tas upp i var sitt kapitel. Man fokuserar på att försöka 

utbilda eleven om hur, varför och vad man ska fostras till genom samhällets värden.  

Första kapitlet som heter Om att påverka och att påverkas handlar om hur allt hör ihop, att koppla 

det lilla till det stor vilket kapitlet även säger att samhällskunskap handlar om. Kapitlet är väldigt 

moralinriktat, t.ex. står det, ” Det kan väcka viss eftertanke att ett bidrag på bara 150 kronor till 

organisationen Läkare utan gränser kan rädda 15 människor från att dö i kolera, en sjukdom som är 

utrotad sedan länge i Sverige”.
38

 Det finns även exempel på hur vissa personer har genom små 

handlingar satt igång kedjereaktioner av händelser som kan få stora konsekvenser. T.ex. Rosa Parks 

när hon vägrade att ge upp sin sittplats till en vit passagerare som lagen sa, år 1955. Vilket till slut 

ledde till att man avskaffade den lagliga diskrimineringen av svarta i den amerikanska södern.
39 

I kapitlet Kunskap och okunskap skriver man om kunskap som ett verktyg. Man ger läsarna både 

tips på hur man kan tackla olika sätt att tänka på och vad kunskap är. T.ex. står det om objektiv 

verklighet och subjektiv verklighet- att verkligen är objektiv men för individen är verkligheten 

subjektiv. Vilket betyder att människor uppfattar verkligheten olika eftersom alla olika bakgrund, 

erfarenheter m.m.
40

 Det står även mycket om att man ska vara källkritisk och varför det är viktigt att 

granska kunskapen man får.
41

 Detta kapitel handlar om att försöka lära ut om hur man kan ta till sig 

kunskap men även vad man kan göra med den kunskapen och hur det påverkar. 

Det fjärde kapitlet som är Individen, samhället och kulturen är det kapitlet som jag personligen 

tycker är väldigt fostraninriktat, det handlar om den personliga identiteten och hur den påverkas. Att 

jag tycker att detta kapitel är väldigt fostransinriktat är bara för att det tar upp fostransprocessen och 

förklarar för läsaren vad som sker med individen under den processen. Att förklarar för eleverna vad 

som sker när de växer upp och socialiseras och vilka komponenter som spelar in är viktigt. Det är 

viktigt för att få eleverna medvetna om varför de kan ha de åsikterna eller värdena de har. T.ex. 

beskriver man i kapitlet hur den personliga identiteten formas- genom ett samspel mellan den 

                                                 
38 West, Samhällskunskap 1b 2011 s. 7 

39 Ibid s. 7 

40 Ibid s. 13 

41 Ibid s. 23 
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omgivande miljön, medfödda egenskaper men även medvetna val som man gör under hela livet.
42

  

Ett annat kapitel som är väldigt viktigt i boken är ”Demokrati och diktatur”. Att detta kapitel är 

viktigt är för att det tar upp det som samhällskunskap faktiskt i grund och botten handlar om att 

utbilda demokratisk medborgare som har demokratiska värderingar. I och med detta är kapitlet 

väldigt fostransinriktad i den meningen att man får läsa om demokrati och vad den står för men 

även uppmanar läsaren till att fundera kring demokratins olika värderingar och dess uppbyggnad.
43 

I min inledning nämnde jag att samhällskunskapsundervisningen ska utbilda elever till att bli aktiva 

demokratiska medborgare vilket betyder socialisation och tillägnande av samhällets värdegrund 

som bygger på demokrati, jämställdhet, rättvisa och mänskliga rättigheter. Det betyder även att man 

ska utveckla elevernas förmåga att tänka kritiskt. Detta kan ses som en konflikt- att lära eleverna 

hur samhället fungerar och vad som är ”rätt” men samtidigt lära dem att ifrågasätta och tänka själva. 

Det gäller att ha en bra balansgång mellan dessa två för att lyckas få aktiva demokratiska 

medborgare. Denna balansgång tycker jag att man har lyckats bra med i hela boken men speciellt i 

kapitlet ”Demokrati och diktatur”. För i kapitlet lyckas man med att försöka lära ut kunskaper om 

demokrati men uppmanar hela tiden till att eleverna ska fundera över vad de precis har läst och vad 

de själva tror om ämnet. T.ex. står det om ”demokratins krav” vilket är olika krav som man kräver 

på ett land för att de ska kunna kalla sig för ett demokratiskt land. Till dessa krav får läsaren frågor 

att fundera över, frågorna ” Är detta rimliga krav tycker du? Är det något du skulle vilja lägga till 

eller dra ifrån? Varför? Läsaren blir även ombedd att fundera över vad som kännetecknar ett ”gott” 

eller ”bra” samhälle och sedan lista tio saker som är nödvändiga för ett ”bra” eller ”gott” 

samhälle.
44 

Resten av boken fortsätter i samma anda även om kapitlen och ämnesområdena är specifikt 

inriktade på fostransuppdraget. T.ex. i ett av kapitlen som heter ”Riksdag och regering” finns det 

många frågor som är uppmanar eleven att fundera över olika saker som handlar om riksdagen och 

regeringen. Frågor som ”Varför är det sällsynt att regeringar i Sverige tvingas avgå? Vad tror du?”
45

 

”Låter det roligt att vara riksdagsledamot? Hur långa tror du arbetsveckorna är? Hade du själv 

kunnat tänka dig att vara lagstiftare?”
46

 Dessa sorts frågor finns i hela boken på nästan varje sida. 

