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Samhällskunskapsämnet	  100	  år	  2019	  –	  Eller?	  
 

Den	  31	  oktober	  2019	  fyller	  samhällskunskapsämnet	  100	  år.	  Eller?	  Det	  beror	  på	  vad	  vi	  menar.	  Den	  31	  ok-‐
tober	  1919	   infördes	   i	   folkskolans	  tvååriga	  fortsättningsskola	  medborgarkunskap,	  vilket	  kan	  ses	  som	  en	  
föregångare	  till	  dagens	  samhällskunskapsämne.	  Men	  det	  var	  långt	  ifrån	  alla	  elever	  som	  gick	  i	  denna	  skol-‐
form.	  Ämnet	  hade	  bland	  annat	  funktionen	  att	  fostra	  eleverna	  till	  fungerande	  samhällsmedborgare,	  men	  
redan	  långt	  tidigare	  hade	  denna	  funktion	  innehafts	  av	  andra	  ännen	  inom	  folkskolan.	  För	  läroverkens	  del	  
låg	  en	  del	  som	  vi	  kan	  kalla	  statskunskap	   inom	  ramen	  för	   läroverkens	  historieundervisning,	  men	  denna	  
undervisning	   var	   det	   än	  mindre	   andel	   av	   befolkningen	   som	   tog	   del	   av.	   Om	   vi	   syftar	   till	   samhällskun-‐
skapsämnet	  utifrån	  hur	  ämnet	  ser	  ut	  idag	  så	  är	  det	  betydligt	  yngre,	  vi	  får	  gå	  fram	  till	  1955	  och	  försöks-‐
verksamheten	  med	  enhetsskolan	  för	  att	  finna	  det	  moderna	  samhällskunskapsämnets	  tillblivelse	  och	  ska	  
vi	  räkna	  med	  då	  det	  officiellt	  infördes	  för	  flertalet	  elever	  får	  vi	  sätta	  år	  1962	  och	  införandet	  av	  grundsko-‐
lan	  som	  startår.	  Så	  frågan	  hur	  gammalt	  ämnet	  är	  får	  olika	  svar	  beroende	  på	  vad	  vi	  menar.	  

 
Inledning 
Ett skolämnes historia och traditioner har ofta påtaglig inverkan på hur lärare uppfattar sitt ämne 
och vilka ämnesdidaktiska val som görs.1 I föreliggande text sätts fokus just på samhällskunskaps-
ämnet och här görs en övergripande redogörelse för dess framväxt och utveckling från införandet 
i början av förra seklet till de senaste genomgripande reformerna på 2010-talet. Först några ord 
om ämnets karaktär: 
 

Debatten om ämnets innehåll har pågått under hela ämnets existens. Samhällsämnet har också under hela 
1900-talet präglats av att ha ett skiftande innehåll.2 

 
Det är inte frågan om att det demokratiska innehållet i ämnet tunnats ut över tiden. Det har snarare både 
breddats och fördjupats. Att ämnet har denna inre historia torde ha samband med demokratins historia i vårt 
land. […] Det parlamentariska regelskapandet, som är något av kärnan i demokratin, har kommit att omfatta 
allt fler verksamheter i samhället. Detta har i sin tur påverkat andra funktioner i samhället som att skapa opin-
ioner, att förena åsikter och intressen i olika organisationer. De förvaltande och tillämpande funktionerna i 
samhället (t.ex. skolan) har också påverkats av demokratiseringsprocessen. Det är i detta spektrum av samhäl-
leliga funktioner som samhällsundervisningen har sin givna plats i skolans kunskapsutbud.3 

 

Ovanstående citat kan ses som något av samhällskunskapsämnets karaktäristiska. Ett skiftande 
innehåll över tid utifrån kampen om ämnets innehåll men ändå att det finns, och har sedan ämnet 
införts, funnits en tanke om att dess kärnuppgift är att fostra de uppväxande nya generationerna 
till demokratiska och självständiga individer. Det är i denna tanke vi också kan finna ämnets till-
komst och rötter. Samhällskunskapsämnets historia är som citatet här ovan vill uppmärksamma i 
mångt och mycket en parallell till vår demokratis historia. 
 

I begynnelsen 
Det moderna ämnet samhällskunskap infördes 1962 i grundskolan och 1966 på gymnasiet, men 
hade då haft föregångare under andra benämningar sedan drygt fyrtio år. Den första ansatsen till 
samhällslära som dock står att finna i ett svenskt dokument återfinns i en kunglig resolution, da-
terad den 13 april 1620, härrörande från den skoldebatt som då fördes mellan Gustav II Adolf 

                                                             
1 Se exempelvis Odenstad 2013, s. 51. 
2 Johansson, Brogren & Petäjä 2011, s. 9. 
3 Bjessmo 1994, s. 12. 
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och prästerskapet. Resolutionen får ses som en ”skolordningsvision” då den inte kom att genom-
föras i sin helhet, men där återfinns en passus om att historielärarna skulle undervisa om landets 
lagar. Även i 1649 års skolordning nämns att historielärarna skulle ta upp något om det svenska 
samhället.4 Efter dessa fragment av samhällsundervisning hoppar vi nu fram till 1800-talet med 
dess stora förändringar inom utbildningsväsendet. Folkskolans införande 18425 måste sättas i 
relation till det pågående nationsbygget och det fanns tydliga tankar om fostran av befolkningen, 
det vill säga främst arbetare och bönder, till goda svenskar som plikttroget sällade sig till tanken 
om ”Gud och fosterlandet”, alltså kristen tro och nationalism.6 
 

Går vi till 1900-talets början var det två skolämnen som stod i fokus då det gällde elevernas fost-
ran, nämligen historieämnet och kristendomsämnet. Det första av dessa kom efterhand i allt 
högre grad ta över som det viktigaste såsom medborgarfostrande, inte minst med att bygga upp 
en fosterlandskärlek.7 Samhällsutvecklingen gav dock behov och utrymme åt ett annat ämne, 
samhällskunskap, om än under annan benämning. Tillkomsten av detta, det yngsta av samhälls-
ämnena, måste ses i ljuset av demokratins framväxt i början av förra århundradet. Demokratise-
ringsprocessen gav behov av ett skolämne där medborgarnas rättigheter och skyldigheter lärdes 
ut, alltså en form av medborgarbildning. Detta ämne, medborgarkunskap, föregångaren till dagens 
samhällskunskap, kom att införas i och med 1918–1919 års skolreformer.8 Ämnets innehåll och 
funktion skulle bestå av… 
 

[…] samhällets byggnad, om olika samfundsformer, såsom familj, kommun, kyrka och stat, samt 
dessas uppgifter och verksamhet och därvid öppna de ungas bild för de förmåner det medföra att 
leva i ett ordnat samhälle, att göra dem förtrogna med de rättigheter som tillkomma medborgaren i 
ett sådant samhälle, men ock inskärpa de förpliktelser dessa förmåners åtnjutande ålägger varje dess 
medlem, samt sålunda göra dem skickade att som vuxna den medborgerliga friheten under känsla av 
ansvar för samhällelig rättvisa och allmänt väl.9 