De uppmanar eleven till att försöka formulera sin egen åsikt och uppfattning om olika saker som 

gäller samhället.  

I styrdokumenten står det att skolan ska framföra demokratiska värden till eleverna, värdena 

                                                 
42 West, Samhällskunskap 1b 2011 s. 42 

43 Ibid s. 68 

44 Ibid s. 71 

45 Ibid s. 145 

46 Ibid s. 152 
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rättskänsla, solidaritet, ansvarstagande och generositet. Eftersom dessa är viktiga värden för 

demokratin vilket samhällskunskapen handlar om, bör de representeras i läroboken. Gör de detta? 

Rättskänsla: Om man läser mellan raderna så finns det mycket moral eller som i detta fall 

rättskänsla. Boken uppmanar läsaren ofta att fundera över moraliska problem. T.ex. så handlar 

nästan hela kapitlet ”Individen, samhället och kulturen om frågor som kräver eleverna att fundera 

på vad som är ”rätt och fel”. Även om det finns något ”rätt och fel”.
47 

Solidaritet: Finns utskrivet i boken, i sakregistret kan man slå upp ordet för att se vilken sida det står 

på. Boken har nämligen vissa viktiga ord i fet stil. Detta gör att man snabbt förstår att ordet är ett 

nyckelord i texten och att det är viktigt. Jag tycker att författaren har använt ordet solidaritet väldigt 

smart, det står i en text som handlar om frihetens baksida. Genom att använda ordet i en löpande 

text får läsaren faktakunskaperna om vad ordet betyder (står även utskrivet en förklarning för ordet 

solidaritet i texten) men även en chans att fundera över vad solidaritet står för i en djupare mening. I 

detta fall handlar det om frågor som är riktade specifikt till att tänka solidariskt.
48

 Sedan tycker jag 

att man på många ställen kan läsa om solidaritet mellan raderna, boken uppmanar till ett solidariskt 

tänkande.  

Ansvarstagande: Ordet ansvarstagande står inte utskrivet men jag anser att boken ändå ger läsaren 

verktygen till att agera på ansvarstagande vis. Genom att uppmuntra reflektioner och ifrågasättande 

av sitt eget tänkande tycker jag att man automatiskt lär läsaren hur man tar sitt eget ansvar. Speciellt 

bra när det gäller uppmuntrandet till att vara ansvarstagande är kapitlet som heter ”Individen, 

samhället och kulturen” som tar upp hur ens identitet formas och hur det sociala påverkar samhället. 

Här uppmanar man läsaren till att förstå varför man kanske tänker på ett visst sätt men också att 

man har en egen vilja- även då ett eget ansvar. Ett ansvar som handlar om att ens egna handlingar 

och åsikter är ens egna.
49 

Generositet: Jag anser att generositet är svårare att hitta i boken. Boken uppmuntrar till en 

demokratiskt och reflekterande livsstil vilket i sig betyder att man bör vara generös och dela med 

sig. Annars skriver boken inte så mycket om generositet. 

3.2.1 Sammanfattning läromedel 

Boken ”Samhällskunskaps 1b” är i mina ögon väldigt fostransinriktad. Mycket av det som står i 

boken är riktad till att läsaren ska bli aktiva, ifrågasättande, egen tänkande, demokratiska 

medborgare. Om man tänker på vad läroplanen och kursplanen säger så tycker jag att författaren har 

lyckas med att få med det som behövs när det gäller fostransuppdraget. Man har som jag skrev 

                                                 
47 West, Samhällskunskap 1b 2011 s. 41 

48 Ibid s. 67 

49 Ibid s. 42 
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tidigare lyckats med att få en balansgång när det gäller att ge faktakunskaper men även verktygen 

för att få eleven att tänka själv och reflektera över samhället. Jag skrev innan att det fanns frågor i 

boken som var väldigt moraliskt inriktade som får läsaren att fundera över det man precis har läst. 

Det är frågor som om man vill kan man svara kort på men även frågor som en lärare skulle kunna 

göra en hel lektion av. I-kunskap har man lyckats bra med i boken samtidigt som man inte har glömt 

bort om-kunskapen som är nödvändig att kunna för att klara av i-kunskap.  
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3.3 Intervjuer 

Intervjuerna gjordes med fem tidigare gymnasieelever. Först kommer en kort presentation först och 

sedan resultatet av intervjuerna. Resultatet kommer jag presentera genom att dela upp intervju 

svaren i olika teman och där jämföra de olika svaren.  

Nils: är idag 21 år gammal och läste mediaprogrammet på en gymnasieskola som har ca 2000 

elever. Han läste samhällskunskap A när han gick andra året vilket var HT09 och VT10. 

Lina: 23 årig tjej som gick naturprogrammet på en gymnasieskola med ca 600 elever. Lina läste 

samhällskunskap A när hon gick första året vilket är HT06 OCH VT07. 

Per: är 20 år. Han läste naturprogrammet på samma skola som Nils. Per läste samhällskunskap A 

andra året på gymnasiet, HT10 och VT11. 

Anna: 23 år och läste barn och fritidsprogrammet. Anna läste samhällskunskap A första året på 

gymnasiet vilket är HT06 och VT07. Hon gick på samma skola som Nils och Per.  