 

Skolreformen 1918–1919 ska inte bara ses utifrån moderniserings- och demokratiseringsprocess 
utan också mot bakgrund av första världskrigets omtumlande händelser. Fostransidealet svängde 
nu över till att också betona fredssträvan, även om idealet om demokratifostran slog fullt ut efter 
andra världskriget.10 
 

Medborgarkunskap infördes i den så kallade fortsättningsskolan, en från början frivillig påbygg-
nad av folkskolan, men som blev obligatorisk i och med reformerna 1918–1919 för de elever som 
inte gick vidare till högre utbildning. Fortsättningsskolan var tvåårig och dess huvudsakliga syfte 
var att ge både en medborgarfostran såsom en mer praktisk yrkesförberedelse.11 Fortsättnings-
skolan blev successivt av mindre betydelse då folkskolan byggdes ut,12 men försvann helt först 
1962 i och med grundskolans införande.13 
 

Medborgarkunskapen kom att tilldelas en framträdande position i fortsättningsskolan,14 det var 
ett av tre huvudämnen. De båda övriga var arbetskunskap och modersmål.15 Ämnet var från bör-
jan till stor del innehållsmässigt att förknippa med statskunskap.16 Stina Nicklasson ger dock en 

                                                             
4 Se Folkesson 2016, s. 36f; Persson 2012, s. 9. 
5 Det kom dock att ta drygt fyrtio år innan det absoluta flertalet av barnen gick i folkskola, se Ekholm 2006, s. 3. 
6 Ekman 2011, s. 34. 
7 Zander 1997, s. 24, 32. 
8 Bjessmo 1997, s. 82f. 
9 Fortsättningsskolestadgan 1918: 1001 s. 2735, citerad i Bronäs 2009, s. 3. 
10 Ekman 2011, s. 35f. 
11 Bjessmo 1994, s. 9; Richardson 2004, s. 115. 
12 Larsson 2011, s. 184. 
13 Nationalencyklopedin (odat.). 
14 Englund 1986a, s. 249. 
15 Richardson 2004, s. 115. 
16 Englund 1986a, kap. 4. 
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lite annan bild av ämnets intentioner. Det var egentligen ett tämligen brett innehåll med områden 
såsom familj, ekonomi, arbetsmarknaden, kommun, kyrkoväsen, statsskicket, valregler, sociala 
institutioner och förhållanden, landsting, utbildningsväsendet, skatteväsendet, länsstyrelse, försva-
ret, rättskunskap, migration, bostadspolitik, och försäkringssystem för att bara nämna något. In-
slag av mer praktisk karaktär fanns också med som exempelvis blankettkunskap och självdeklarat-
ion såsom de mer fostrande inslagen som medborgarplikter och medborgarförmåner. Dock me-
nar Nicklasson att allt detta inte skulle ses som krav för lärarna att ta upp utan snarare som re-
kommendationer inom vilka undervisningen skulle hålla sig inom.17 
 

Även inom folkskolans ordinarie ram, det vill säga den antingen sex- eller sjuåriga, fanns i 1919 
års Undervisningsplan för rikets folkskolor en ansats av karaktär samhällskunskap, om än inom histo-
rieämnet och i mycket ringa omfattning. I de tre sista årskurserna i den sjuåriga varianten skulle 
några exempel av det samtida samhällslivet tas upp, emedan det endast räckte med några få dito i 
de två högsta klasserna inom den sexåriga. Det handlade som oftast om endast ett fåtal lektions-
timmar mot slutet av läsåret, om det alls blev något.18 Inställningen till ämnet kan exemplifieras 
genom följande citat som i någon mån till vissa delar kan kännas igen idag. 
 

Det kan knappast vara lämpligt att läsa om riksdagen så grundligt, att man genomgår dess arbetssätt 
in i minsta detalj med namn på alla ständiga utskott o. s. v. […] Förspilld tid torde det vara att hålla 
på att lärjungarna skola kunna räkna upp ärenden och ämbetsverk, som lyda under de olika depar-
tementen. Sådant slår man upp och tar reda på, om man behöver veta det.19 

 

I realskola och på gymnasiet ingick det vi kan kalla samhällskunskap i historieämnet, som i sam-
band med 1928 års undervisningsplaner kom att benämnas ”historia med samhällslära”.20 I detta 
kombinerade ämne hade dock historieämnet merparten av utrymmet.21 Samhällslärans styvmo-
derliga behandling inom ramen för läroverkets historieämne kan ses i Wilhelm Thams kommen-
tarsskrift till ämnet från 1948, där endast cirka fem av dryga nittio sidor berör just samhällsläran. 
Ämnesområdet inföll i läroverkets sista årskurs, vare sig det rör sig om realskolan eller gymnasiet, 
och hade en stark anknytning till den föregående historieundervisningen. För realskolans del skri-
ver Tham att samhällsläran… 
 

[…] avser att bibringa eleverna vissa elementära kunskaper om rådande faktiska förhållanden på 
samhällslivets områden och anknyter sålunda på nästan varje punkt till den avslutande repetitions-
kursen [i historia]. Huvudsakligen torde man väl nu böra syssla med några viktigare sidor av författ-
ningen och den statliga förvaltningen, beskattningen, kyrkan, den kommunala självstyrelsen och i 
samband därmed betydelsefulla sociala frågor, Sveriges befolkningsförhållanden, några viktiga eko-
nomiska och ideella rörelser och institutioner samt något om individens och familjens ställning i 
samhället. 
    Någon frågar kanske: Kan det finnas möjlighet att hinna med allt detta? Ja, det kan onekligen vara 
svårt nog, men med en förnuftig stoffbegränsning inom varje område torde det dock gå för sig.22 

 

Det var ett stort steg som samhällsundervisningen ändå tog i och med reformerna runt 1920. 
Därefter hände dock inte så mycket var det gäller ämnets utveckling utifrån styrdokumenten, 
trots de starka antidemokratiska krafter som framträdde under mellankrigstiden. Däremot gick 
debatten het kring ämnet och dess innehåll utifrån den demokratiska, sociala och ekonomiska 
utvecklingen i landet.23 Men det var först i och med andra världskriget och dess eftermäle som på 
allvar kom att föra reformarbetet med samhällsundervisningen framåt igen. 
 
 

                                                             
17 Nicklasson 1983a, s. 7. 
18 Nicklasson 1983a, s. 6f. 
19 Wikberg citerad i Tham 1948, s. 88. 
20 Persson 2012, s. 10. 
21 Jarlén 2008, s. 6. 
22 Tham 1948, s. 87. 
23 Bjessmo 1994, s. 10ff. 
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Skolkommissionen 1946 
De omvälvande effekterna som omvandlingen från jordbrukssamhälle till ett industrialiserat dito 
och som det andra världskriget hade, måste också få efterverkningar inom skolans område. Ex-
empelvis lyftes skolans emanciperande roll för elevernas delaktighet i samhället och dess utveckl-
ing fram.24 Kriget i sig samt framväxten av Nazityskland och utvecklingen i Stalins Sovjet visade 
på demokratins sårbarhet,25 eller som Lena Persson uttrycker det: ”Det var en ny tid som väntade 
runt hörnet och samhällskunskapen som ämne behövde avsevärt större utrymme i varje elevs 
skolgång och medvetande.”26 
 

År 1946 tillsatte regeringen en parlamentariskt sammansatt kommission med uppdrag att göra en 
större översyn av hela det svenska skolväsendet. Denna 1946 års skolkommission lämnade över sitt 
betänkande 1948. Framträdande i betänkande var att skolans främsta uppdrag var att ”fostra de-
mokratiska människor”.27 För samhällskunskapsämnets del är det ytterligare två saker av synnerli-
gen vikt som framförs av kommissionen. Det ena är att betänkandet lyfter fram en stor oro för 
att samhällsorienteringen ansågs bristfällig i dåvarande skolsystem, det andra att det skulle införas 
ett från historieämnet frikopplat självständigt ämne med benämningen ”samhällskunskap”, där 
inte enbart stoff från statsvetenskapen skulle ges plats, utan även för sådant som sociologi, rätts-
kunskap och ekonomi. Kommissionen framförde också att det inte bara var teoretiska kunskaper 
som ämnet borde inbegripa utan också praktiska erfarenheter för att kunna leva och fungera i 
samhället, exempelvis att upprätta familjebudget, införskaffa försäkringar och ta kontakt med 
myndigheter etcetera.28 
 

För gymnasiernas del framfördes av 1946 års skolkommission att det förelåg en risk att eleverna, 
inte minst i jämförelse med de jämnåriga som antingen gick en yrkesutbildning eller redan hade 
inträtt i arbetslivet, fjärmades från det omgivande samhällets realiteter och sociala grupperingar. 
Utifrån denna oro framförde kommissionen att: 
 
 En av gymnasiets viktigaste uppgifter är sålunda att upprätta den nödvändiga samhällskontakten. 

    Problemet är inte lättlöst, för att målet ska nås måste alla samverka, liksom skolans eget sociala liv 
och lärjungarnas förenings- och självstyrelseliv måste bidraga. Att ägna ett särskilt ämne åt samhälls-
kontakten är säkerligen inte nog. Emellertid kan ett sådant ämne som hellre bör kallas samhällskun-
skap än samhällslära, kunna få stor betydelse som centrum i gymnasiets samhällsorientering […] 
Mer än något annat skolämne kunna fostra eleverna till en kritisk inställning mot miljöbetonade 
åsikter men samtidigt göra dem positivt intresserade av det samhälleliga livet i dess olika facettering-
ar [Sic!] och förbereda deras kommande insats som samhällsmedborgare.29 

 

Skolkommissionens åsikt var således tydlig, en allmän medborgerlig och demokratisk fostran 
ansågs som en av gymnasiets viktigaste uppgifter och att det var hela skolan, inte bara ett enskilt 
ämnes ansvar, men att samhällskunskapsämnet skulle ges en extra viktig roll i detta samt att äm-
net borde benämnas samhällskunskap och inte samhällslära. I kommissionen betänkande lyftes 
också fram att vidare utredningar kring ämnets förhållande till historieämnet behövdes. kommiss-
ionen uttryckte oro för att samhällskunskapsämnet skulle ”försummas på historiens bekostnad” 
om inte ämnena delades upp i två separata ämnen.30 
 

Av de stora omvälvande idéer som föreslogs i skolkommissionens betänkande blev dock inte så 
mycket genomfört på många år. Först i och med de stora reformerna under 1960-talet och infö-
randet av grundskolan slog idéerna igenom i realiteten.31 Dock genomfördes försöksverksamhet i 
                                                             
24 Lindensjö & Lundgren 2000, s. 50. 
25 Zander 1997, s. 33. 
26 Persson 2012, s. 14. 
27 Ecklesiastikdepartementet 1948. 
28 Persson 2012, s. 11f. 
29 Ecklesiastikdepartementet 1948. 
30 Ecklesiastikdepartementet 1948. 
31 Englund 1986b, s. 310. 
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cirka tio års tid med en sammanslagen nioårig bottenskola, kallad enhetsskolan,32 där även sam-
hällskunskap fick en försökskursplan 1951,33 för att sedan komma att ingå i folkskolan, där ämnet 
fick status som självständigt i och med Undervisningsplan för rikets folkskolor för år 1955.34 
 

Debatten och utredningsväsendet kom att gå vidare med frågan om skolans utformning från 
skolkommissionens betänkande 1948 och framåt under hela 1950-talet. För samhällskunskaps-
ämnets del framförde Skolöverstyrelsen 1955 i en skrivelse att samhällskunskapsämnet skulle 
skiljas ut från historieämnet på gymnasiet såsom ett eget skolämne. En utredning tillsattes i vilken 
frågan om samhällskunskap som fristående ämne behandlades. Utredaren, Sixten Björklund, 
lämnade sitt betänkande 1959 med bland annat synpunkterna att som ett inom historieämnet 
inkluderat ämne hade samhällsläran antagit i huvudsak ett strukturellt innehåll där de centrala 
samhällsinstitutionernas beskrevs ur ett mer deskriptivt perspektiv. När nu skolan i stort skulle 
riktas mot att fostra eleverna såsom aktiva, ansvarstagande och kritiska medborgare för det de-
mokratiska samhället, menade utredaren, demokratifostran behövdes utövas aktivt och också 
med en breddning av ämnets centrala innehåll. Som ett led i detta reformarbete kom samhälls-
kunskapsämnet att utskiljas från historieämnet såsom självständigt 1962, ett par år innan den nya 
gymnasieskolan kom att sjösättas.35 
 

1960- och 1970-tal 
Vi är nu framme vid de stora skolpolitiska reformernas genomförande på 1960-talet. Angående 
dessa hävdar Gunnar Richardsson att 1900-talets viktigaste skolbeslut var att införa grundskolan 
1962. I och med detta slogs folkskolan, realskolan och flickskolan samman till en för alla elever 
gemensam enhetsskola, grundskolan. Samma år kom också en ny skollag.36 I och med Lgr 62 får 
vi också den första, vad Daniel Sundberg kallar, moderna läroplanen ”med sammanhållen struk-
tur”. Tidigare läroplaner, med dess skiftande benämningar, var alla tämligen vaga i sina beskriv-
ningar av urval, organisering och bedömning.37 
 

För samhällskunskapsämnets del infördes det som eget obligatoriskt ämne i den nya grundskolan 
i och med Lgr 62. För högstadiet innebar det i timplanen att ämnet tilldelades en veckotimme i 
sjuan samt vardera två veckotimmar i åttan och nian.38 I målen för ämnet står att läsa: 
 