Lisa: 24 år gammal. Lisa läste naturprogrammet på samma skola som Anna, Nils och Per. Hon läste 

både A och B kursen i samhällskunskap och detta gjorde hon HT06-VT07 och HT07-VT08. 

 

3.3.1 Viktiga värden 

Samtliga fick frågan vilka värden som var viktiga. Svaret på denna fråga var olika men alla något 

eller några värden de ansåg vara viktiga. Nils pratade om att värden som sympati och medkänsla, 

Lina om varje människas lika värde och rätt till frihet. Per tyckte att rättskänsla var viktigast medan 

Anna tycker att det är viktigt med att respektera varandras olikheter. Lisa var inne på samma spår 

som Lina, människors lika värde och deras rättigheter. Alla värden som togs upp är värden som 

skolan ska förmedla.  

 

3.3.2 Värden i samhällskunskapen 

Efter de intervjuade hade svarat på vilka värden de ansåg vara viktiga fick de frågan om 

samhällskunskapen hade tagit upp dessa värden. Därefter diskuterades det några specifika värden 

som jag frågade om och hur de togs upp i samhällskunskapen. 

Nils tyckte att hans samhällskunskapsundervisning inte pratade tillräckligt om hur man behandlar 

varandra och medkänsla, han hade gärna sett att man hade fått diskutera dessa värden mer. Överlag 

ansåg de andra att samhällskunskapen inte tog upp tillräckligt eller i vissa fall inget alls när det 

gäller de värden de intervjuade tyckte var viktiga. Lisa sa att de möjligen gick in lite mer på värden 
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i b- kursen av samhällskunskap men ändå inte tillräckligt mycket. Hon säger även att hon förstår att 

det även fanns mer utrymme för värdediskussioner i b- kursen än i a- kursen. När jag frågade dem 

om de några specifika värden som står utskriven i styrdokumenten svarade de så här: 

 

Intervju Rättskänsla Solidaritet Generositet Ansvarstagande 

Nils Lite Ganska mycket Nej Skolan överlag- 

inte specifikt 

samhällskunskapen 

Lina Inte mycket men 

mer i 

svenskaämnet 

Nej Nej Nja, fick känna på 

det genom hela 

skolan 

Per Nej Nej Nej Nej 

Anna Känns bekant Känns bekant Nej inte vad jag 

kommer ihåg 

Känns bekant 

Lisa Nej, bara i 

psykologi A 

 

Nej, bara i 

psykologi A 

 

Nej, bara i 

psykologi A 

 

Nej, bara i 

psykologi A 

 

 

Noterbart här är att Nils säger att samhällskunskapen inte tog upp tillräckligt mycket om medkänsla 

och hur man behandlar varandra men anser ändå sen att de har diskuterat solidaritet ganska mycket. 

Annars är det en majoritet som säger att dessa värden inte har tagits upp under 

samhällskunskapskursen.  

 

3.3.3 Fostran i samhällskunskap 

När det gäller fostran i samhällskunskap fick eleverna två frågor: ”Hur fostrans inriktad anser du att 

kursen var?” och ”Saknar du i efterhand något i kursen som är samhällsförberedande i den månen 

att det fostrar till samhällets värden?”. 

Nils svarade att han ansåg att samhällskunskapen var mindre fostrande när det gäller hur man ska 

behandla människor men mer fostransinriktat när det gäller hur samhället påverkas av de värden 

som människor har. Han hade gärna sett att de hade diskuterat människors beteende och hur 

människor fungerar i samhället. Lina ansåg att hennes samhällskunskap inte var fostrande utan att 
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det fick hon hemifrån. Hon saknade att man problematiserade och diskuterade värden/problem som 

man kan stöta på varje dag i samhället.  

Per tyckte att hans samhällkunskap var ganska fostrande, speciellt när det gäller demokrati. Han 

saknade dock diskussioner om rättskänsla och varför man kan tycka att vissa saker är rätt och vissa 

fel. Anna säger att hon inte kommer ihåg hur fostransinriktat samhällskunskapen var och vill inte 

heller säga att hon saknade något.  

Lisa sa att hon inte tyckte att samhällskunskapen var fostransinriktat och att hon saknade 

undervisning kring ämnena diskriminering och rättigheter/skyldigheter för medborgarna.  

 

3.3.4 Värden i samhället kontra samhällskunskapen 

För att avsluta intervjuerna frågades de intervjuade om de ansåg att de värden som samhället kräver 

är värden de håller med om och om dessa värden är värden som samhällskunskapen poängterar som 

viktiga. På dessa frågor svarade alla ja, vissa ansåg att en del värden poängterades ut mer men att de 

på ett eller annat sätt ändå togs upp någon gång under kursen. Viktigt att notera här är att innan har 

de flesta varit kritiska till hur mycket man har tagit upp när det gäller värden och fostran men här 

har de alla ändå sagt att samhällskunskapen tar upp de viktigaste värdena som samhället kräver.  

 

3.3.5 Sammanfattning intervjuerna 

Alla fem är tydliga om vad de tycker är de viktigaste värdena. Nils tycker att medkänsla och 

sympati är det viktigaste för att få samhället att fungera. Lina och Lisa ansåg att människors lika 

värde är det viktigaste. Anna tyckte att det viktigaste är att man måste respektera varandra olikheter 

för att det får samhället att fungera. Per tyckte som Anna, respekt är viktigt men även rättskänsla. 

Det som de sedan har gemensamt är att de alla tycker att de värden som samhället kräver är värden 

som är viktiga. Något som de också har gemensamt är att de alla är tveksamma över om deras 

samhällskunskapsundervisning var särskilt fostransinriktad. Vissa av dem kommer inte ihåg och 

andra säger att de tycker att de inte var tillräckligt om ens någon fostranskunskap i undervisningen. 

Intressant är också att de alla på ett eller annat sätt har sagt att det saknas mycket av 

fostransuppdraget i samhällskunskap eller att vissa värden inte har tagits upp under 

samhällskunskapskursen men ändå säger alla att de anser att samhällskunskapen har på ett eller 

annat sätt tagit upp de värden som samhället säger är viktiga.  
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4. Slutsatser  

Efter min undersökning har jag kommit fram till detta: 

Samhällskunskapen är ett ämne vars uppgift är att utbilda elever i och om demokrati. När jag 

skriver i och om så pratar jag om i- och om- kunskaper som betyder att man lär ut faktakunskaper 

om ett ämne vilket är om kunskaper. Dessa om-kunskaper är viktiga för att sedan kunna delta i 

samma ämne. T.ex. så behöver man ha vissa demokratiska värden (om-kunskaper) för att kunna 

delta i och tycka till om demokrati (i-kunskaper). Som jag skrev tidigare har skolan i allmänhet varit 

bättre på om-kunskaperna än i-kunskaperna enligt utvärderingar.
50

 Med det vill jag komma fram till 

att samhällskunskapen verkar ha fastnat lite på om-kunskaper när det gäller fostransuppdraget och 

missat vissa i-kunskaper. I alla fall när man läser intervjuerna jag gjorde med de tidigare eleverna.  

När det gäller boken samhällskunskap 1b så har man lyckats bättre med att förmedla i-kunskaperna 

men ändå inte missat om-kunskaperna. 

 I GY 11 och Lpf 94 står det att skolan ska utbilda aktiva demokratiska medborgare med en 

grundläggande demokratisk värdegrund. Denna värdegrund innehåller värden som rättskänsla, 

generositet, solidaritet, varje människas rätt till frihet m.m. Detta är det som skolan ska lära 

eleverna men stämmer detta överens med vad eleverna själva anser att deras skolgång gav dem, 

eller i detta fall vad samhällskunskapsämnet på gymnasiet tog upp. Jag skulle vilja påstå utifrån 

mina intervjuer att det finns ett gap mellan vad kursplanen och läroplanen säger att utbildningen ska 

ge dem och vad de faktiskt får lära sig. De får de grundläggande men som de själva säger så 

utmanas de inte att fördjupa sig i dessa värden, de får oftast inte chansen att diskutera och analysera 

värdena som skolan ska fostra dem till.  

Tidigare forskning säger att det finns en balansgång mellan att socialisera eleverna och att 

individualisera dem. Precis som det finns en balansgång mellan att lärarna måste lära ut eleverna 

vissa saker och värden, samtidigt som de ska lära eleverna att vara kritiska och ifrågasättande till 

allt. Jag tror att detta kan vara ett av svaren till varför de eleverna jag intervjuade till största delen 

ansåg att det saknades mycket fostran i deras samhällskunskapslektioner och uppgifter. Lärarna kan 

ha fastnat för mycket på att försöka socialisera och lära ut de stora grundläggande värdena så som 

demokrati, mänskliga rättigheter och hur samhället fungerar i stort. De fokuserade inte så mycket på 

individualisering och kritiskt tänkande och därför har eleverna nu i efterhand känt att de saknade 

detta.  

 

                                                 
50 Långström & Virta, Samhällskunskapsdidaktik 2011 s. 51 
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Trots detta måste någon i-kunskap funnits i samhällskunskapsundervisning eller i skolan då alla 

intervjuade tyckte att de värden som tas upp i läroplanerna är viktiga och de alla var ganska 

bestämda över vad de ansåg vara de viktigaste värdena. Dock är det viktigt att inflika att eleverna 

ansåg under specificerade frågor angående olika värden och fostran att samhällskunskapen var 

bristande. När de sen fick frågorna om samhällets viktigaste värden och om de tas upp i 

samhällskunskapen höll de alla med om att de tas upp. Att de säger emot sig själva här kan bero på 

olika saker, antingen svarade de det som de trodde var det ”rätta” svaret eller så försökte de avsluta 

intervjun i en mer positiv anda då de innan hade varit ganska kritiska. Eller så anser de att 

samhällskunskapen ändå lärde ut om de viktigaste värdena bara det att det kunde ha lärts ut mer.  

När det gäller frågorna jag hade anser jag att svaren på dem är att: 

 

1.  Är samhällskunskapsämnet ett skolämne som fokuserar mycket på fostransuppdraget?  

Samhällskunskapsämnet har precis som de andra ämnena i skolan ett uppdrag att fostra 

eleverna. När man läser i kursplanen för samhällskunskap 1b finns det många kunskaper där 

som är fostransinriktad, t.ex. att eleverna måste lära sig att ha ett kritiskt förhållningssätt till 

information och att de ska få verktygen till att kunna bli aktiva medborgare i samhället. Så 

enligt kursplanen anser jag att samhällskunskap är ett ämne som ska fokusera mycket på 

fostransuppdraget, fostrandeuppdraget i den svenska skolan handlar om att utbilda 

demokratiska medborgare vilket även är samhällskunskapens största syfte. 