Undervisningen i samhällskunskap har till uppgift att ge eleverna en orientering i det nutida samhället. Den 
skall därvid också orientera dem om olika yrken och utbildningsmöjligheter. Undervisningen bör samtidigt 
tjäna elevernas individuella och sociala utveckling samt stimulera till egna insatser i samhällslivet och engage-
mang för gemensamma problem. 
    Arbetet i samhällskunskap bör inriktas på att bibringa eleverna sådana färdigheter, att de kan självständigt 
förvärva kunskaper.39 

 

En gymnasieutredning tillsattes 1960. Under denna utrednings gång infördes 1962 grundskolan 
och dess Lgr 62, vilket också påverkade pågående gymnasieutredning. I utredningens betänkande, 
Ett nytt gymnasium från 1963, lades stor vikt vid att den snabba förändringstakten i samhället i 
stort, exempelvis inom teknik, naturvetenskap, massmedia och internationalisering måste ges 
inflytande på hur gymnasieskolan skulle utformas.40 För samhällskunskapsämnets del föreskriver 
betänkandet följande: 
 

                                                             
32 Qvarsebo 2006, s. 9. 
33 Skolverket 2008, Bilaga 2 Samhällskunskap s. 1. 
34 Persson 2018, s. 161. 
35 Persson 2012, s. 12f. 
36 Richardsson 2006, s. 5. 
37 Sundberg 2015 s. 75. 
38 Nicklasson 1983a, s. 11. 
39 Skolöverstyrelsen 1962, s. 241f. 
40 Persson 2012, s. 13. 
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Den svenska och internationella samhällsorienteringen bör samlas i ett ämne kallat samhällskunskap. I detta 
bör ingå även en rad kulturgeografiska och ekonomisk-geografiska moment. […] Utredningen anser att äm-
nesbeteckningen samhällskunskap är adekvat som sammanfattande rubricering av ett ämnesstoff med an-
knytning till de akademiska disciplinerna statskunskap, nationalekonomi, sociologi och kulturgeografi med 
ekonomisk geografi.41 

 

Utredningen resulterade i en proposition 1964, vilket ledde till att beslut togs om hela gymnasie-
skolans utformning. För samhällskunskapsämnets del påbjöds att ämnet behövdes ges påtagligt 
utrymme.42 Den nya läroplanen Lgy 65 kom att börja gälla från och med 1966 då den nya gymna-
sieskolan infördes.43 År 1962 och 1966 gör således det ”moderna” ämnet samhällskunskap sitt 
intåg i grundskolan som obligatoriskt ämne för alla elever såsom i gymnasieskolan.44 
 

Endast ett par veckor efter att riksdagen hade tagit beslutet i maj 1962 om att den nya grundsko-
lan skulle införas fick Skolöverstyrelsen i uppdrag att följa upp eventuella ändrade förutsättningar 
för den nya skolformen. Denna översyn kom att resultera i en ny läroplan redan 1969, benämnd 
Lgr 69, vilken infördes successivt mellan 1970 och 1973. Det var samma fokus på demokratifost-
ran i Lgr 69 som i dess kortlivade föregångare, men nu med betydligt mer fokus på elevernas in-
dividuella personlighetsutveckling samt deltagande och ansvar för skolans grundläggande värden 
inom dess egen verksamhet. Förutom nyheter på en mer övergripande nivå med bland annat 
betydligt färre tillvalsmöjligheter infördes ett par nyheter av vikt för samhällskunskapsämnet. 
Dels fanns det nu möjlighet att välja en tillvalskurs i ekonomi, dels infördes också möjligheten för 
den enskilda skolan att antingen läsa de samhällsorienterande och naturorienterande ämnena som 
blockämne eller som enskilda.45 Fram till Lgr 69 fanns det ett tydligt inslag av förmedlingskun-
skap med ämnet i fokus för samhällskunskapsämnet. I och med den nya läroplanen 1969 förbytt-
tes detta till ett mer progressivistiskt synsätt, med elevperspektiv, grupparbete, elevinflytande (om 
ej speciellt reellt) och tematisering av ämnesstoffet i centrum.46 
 

Det var inte enbart grundskolan som endast efter några år fick en ny läroplan, utan så även gym-
nasieskolan. Tanken redan vid tiden för Lgy 65 var att det skulle ske ett fortlöpande reviderings-
arbete av läroplanen. En central idé bakom detta var att skolan i innehåll och uppbyggnad skulle 
anpassas utefter samhällsutvecklingen. Så snart som 1970 var det dags för en ny reviderad läro-
plan, Lgy 70.47 Denna, den nya sammanhållna gymnasieskolan, kom att bildas genom samman-
slagning av gymnasium, fackskola och yrkesskola.48 
 

För gymnasieskolans del kom denna att gälla ända fram till mitten av 90-talet då den ersattes av 
Lpf 94. Enligt Lgy 70 ingick samhällskunskapsämnet inte som obligatoriskt i alla gymnasielinjer. 
På en del praktiska tvååriga yrkeslinjer ersattes ämnet av vad som benämndes arbetslivsorientering. 
Detta tämligen stympade ämne blev ingen vidare succé med en enda veckotimme samt avsakna-
den av betyg då endast närvaron markerades.49 
 

Om vi nu gör ett stopp i kronologin och summerar de tre första moderna läroplanerna Lgr 62, 
Lgr 69 och Lgy 70 så kan de främst benämnas innehållsbaserade läroplaner, med vilket menas att i 
dessa styrdokument återfinns tydliga anvisningar om både urval av innehåll liksom undervis-
ningsmetoder, men med huvudfokus på det förra. Några uppsatta mål att styra emot ansågs i 
dessa läroplaner inte nödvändiga eftersom de grundläggande tankarna för läroplansförfattarna vid 
denna tid var att det eleverna lärde sig och det stoff som presenterades var det samma. En skill-
                                                             
41 Ecklesiastikdepartementet 1963, s. 353f. 
42 Persson 2012, s. 14. 
43 Jarlén 2008, s. 7. 
44 Larsson 2012, s. 12f. 
45 Hamber 2006, s. 9f. 
46 Bjessmo 1994, s. 22f. 
47 Cervall 2006, s. 16f. 
48 Richardson 2004 s 130ff. 
49 Jarlén 2008, s. 7f. 
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nad mellan Lgr 62 och Lgr 69 var dock att den senare tog ett tydligare avstamp i ett mer elevcen-
trerat tänkande då det gällde arbetssätt, men var förutom det fortfarande fast förankrad i ett 
stoffurval som i stort sett inte ifrågasattes.50 
 

1980-tal 
För grundskolans del kom nästa stora läroplansförändring med Lgr 80. I och med denna sattes 
elevernas utvecklingsprocess och aktiva deltagande i samhället, både i stort som mer specifikt i 
skolan, i fokus. I en processfokuserad läroplan som denna sattes elevernas egna intressen och de 
lokala förhållandenas möjligheter före en mer centralstyrd detaljstyrning av innehåll och resultat. 
Även om det senare återfinns i Lgr 80 är tyngdpunkten påtalat förskjuten mot det förra. I läro-
planen finns en tydlig strävan att elevernas ska fostras till aktiva och kritiska samhällsmedbor-
gare.51 I läroplanstexten för de samhällsorienterande ämnena uttrycks det på följande vis: 
 

Skolans samhällsorientering har ett särskilt ansvar för att fostra eleverna till medborgare i ett demokratiskt 
samhälle. Undervisningen skall ge kunskaper om och förståelse för de lagar och normsystem som vårt sam-
hälle vilar på. Den skall också leda till insikt om vikten av att värna om de demokratiska rättigheterna och 
fullgöra skyldigheterna. Genom undervisningen i de samhällsorienterande ämnena skall eleverna vidga sina 
kunskaper om sig själva och andra, om människors liv och verksamhet förr och nu samt om tillvaron och 
dess problem. De skall därigenom skaffa sig tilltro till sin förmåga att påverka och förbättra sina egna och 
andras levnadsförhållanden. Eleverna skall stimuleras till egna insatser i samhällslivet och få kännedom om de 
möjligheter som finns att påverka utvecklingen genom medverkan i politiskt och fackligt arbete och genom 
anslutning till olika ideella organisationer och föreningar.52 

 

I Lgr 80 gavs inte orienteringsämnena några egna specificerade kursplaner. För samhällskun-
skapsämnets del innebar detta att det nu var en gemensam kursplan för de fyra samhällsoriente-
rande ämnena. Ämnesstoffet presenterades mycket sparsamt i förhållande till tidigare kursplaner 
och arrangerades utifrån tematiska områden. För samhällskunskapsämnets del benämndes områ-
det ”Människans verksamhet samhällsperspektivet” och innehöll sådant som förknippas med 
ämnet. Även om ämnena var integrerade i kursplanen fanns det ändå möjlighet att undervisa, 
samt ge betyg i varje enskilt ämne, en möjlighet som flitigt utnyttjades. Exempelvis kan nämnas 
att så liten del som tolv procent av eleverna i grundskolan 1992 fick ett samlat betyg för samtliga 
SO-ämnen.53 Ämnesintegrationens syfte var främst att ge en större helhetsförståelse för eleverna, 
inte minst för att ge samband och sammanhang, men som Lars-Erik Bjessmo påpekar skedde 
denna integration på de enskilda ämnenas bekostnad vilka blev mindre distinkta och det förelåg 
en stor risk att essentiella kunskapsavsnitt för de ingående ämnena föll bort.54 Till en början var 
det således demokratin och dess utveckling som stod i centrum för samhällskunskapsämnet och 
dess företrädare. Enligt Bjessmo höll detta fokus i sig ända till 1980-talet då det började dyka upp 
att samhällsförändringar kunde debatteras, granskas och ifrågasättas.55 
 

I skollagen från 1985 sattes timplanen för de fyra samhällsorienterande ämnena till sammantaget 
885 timmar under grundskolan, med möjlighet för den enskilda skolan att minska ett ämne eller 
ämnesgrupp med upp till 20 procent.56 
 

År 1988 var det dags för en större revidering av kursplanen för samhällskunskapsämnet på gym-
nasieskolan, vilken trädde i kraft året därpå. Ett flertal viktiga punkter framstår i denna på många 
sätt annorlunda kursplan i jämförelse med sina företrädare. För det första skriver kursplanen fram 
elev- och problemorientering. Då det gäller den första av dessa två aspekter skriver Bjessmo; 
detta ”[…] kan inte uppfattas som en didaktisk innovation i sig, annat än i så motto att den skrivs 
                                                             
50 Sundberg 2015 s. 77–81. 
51 Sundberg 2015 s. 81ff. 
52 Skolöverstyrelsen 1980, s. 119. 
53 Skolverket 2008, Bilaga 2 ”Samhällskunskap” s. 1f. 
54 Bjessmo 1994, s. 80f. 
55 Bjessmo 1997, s. 84. 
56 Skolinspektionen 2012a, s. 2. 
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fram i en sådan grad att undervisningen som inte är elevorienterad måste uppfattas som felaktig.” 
Vad det anbelangar den andra aspekten så infördes den så kallade samhällsfrågan som central för 
ämnet.57 Kursplanen uttrycker det med följande ord: ”Genom att utgå från en komplex samhälls-
fråga ger man eleverna möjlighet att sätta in sina kunskaper i ett större sammanhang, vilket un-
derlättar för dem att utveckla en helhetssyn”.58 För det andra fick kursplanen en påtaglig inrikt-
ning mot målformulering. De i föregående kursplaner angivna ämnesmomenten gavs mindre 
framträdande roll och reducerades egentligen till tre; ”politik, ekonomi och rumsliga samband.” I 
och med detta togs den centrala styrningen bort och ansvaret för innehåll och upplägg flyttades 
ner till lokal nivå, inte minst den enskilde läraren, något som enligt Bjessmo, var ”ett erkännande 
av lärares professionalism och en tilltro till densamma.”59 Den reviderade kursplanen från 1988 
med endast tre föreskrivna moment ska sättas i relation till kursplanen inom Lgy 70 som hade 
med hela fjorton ämnesmoment.60 
 

För det tredje, och kanske viktigaste för att kursplaneförändringen kom till stånd, infördes sam-
hällskunskapsämnet som obligatoriskt för samtliga gymnasieelever oavsett om det rörde sig om 
studie- eller yrkesförberedande linje. Detta ska ses i ljuset av att det fanns en strävan att göra 
undervisningen likvärdig. Att inte detta skedde tidigare berodde på att det fördes en kamp om 
vilken yrkeskategori som skulle ha huvudansvaret för samhällskunskapsundervisningen på yrkes-
linjerna, yrkesläraren eller samhällskunskapsläraren. Det blev den senare kategorin som uppgiften 
främst tillföll, men en viktig skillnad måste framhållas; samma kursplan gällde oavsett linje, men 
antalet timmar till ämnets förfogande var betydligt färre för yrkeslinjerna.61 
 

1990-tal 
I början av 1990-talet skedde några av de mest genomgripande och snabbast genomförda refor-
merna någonsin i svensk utbildningshistoria. För att nämna några: kommunaliseringen av skolan, 
övergången till mål- och resultatstyrning, övergången från ett relativt till ett av absolut betygssy-
stem, genomförandet av den generellt treåriga gymnasieskolan med uppbyggnad utefter program 
och kurser och friskolereformen.62 
 

Sverige kom, som ibland har framförts, att gå från att ha haft ett av de mest centraliserade utbild-
ningssystemen till att ha ett av de mest decentraliserade i världen. En milstolpe, ibland uttryckt 
som kulmen, i skolans decentralisering var kommunaliseringen 1991. I detta skede överfördes 
också grundskolans lärar- och skolledartjänster helt till kommunerna som huvudmän. Något av 
det viktigaste i denna reform var att de öronmärkta anslagen till grundskolan nu ersattes av ett 
mer allmänt reglerat sektorbidrag från staten sida till kommunerna.63 Värt att notera är att det 
kanske inte var en så dramatisk förändring i huvudmannaskapet som det synes vid en första an-
blick. Det var såväl som före liksom efter kommunaliseringsreformen fråga om ett delat huvud-
mannaskap mellan kommun och stat, men att det blev en tydlig maktförskjutning från stat till 
kommun i samband med reformen.64 
 