2. Hur kan man uppfatta samhällskunskapens fostransuppdrag utifrån läromedel? 

Utifrån den läroboken jag analyserade anser jag att fostransuppdraget har en stor del i 

samhällskunskapen i den meningen att samhällskunskapen ska utbilda elever som är både 

socialiserade och individuella.  

3. Vad säger styrdokumenten om fostransuppdraget i skolan och samhällskunskapen? 

När det gäller vad styrdokumenten säger om fostransuppdraget i skolan och 

samhällskunskapen tycker jag att även om det är tolkningsbart i vissa avseenden så är det 

ganska lätt att förstå vad det är för värden styrdokumenten säger är viktiga att fostra 

eleverna till.  

4. Hur minns tidigare elever att deras samhällskunskap var fostrande? 

De tidigare eleverna anser sig vara medvetna om vilka värden som samhället behöver, de 

tycker även att de är viktiga. Problemet är bara att när det gäller deras egen 

samhällskunskapsundervisning så saknades det i olika utsträckningar den fostrande delen- 
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vissa saknade det mer än andra. Dock är det viktigt att poängtera att eleverna läste efter Lpf 

94 därför kan de som läser efter GY 11 tycka annat i denna fråga. Även minnet är viktigt att 

tänka på. De tidigare eleverna kan ha glömt vissa saker som var väldigt fostrande.  
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5. Slutdiskussion  

Varför är det en skillnad mellan vad eleverna uppfattade kring hur fostransinriktad deras 

samhällskunskap var och vad som står och stod i både de nya och gamla styrdokumenten?  

En teori är att precis som Lisa var inne på att i samhällskunskap A finns det lite utrymme till annat 

än det som samhällskunskap absolut måste ha med så som politik, ekonomi osv. Man var tvungen 

att få med de stora delarna innan man kunde gå vidare till de mindre. Man fokuserade precis som 

jag skrev tidigare på om-kunskapen som är nödvändig för att lyckas med i-kunskapen men man 

hann inte komma till i-kunskapen innan kursen var slut.  

En annan teori är att eftersom läroplanerna är av politiska värderingar och dessa kan ändras genom 

åren kan det vara svårt att som lärare ta till sig allt som ändras. Med det menar jag att när en ny 

kursplan kommer och den är i princip likadan som den tidigare med bara några få justeringar, kan 

det vara så att lärarna fortsätter som tidigare men med få justeringar. Dessa justeringar kanske inte 

är tillräckliga för att lyckas med en förändring i undervisningen.  

Det tredje teorin som jag vill ta upp är det som Fjellström var inne på, lärarutbildningen. För att 

lyckas med en fostrande undervisning behövs det lärare som har både i- och om-kunskaper om 

fostran. Lyckas inte lärarutbildningen lära ut detta blir det svårt att förvänta sig att lärarna sedan 

klarar av att fostra. Jag tror dock att det har skett en förändring efter Fjellströms forskning. För av 

egna erfarenheter på lärarutbildningen tycker jag att man har lärt sig mycket i- och om-kunskaper 

angående fostran. T.ex. i min samhällskunskapsundervisning på universitet så har den oftast 

kopplats till hur man kan lära ut kunskapen, varför den är viktig att lära ut och att man alltid ska 

tänka på vem som ska lära sig kunskapen.  

Något annat som är intressant att dra paralleller till är Anders Bromans avhandling, Att göra en 

demokrat. Där Bromans slutsatser är att skolans undervisning generellt sätt inte påverkade elevernas 

syn på demokrati. Kan det vara så att det är fallet för de elever som intervjuades i denna uppsats? I 

sådana fall skulle det kunna vara en förklarning till varför det finns ett hål mellan vad 

styrdokumenten säger om fostransuppdraget i skolan och samhällskunskapen och de före detta 

elevernas syn på saken. Det skulle även kunna vara en förklarning till varför de före detta eleverna 

säger att de saknade mycket av värdeundervisningen i samhällskunskap men sedan även påstår att 

samhällskunskapen har tagit upp och lärt dem de värden som samhället kräver.  
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När det gäller min undersökning, vad jag har kommit fram till och hur det har gått enligt mig vill 

jag skriva att det har varit intressant men väldigt svårt. I efterhand hade det nog varit smartare att 

bara fokusera på intervjuer och struntat i läroboksanalysen. Även om min tanke kring varför jag 

ville ha med olika delar av samhällskunskapen så var det mycket på kort tid och det intressantaste 

var faktiskt intervjuerna.  Undersökningen kunde ha varit mer specifik då genom att gjort en sådan 

avgränsning. När det gäller urval av intervjupersoner hade det också varit bättre att välja personer 

som precis har gått ur gymnasiet och inte haft en sådan stor åldersgräns. Det visade sig att de jag 

intervjuade kom ihåg mindre än vad jag trodde de skulle göra. Dock ville jag få en spridning på 

åldrarna för att få ett mer generellt resultat. Jag har dock lärt mig att det är viktigt att göra en 

avgränsning och att försöka begränsa vad man vill undersöka för att inte få ett så spretigt och svår 

analyserat resultat.  

Vad kommer då att ske med fostransuppdraget i och med de nya styrdokumenten? Kommer man 

kunna lyckas bättre med i-kunskap och fostran i skolan när dessa tas upp mer i den nya läroplanen? 