Ett par år efter kommunaliseringen genomfördes ytterligare reformer av större slag med bety-
delse för skolutvecklingen. År 1992 beslutades om en skolvalsreform med innebörden att i mån 
av plats gick det välja skola inom kommunen i fråga och 1993 slogs det ovan nämnda sektorbi-
draget samman med ett mer allmänt statsbidrag. Den senare av dessa båda reformer medförde att 

                                                             
57 Bjessmo 1992, s. 5, 18, citat från s. 18. 
58 Skolöverstyrelsen 1988, s. 8. 
59 Bjessmo 1992, s. 10, 12f, citat från s. 13. 
60 Bjessmo 1994, s. 14f. 
61 Bjessmo 1992, s. 5, 9, 11, 21. 
62 Lindensjö & Lundgren 2000, s. 116. 
63 von Greiff 2009, s. 23f. Beslut angående kommunaliseringen togs av Riksdagen redan 1989, men trädde först i 
kraft 1991. Se exempelvis Larsson 2011, s. 87ff. 
64 von Greiff 2009, s. 23f. 
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kommunerna nu i stort fritt bestämde över grundskolans och gymnasiets ekonomi.65 Ser vi till det 
politiska planet så var det den socialdemokratiska regeringen som genomförde kommunalise-
ringsreformen, men då med sektorbidraget som kvarvarande styrmedel, emedan det var den bor-
gerliga regeringen efterföljande mandatperiod som avskaffade detta i praktiken riktade bidrag.66 
 

Skolvalsreformen hängde samman med att staten 1992, efter beslut 1991, genomförde att den så 
kallade elevpengen, en beräknad kostnad för elevens utbildning, följde eleven, oavsett vilken 
skola denne valde att gå på inom kommunen, kommunal såsom av staten godkända fristående. 
Tidigare, från 1982, hade det funnits möjlighet till statsbidrag till fristående skolor om dessa 
kunde påvisa att de hade annan profil än de kommunala alternativen. Med reformen 1992 togs 
detta krav bort och fristående skolor fick nu i princip samma villkor som de kommunala.67 
 

Innan friskolereformen placerades grundskoleeleverna efter upptagningsområde. Mindre än en 
procent av eleverna gick i något privat alternativ, vanligtvis internatskolor, internationella skolor, 
skolor för elever med särskilda behov, skolor i regi av kristna samfund eller skolor med speciell 
pedagogisk inriktning som Waldorf och Montessori. Friskolereformen kom att innebära ett sta-
digt växande antal fristående skolor, nu med finansiering med hjälp av skolpengen. De första 
fristående skolorna efter reformen bestod främst av skolor med inritning mot speciell pedagogik, 
någon viss religionstillhörighet eller av föräldrakooperativ, varav en stor andel redan hade funnits 
i privatfinansierad regi, men nu inbegreps av skolpengen. Efterhand mot slutet av 90-talet fick 
denna våg av mer idealistpräglade skolor sällskap av skolor av mer allmän karaktär, många med 
vinstdrivande huvudmannaskap.68 
 

I den våg av skolreformer som genomfördes under det tidiga 90-talet kom också nya läroplaner 
1994 för både grundskolan, Lgr 94 och gymnasieskolan, Lpf 94. En allmän dragning i omvärlden 
åt det nyliberala hållet, med idéer hämtade från näringslivet om New Public Management, med hon-
nörsord som valfrihet, individualisering, resultat, konkurrens, decentralisering, målstyrning och 
internationalisering var delvis drivkrafterna bakom förändringar i läroplanerna. Det som kom att 
karakterisera de nya läroplanerna var så kallad mål- och resultatstyrning. Det vill säga, tämligen 
fritt i första ledet hur målen skulle kunna nås, men hårdare styrt i det andra, med utvärdering och 
uppföljning. Lgr 94 och dess motsvarighet på gymnasiet, Lpf 94, kan främst ses som kompetensfo-
kuserande läroplaner, med vilket menas att fokus läggs på generiska förmågor som ”’kreativ och 
initiativrik’, ’anpassningsbar och flexibel’ samt att ’kunna planera och utvärdera sin egen insats’”, 
alltså mål som kan ses som öppna och vida. Samtidigt fanns det ett tydligt inslag av resultatstyr-
ning, något som efterhand blev tydligare med åtföljande mindre lokal frihet att utforma undervis-
ningen utifrån de allmänt hållna målen, mot allt mer gemensamt hållet ämnesinnehåll.69 
 

För grundskolans del var målen satta utifrån två nivåer. Den ena nivån, mål att sträva efter, var 
högt satta, eller som det uttrycktes, ”[d]e skall inte sätta någon gräns för elevens kunskapsutveckl-
ing.” Den andra nivån, mål att uppnå, var lägre ställda och skulle utgöra en grundnivå för vad alla 
elever skulle ”ges möjlighet att uppnå” i år fem respektive år nio, även om det poängterades att 
flertalet elever skulle hamna högre än denna minimigräns.70 Vad det gäller ämnesstoff var kurs-

                                                             
65 von Greiff 2009, s. 24f. Sektorsbidraget kunde användas av kommunerna till annat än skolverksamhet, men att det 
ändå på grund av sin utformning i praktiken användes som ett riktat anslag. Observera att statsbidraget före kom-
munaliseringen samt under perioden av sektorsbidrag utgjorde cirka 50 % av kommunernas kostnader för skolverk-
samheten. Kostnader för exempelvis ”lokaler, skolmåltider, skolskjutsar, skolhälsovård och läromedel” stod kommu-
nerna själva för. Även efter sektorsbidragets avskaffande fanns en mindre del riktade medel kvar, cirka 15 % av 
kommunernas totala kostnad för skolverksamheten. Se von Greiff 2009, s. 71, 79, 81, citat från s. 71. 
66 von Greiff 2009, s. 79f. 
67 Larsson 2011, s. 93f. 
68 Böhlmark & Lindahl 2012, s. 7ff. 
69 Sundberg 2015, s. 84ff. 
70 Skolverket 1994a, s. 1. 
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planerna mycket allmänt hållna och det lämnades stort utrymme för den enskilde läraren och 
skolan att själva utforma undervisningen. I inledningstexten till Lpo 94 formuleras det följande: 
 

Kursplanerna är utformade för att både klargöra vad alla elever bör lära sig och samtidigt lämna stort ut-
rymme för läraren att välja stoff och arbetsmetod. Kursplanerna anger inte arbetssätt, organisation eller me-
toder. Däremot lägger de fast det innehåll av grundläggande och bestående kunskaper som undervisningen 
skall förmedla och ger därmed förutsättningar för det stoffurval som måste göras lokalt.71 