Det skulle vara intressant att se i framtiden, göra en undersökning om uppfattningen om värden 

mellan de som läste efter Lpf 94 och de som nu läser efter GY 11. Det skulle även vara intressant att 

göra en undersökning på lärarutbildningar i Sverige angående hur de blivande lärarna ser på 

fostransuppdraget och hur det problematiseras på lärarutbildningen.  
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Bilaga 1 Transkribering Intervjuer 

Intervju Nils 

Vilka värden tycker du är viktigast? 

– Värden som handlar om hur man behandlar andra, så som medkänsla och sympati. Jag tycker att 

de är viktigast bara för att samhället är uppbyggt som så att man måste försöka jobba tillsammans 

med andra. För att få ett samhälle att fungera så krävs det att man respekterar andra, förstår vad 

människor behöver och att man vill andra väl. Därför tycker jag att de värden som hjälper oss att 

behandla andra bra är de som är viktigast.  

Anser du att du de värden som du beskrev som viktigast tas upp och behandlas under 

samhällskunskapskursen?  

– Sådär, jag tycker att man kunde ha fokuserat mer på att diskutera hur man behandlar varandra och 

varför. Min samhällsundervisning handlade inte så mycket om att prata om sociala delar av 

samhället eller hur man kan förstå hur samhället är uppbyggt eller varför.  

Diskuterade ni under samhällskunskapen värden som rättskänsla, solidaritet, 

ansvarstagande, generositet? Och hur i sådana fall? 

Rättskänsla diskuterades lite men snarare så att vi pratade om rättsystemet och hur det fungerar. Inte 

så mycket om diskussion om hur vi tycker om rättskänsla eller den moraliska meningen med vad 

som är rätt och vad som är fel. Vi fick bara lära oss systemet som gäller när man har gjort något fel i 

den bemärkelsen att det är brottsligt. 

Solidaritet pratade vi ganska mycket om tycker jag, genom att diskutera världsfrågor gällande svalt, 

krig osv. Alltså att vi diskuterade hur man kan hjälpa och förstå de som behöver hjälp.  

Ansvarstagande vet jag inte om jag tycker att min samhällskunskapsundervisning hjälpte mig med 

utan snarare skolansupplägg över lag. Man får lära sig att ta ansvar för sin egen skolgång genom att 

det inte var någon lärare eller annan personal som jagade en när man t.ex. hade missat en lektion 

eller inte lämnat in någon uppgift. Utan det fick man hålla koll på själv och man fick även klart för 

sig att det kunde få konsekvenser om man inte tog ansvar för sin skolgång. I och för sig när jag 

tänker tillbaka så var nog nästan hela samhällskunskapen uppbyggd på eget ansvar när det gällde 

uppgifter och arbeten. Missade man själv att lämna in en uppgift så fick man IG på uppgiften om 

man inte pratade med läraren och bad om att få lämna in senare eller liknande.  

Generositet är ett ord som jag inte kan säga att min samhällskunskap lärde mig något om. Möjligen 

när man diskuterade organisationer som röda korset eller så men bara då i sådana fall. Jag kan inte 

heller säga att samhällskunskapen lärde mig att vara generös heller för den delen. Vi pratade inte så 
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mycket om hur man behandlar andra eller liknande.  

Vad tycker du är det viktigaste du har lärt dig efter samhällskunskapskursen? 

– Att allt hör ihop på ett eller ett annat sätt. T.ex. det jag väljer att handla i affären kan påverka 

miljön osv. För även om vi inte pratade så mycket om hur man är mot varandra så kan jag tycka att 

vi lärde oss mycket om hur samhället fungerar och vad som påverkar samhället- vi människor och 

våra val.  

Hur fostransinriktat anser du att kursen var? 

– Som jag sa innan, inte så mycket när det gäller hur man ska behandla andra men ganska mycket 

fostransinriktat när det gäller hur samhället påverkas av vilka värden vi människor har.  

Pratade ni någon gång specifikt om vad värden är och varför de finns? 

– Nej inte vad jag kan komma ihåg.  

Saknar du i efterhand något i kursen som är samhällsförberedande i den månen att det 

fostrar till samhällets värden? 

– Ja, jag hade gärna velat ha mer diskussioner och uppgifter om människors beteende och hur vi 

människor fungerar i samhället.  

Jobbade ni med något arbetsområde som var speciellt inriktat på fostransvärden? Hur såg 

det ut i sådana fall?  

– Nej det kan jag nog inte påstå, det var mer traditionella arbetsområden som politik, ekonomi och 

omvärlden. Visst kom många värden upp i de olika arbetsområdena men de diskuterades aldrig som 

något separat.  

Anser du att du de värden som samhället kräver är värden du håller med om är viktiga? 

Värden som rättskänsla, solidaritet, ansvarstagande, generositet osv.  

– Ja men det tycker jag att jag gör. 

Är det även värden som du anser att samhällskunskapen poängterade ut som viktiga? 

– Jo men det anser jag nog, även om de inte togs upp som separata ting så tycker jag nog att 

undervisningen och faktakunskaperna vi lärde oss är baserade på de värdena. 

Intervju Lina 

Vilka värden tycker du är viktigast? 

– Att man har frihet – varje människa är fri och alla har lika mycket värde 

Anser du att du de värden som du beskrev som viktigast togs upp och behandlas under 
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samhällskunskapskursen? 

– Nej, inte egentligen. Det var väldigt lite om människans värde. Vi pratade om de mänskliga 

rättigheterna och vilka de är men inget djupare. Vi hade aldrig några diskussioner om ämnet eller 

egna reflektioner. 

Diskuterade ni under samhällskunskapen värden som rättskänsla, solidaritet, 

ansvarstagande, generositet? Och hur i sådana fall? 

– Vi pratade inte så mycket om rättskänsla i samhällskunskapen men jag kommer ihåg att vi pratade 

lite om det i svenskan, då fick vi påstående och så fick vi ta ställning till om vad vi tycker är rätt. 

Solidaritet känner jag inte igen från samhällskunskapen.  

Vi pratade inte om ansvarstagande men man fick ju dock prova på det själv genom hela skolans 

gång  

– Generositet-nej, inte vad jag kommer ihåg. Inte i skolan alls utan det var något som jag fick 

hemifrån och tyckte att det var en självklar sak. 

Vad tycker du är det viktigaste du har lärt dig efter samhällskunskapskursen? 

– Man fick någon sorts grund att stå på med värden och hur samhället fungerar men inga större 

reflektioner om världen och samhället. Istället var det bara system och fakta om hur samhället 

fungerar och vilka värden som finns. 

Hur fostransinriktat anser du att kursen var? 

– Fanns inget sådant tänk vad jag kan komma ihåg. Jag känner att jag fick det hemifrån och inte så 

mycket i skolan överhuvudtaget. Möjligtvist genom sociala i kontakter i skolan som vänner osv.  

Pratade ni någon gång specifikt om vad värden är och varför de finns? 

– Nej 

Saknar du i efterhand något i kursen som är samhällsförberedande i den månen att det 

fostrar till samhällets värden? 

– Mindre fokus på system och mer fokus på vad som verkligen är samhället- känner inte att man 

efteråt kan slussas in i samhället och förstå det i alla aspekter så som hur man lever vardagen. T.ex. 

så hade jag gärna sett att man hade fått reflektera över vad man kan stöta på för problem/värden 

varje dag. 

Jobbade ni med något arbetsområde som var speciellt inriktat på fostransvärden? Hur såg 

det ut i sådana fall? 

– Det enda jag kommer ihåg är att vi jobbade med världsorganisationer som jobbar med olika 

värden så som FN m.m.  

Anser du att du de värden som samhället kräver är värden du håller med om är viktiga? 
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Värden som rättskänsla, solidaritet, ansvarstagande, generositet osv.  

Är det även värden som du anser att samhällskunskapen poängterade ut som viktiga? 

– Ja, och ja. Även om samhällskunskapen inte tog upp alla värden så har man någon gång under 

skolgången stött på dem, antingen under lektionstid eller i det sociala samspelet i skolan. 

 

Intervju Per 

Vilka värden tycker du är viktigast? 

– Jag tycker att det viktigaste är att alla har en förståelse för vad som är rätt och fel och respekt mot 

andra. Så att man respekterar andra genom att alltid försöka göra det som är rätt.  

Anser du att du de värden som du beskrev som viktigast tas upp och behandlas under 

samhällskunskapskursen? 

– Inte direkt, snarare så att man får lära sig i skolan och genom familjen att göra rätt och att 

respektera andra. Det är inte så att vi har diskuterat detta specifikt i samhällskunskap någon gång.  

Diskuterade ni under samhällskunskapen värden som rättskänsla, solidaritet, 

ansvarstagande, generositet? Och hur i sådana fall? 

– Rättskänsla är väl som jag svarade innan, inte något vi diskuterade specifikt i samhällskunskapen. 

Och jag kan inte minnas att de andra värdena var något vid diskuterade särskilt heller. Inte orden för 

sig utan vi kanske har kommit in på det någon gång när vi har diskuterat någon händelse som har 

berört dessa värden. Dock är det ingen specifik diskussion om detta som jag kan komma ihåg.  

Vad tycker du är det viktigaste du har lärt dig efter samhällskunskapskursen? 

– Jag vet inte, det känns som att det var mycket man lärde sig om politik och sånt som är viktigt för 

att förstå hur man röstar. Det är ju viktigt för samhället och demokrati så jag antar att det är det 

viktigaste som jag lärde mig.  

Hur fostransinriktat anser du att kursen var? 

– Mellan, det var väldigt fostransinriktat när det gäller de demokratiska grunderna och att man var 

tvungen att förstå vad som behövs i världen. Alltså man lärde sig hur ett samhälle fungerar och det 

är ju det fostransuppdraget handlar om. Att man ska kunna fungera i samhället.  

Pratade ni någon gång specifikt om vad värden är och varför de finns? 

– Nej inte vad jag kan komma ihåg. 

Saknar du i efterhand något i kursen som är samhällsförberedande i den månen att det 

fostrar till samhällets värden? 

– Ja jag hade gärna sett att vi hade haft mer diskussioner om vad som kan anses vara rätt och fel och 
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varför man anser så.  

Jobbade ni med något arbetsområde som var speciellt inriktat på fostransvärden? Hur såg 

det ut i sådana fall? 

– Inte specifikt för just värden, vi jobbade bara med stora arbetsområden som politik, ekonomi men 

i de områdena så blev det att man ibland kunde prata om värden och hur de påverkar t.ex. ekonomi 

eller politiken. Eller vi jobbade ju med demokrati och då pratade vi mycket om de mänskliga 

rättigheterna och att det är folket som styr när man har en demokrati- det var väldigt fostransinriktat 

tycker jag.  