 

Enligt Bjessmo kom återigen en svängning tillbaka till ett mer färdighetsorienterat perspektiv i 
samhällskunskapsämnet i och med kursplanerna 1994 där elevernas ”centrala samhällskompeten-
ser lyfts fram” och på så sätt kom cirkeln att slutas efter bland annat varit inriktat mot momentet 
på några årtionden tidigare och mot problemorientering från 1980-talet. Det var återigen med-
borgarkompetens som stod i fokus.72 Något annat som är påtagligt vid denna tid är att det först 
nu som kritiskt tänkande och ifrågasättande på allvar kommer in i samhällskunskapsämnet då det 
tidigare varit fokus på gemensamma värden, faktakunskaper och beskrivningar.73 
 

När det gäller medborgarfostran, såsom införlivande i en demokratisk samhällsgemenskap och 
tillägnandet av källkritisk förmåga, slår de för tiden nya styrdokumenten fast att samhällskun-
skapsämnet har en speciell roll. I Lpo 94 uttrycks det i kursplanen för samhällskunskap genom: 
 

Undervisningen skall också innefatta ett demokratiskt fostransperspektiv. Studier i samhällskunskap rör ofta 
för människorna centrala frågor, t.ex. om mänskliga rättigheter, makt och förtryck. När dessa och liknande 
frågor behandlas kommer skolans värdegrund ofta att beröras. Det är då viktigt att markera att skolan inte är 
värdeneutral. Skolan skall stå för demokratins grundläggande värden. Samhällskunskapsämnet har i det här 
sammanhanget en särskild uppgift; att ta upp den demokratiska värdegrunden i ett analyserande perspektiv 
och utveckla elevernas förmåga att granska, värdera och ta ställning. 
    En demokratisk fostran innebär också att eleverna ges inflytande och får ta personligt ansvar; de skall få 
praktisera och reflektera över demokratiska arbetssätt och arbetsformer i skolan.74 

 

I den från 2000 reviderade kursplanen kom det att formuleras i ämnets karaktär och uppbyggnad: 
”Grunden för det svenska samhället är demokrati. Ämnet samhällskunskap har ett särskilt ansvar 
att ta upp och analysera de demokratiska värdena och i det sammanhanget utveckla förmågan att 
granska, värdera och ta ställning i samhällsfrågor och främja viljan att delta och påverka.”75 Likaså 
lyfts i ämnets syfte och roll fram att samhället blivit allt mer komplext, snabbföränderligt och 
informationstätt, vilket innebär att ett antal generiska förmågor såsom att ta till sig ny kunskap 
genom ”[…] att utveckla förmågan att söka, granska, strukturera och värdera fakta samt att inte-
grera, redovisa och gestalta den nya kunskapen. Att analysera, dra slutsatser och göra egna ställ-
ningstaganden av information utgör en grund för att kritiskt granska samhället.”76 
 

I och med införandet av Lpf 94 för gymnasieskolan inrättades så kallade kärnämnen som skulle 
läsas av samtliga elever. Likaså infördes ett system med kurser där varje ämne delades in i ett antal 
kurser. Samhällskunskap blev kärnämne och förutom kärnämneskursen, Samhällskunskap A om 
90 poäng fanns också en B-kurs om 110 poäng samt en C-kurs, vilken omfattade 100 poäng och 
ingick i det samhällsvetenskapliga programmets samhällsvetenskapliga gren. Påpekas kan göras 
att då historia inte lästes av samtliga elever inom ramen för Lpf 94 hade en kompromiss tagits i 
riksdagen, ungefär en tredjedel av samhällskunskapsundervisningen skulle betona det historiska 
perspektivet i de program där historieämnet inte specifikt ingick.77 
 

                                                             
71 Skolverket 1994a, s. 1. 
72 Bjessmo 1994, s. 25; Bjessmo 1997, s. 93. 
73 Bronäs & Selander 2002, s. 76f. 
74 Utbildningsdepartementet 1994, s. 43. 
75 Skolverket 2000a, s. 87. 
76 Skolverket 2000a, s. 86. 
77 Jarlén 2008, s. 9. 
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I och med Lpf 94 ser vi tanken om likriktning för samhällskunskapsämnet inom hela gymnasie-
skolan. Dels blev samtliga program inom gymnasiet treåriga, dels infördes samhällskunskapsäm-
net som kärnämne för samtliga elever (något som förvisso hade införts med kursplanerevidering-
arna 1988, men nu åter bekräftades), detta i form av den obligatoriska kursen Samhällskunskap A, 
vilket bekräftade ämnets framstående ställning. Med Lpf 94 sker således en förändring för sam-
hällskunskapsämnets del i jämförelse med Lgy 70 där intentionen inte varit att få en likriktad 
samhällskunskapsundervisning för samtliga gymnasieelever. Även om intentionen med Lpf 94 
varit en gemensam grund i samhällskunskapsundervisningen har ett flertal studier visat att det i 
realiteten kunde skilja väldigt mycket på den samhällskunskapsundervisning som gavs för yrkes-
förberedande kontra studieförberedande program.78 
 

För gymnasieskolans del var inte målen uppdelade i två nivåer med strävansmål och uppnående-
mål. För 90-poängskursen Samhällskunskap A såg de huvudsakliga målen ut som följer: 
 

Målet för kursen är att eleverna skall få fördjupa och strukturera sina kunskaper om samhälle, arbetsliv och 
ekonomi genom studier av skilda samhällsfrågor. Eleverna skall få reflektera över, analysera och diskutera 
samhällsförhållanden i Sverige och andra länder. Eleverna skall också få möjlighet att fördjupa sig i någon 
samhällsfråga av särskild betydelse för deras respektive studieinriktning. 

Kursen skall genom såväl innehåll som form bidra till att förmedla och hos eleverna förankra de värden 
som vårt samhällsliv vilar på.79 

 

Dessa korta övergripande mål bröts i kursplanen ned i en handfull punkter som eleverna skulle 
kunna efter genomgången kurs, exempelvis ”att kunna redogöra för viktiga politiska ideologier 
och deras utveckling […], kunna reflektera över internationella relationer och globala förhållan-
den ur ekonomiska, sociala, politiska, folkrättsliga och kulturella aspekter […]” och ”kunna an-
vända olika kunskapskällor och verktyg för att analysera och diskutera samhällsfrågor ur olika 
infallsvinklar […]”. Ett annat mål som kan vara värt att nämna var att eleven efter kursen vara 
”medveten om förutsättningarna för […] den svenska säkerhetspolitikens mål och medel”.80 Som 
synes var det tämligen generella mål utifrån generiska förmågor som angavs samt att samhällsfrågan 
fortfarande hade en stark ställning. Lpf 94 reviderades 2000 och i denna reviderade form uttryck-
tes samhällskunskapens mål såsom följer: 
 