Anser du att du de värden som samhället kräver är värden du håller med om är viktiga? 

Värden som rättskänsla, solidaritet, ansvarstagande, generositet osv. 

– Ja, utan dem hade nog samhället inte fungerat så bra så då är de ju viktiga. 

Är det även värden som du anser att samhällskunskapen poängterade ut som viktiga?  

– Vissa mer än andra men visst är det värden som samhället ser som viktiga som skolan och 

samhällskunskapen tar upp som viktiga. 

 

Intervju Anna 

Vilka värden tycker du är viktigast? 

– Jag tycker det är viktigast att vi människor lär oss att respektera varandras olikheter, bakgrunder 

osv. För att förstå hur samhället är uppbyggt och hur det har bidragit till att förändra och utveckla 

dagens samhälle.  

För att fostra personer till att bli bra människor krävs solidaritet, tålamod, ansvarstagande och 

positivt inflytande från människor i ens närhet. 

Anser du att du de värden som du beskrev som viktigast tas upp och behandlas under 

samhällskunskapskursen? 

– Kommer tyvärr inte ihåg.  

Diskuterade ni under samhällskunskapen värden som rättskänsla, solidaritet, 

ansvarstagande, generositet?  

– Det gjorde vi säkert. Rättskänsla, solidaritet och ansvarstagande känns bekant men inte lika 

mycket generositet i den bemärkelsen. 

Vad tycker du är det viktigaste du har lärt dig efter samhällskunskapskursen? 
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– Jag kommer som sagt inte ihåg så mycket från samhällskunskapen. Men vi fick i alla fall lära oss 

om partiernas ståndpunkter och värderingar, något som har varit nyttigt.  

Hur fostransinriktat anser du att kursen var? 

– Kommer tyvärr inte ihåg.  

Pratade ni någon gång specifikt om vad värden är och varför de finns? 

– Det låter bekant, men kan inte komma på någon specifik situation.  

Saknar du i efterhand något i kursen som är samhällsförberedande i den månen att det 

fostrar till samhällets värden? 

– Jag kommer knappt ihåg vad som var i kursen, så vågar inte ge något bra svar.  

Jobbade ni med något arbetsområde som var speciellt inriktat på fostransvärden?  

– Kommer tyvärr inte ihåg.  

 

Anser du att du de värden som samhället kräver är värden du håller med om är viktiga?  

– Ja de är klart de är.  

Värden som rättskänsla, solidaritet, ansvarstagande, generositet osv. Är det även värden som 

du anser att samhällskunskapen poängterade ut som viktiga? 

– Ja det tycker jag. 

Jag vill även tillägga att även om det ser ut som att jag inte kommer ihåg något från 

samhällskunskapskursen så tyckte jag i alla fall att den var en av de roligaste kurserna.  

 

Intervju Lisa 

Vilka värden tycker du är viktigast? 

– Rättigheter och alla människors lika värde när det kommer till kön, klass, etnicitet. 

Anser du att du de värden som du beskrev som viktigast tas upp och behandlas under 

samhällskunskapskursen? 

– Jag tycker inte att de värdena togs upp speciellt mycket under någon av kurserna. Möjligtvis lite 

mer i samhällskunskap B eftersom A kursen mest handlade om regering riksdag och partier. Men 

även i B kursen tyckte jag inte att man fick någon direkt förståelse för hur värdena ovan hängde 

ihop med samhället. 
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Diskuterade ni under samhällskunskapen värden som rättskänsla, solidaritet, 

ansvarstagande, generositet? 

– Nej inte som jag kommer ihåg det togs upp på kursen psykologi A istället för jag kommer ihåg att 

jag läste lite om det på gymnasiet 

Vad tycker du är det viktigaste du har lärt dig efter samhällskunskapskursen? 

– Jag tyckte inte att någon av samhällskunskapskurserna var speciellt bra på gymnasiet. Men det 

viktigaste var nog att man förstod vad globaliseringen innebär. 

Hur fostransinriktat anser du att kursen var? 

– Inte alls fostransinriktad eftersom vi inte tog upp något som handlade om diskriminering eller alla 

människor lika värde. Det som skulle kunna vara lite fostransinriktat är dock att vi pratade om 

vikten att man går och röstar och att man måste engagera sig om man vill ha någon förändring i 

samhället eller kommunen man bor. 

Pratade ni någon gång specifikt om vad värden är och varför de finns? 

– Nej det gjorde vi inte. 

Saknar du i efterhand något i kursen som är samhällsförberedande i den månen att det 

fostrar till samhällets värden? 

– Ja just detta med diskriminering och rättigheter/skyldigheter för medborgarna detta togs inte alls 

upp i någon av kurserna. 

Jobbade ni med något arbetsområde som var speciellt inriktat på fostransvärden?  

– Nej inte som jag kommer ihåg. 

Anser du att du de värden som samhället kräver är värden du håller med om är viktiga? 

Värden som rättskänsla, solidaritet, ansvarstagande, generositet osv. Är det även värden som 

du anser att samhällskunskapen poängterade ut som viktiga? 

– Jag håller absolut med om att de är viktiga men jag tycker inte att man ens förstod på gymnasiet 

att samhällskunskapen poängterar det på något sätt.  

 