Utbildningen i ämnet samhällskunskap syftar till att med demokratin som värdegrund bredda och fördjupa 
elevernas kunskaper om nutida samhällsförhållanden och samhällsfrågor. Ämnet syftar vidare till att ge ele-
verna ökade förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet och en beredskap att hantera förändringar i sam-
hället. 
    Ett annat syfte med ämnet samhällskunskap är att bidra med kunskaper om levnadsvillkoren i olika länder 
och samhällssystem. Därmed ger ämnet förutsättningar för eleverna att förstå de värden som ligger i kulturell 
mångfald och känna respekt för mänskliga rättigheter samt att kunna ta avstånd från olika former av förtryck. 
    I ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt bidrar ämnet samhällskun-
skap med att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Detta innebär att utveckla förmågan att söka, granska och 
värdera fakta från olika källor och medier samt kunna formulera sig och dra slutsatser.81 

 

I och med förändringarna på 1990-talet med avskaffandet av länsskolnämndernas tillsyn och den 
nya myndigheten Skolverkets svagare kontrollmöjligheter, med i stort sett endast tillsyn på före-
kommen anledning, samtidigt som målrelaterade styrdokument och en övergång av huvudman-
naskap från stat till kommun och fristående aktörer infördes blev efterhand behovet av en återi-
gen starkare tillsyn påtaglig. Mot bakgrund av detta, de sjunkande resultaten i internationella kun-
skapsmätningar och en allt större kvalitetsskillnad mellan skolor, inrättades 2008 en ny myndig-
het, fristående från Skolverket, Skolinspektionen, som efterhand också fått utökat uppdrag.82 
 

                                                             
78 Se exempelvis Johansson, Brogren & Petäjä 2011. 
79 Skolverket 1994b, s. 66.  
80 Skolverket 1994b, s. 66. 
81 Skolverket 2000b, motsv. s. 1. 
82 Skolinspektionen 2012b. 
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2000-talet 
År 2010 fick vi en ny skollag, vilken började gälla från 2011. Vad gällande de samhällsoriente-
rande ämnena i grundskolan kom dock denna nya lag inte inbegripa några förändringar vad det 
gäller timtilldelning om 885 timmar och möjlighet att lokalt skära ner 20 procent. För att se vilka 
förändringar som reformperioden fått för de samhällsorienterande ämnena i stort och samhälls-
kunskapsämnet mer specifikt är det till läro- och kursplaner vi får söka oss.83 Vi går nu därför 
över till dessa, Lgr 11 och Gy 11. 
 

Viktiga förändringar kontra föregående styrdokument är att kursplanerna för både grundskola 
och gymnasium nu ligger som en del i respektive läroplan samt att värdegrunds-, fostrans- och 
normfrågor fått ett eget avsnitt i läroplanen och minskats ner i de enskilda ämnenas kursplaner,84 
på gymnasiet, inte minst på grund av ”en oro för att det varit elevernas åsikter som bedöms och 
inte deras kunskaper.”85 I och med de senaste styrdokumentens tillkomst har återigen ämneskun-
skaperna fått större uppmärksamhet. Något som också förstärkts genom den under samma år 
införda nya lärarutbildningen.86 
 

För grundskolans del har möjligheten för gemensamt blockbetyg för de samhällsorienterande 
ämnena försvunnit då den gemensamma kursplanen för de fyra ämnena i fråga som fanns i före-
gående reviderade kursplaner tagits bort,87 åtminstone från årskurs fyra.88 Även om de fyra sam-
hällsorienterande ämnenas karaktär nu tydligare åtskiljs då de inte längre har en gemensam kurs-
plan så har de ändå en gemensam kärna i de förmågor som ska tränas inom ämnena och vilka 
inte enbart kan begränsas till ett enskilt av dessa ämnen, såsom förmåga att ”analysera, reflektera, 
tolka, söka information, kritiskt granska och värdera olika fenomen och förhållanden.”89 Av bety-
delse för hur kursplanerna kom att utformas för de samhällsorienterande ämnena i Lgr 11 var 
Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan NU-03, vilken gav bilden av att eleverna gene-
rellt hade fragmentariska kunskaper, stora kunskapsluckor och svårt med abstrakt tänkande vilket 
resulterat i ”att eleverna i stor omfattning saknar den förståelse för det omgivande samhället som 
läroplanen föreskriver att de ska utveckla.90 Skolan ansågs nu behöva en tydligare styrning med ett 
tydligare uppdrag och tätare kontroller av elevernas uppnådda kunskapsnivåer.91 
 

Som nämnts har vi generellt gått från innehållsbaserade läroplaner med Lgr 62, Lgr 69 och Lgy 70, 
över problemfokuserade läroplaner med Lgr 80, till i huvudsak kompetensfokuserade läroplaner med Lpo 94 
och Lpf 94. Väl framme vid de stora skolpolitiska förändringarna med Lgr 11 och Gy 11 var det 
dags för införandet av resultatfokuserade läroplaner. I läroplaner likt dessa fokuseras på slutledet, det 
vill säga utifrån utsatta mål mätbara kunskaper. Utfall och bedömning blev ledande i vad som 
Sundberg benämner ”leveranstänkande”, där nyttoaspekten är central. Som ett resultat av att Lgr 
11 och Gy 11 är resultatfokuserade har de också blivit mer innehållscentrerade likt första generat-
ionen moderna läroplaner. Det nya med de senaste läroplanerna i historiskt läroplansperspektiv 
är att kunskapskrav för specifika kontrollpunkter nu är uppsatta i styrdokumenten, alltså något 
som utformats lokalt genom bedömningskriterier tidigare. Kritik som lyfts fram angående läro-
planer likt dessa är bland annat att undervisningen kan komma att detaljstyras i för hög grad uti-
från kunskapskraven och att de mer svårbedömda generativa förmågorna hamnar i skymundan.92 
 

                                                             
83 Skolinspektionen 2012a, s. 2. 
84 Skolinspektionen 2012a, s. 2f. 
85 Ekendahl, Nohagen och Sandahl 2015, s. 54. 
86 Johnsson Harrie & Larsson 2012, s. 8. 
87 Skolinspektionen 2012a, s. 2f. 
88 Odenstad 2013, s. 7. 
89 Skolinspektionen 2012, s. 4f. 
90 Skolinspektionen 2012a, s. 7ff, citat från s. 9. 
91 Sundberg 2015, s. 87f. 
92 Sundberg 2015, s. 87–91. 
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Vi går nu in mer konkret på samhällskunskapsämnet i de senaste kursplanerna. Även om fost-
ransuppdraget som det nämnts ovan tonats ned trycks det fortfarande på ämnets roll som fost-
rare av ansvarstagande individer och samhällsmedborgare. I inledningsbeskrivningen av ämnet i 
Lgr 11 uttrycks det såsom: 
 

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står männi-
skor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella re-
lationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss 
och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.93 

 

I punktvis sammanfattning av vad ämnet ska utveckla för förmågor uttrycker kursplanen i sam-
hällskunskap i Lgr 11: 
 

• 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, 
• söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och 

trovärdighet, 
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsproces-

ser.94 
 

Skolinspektionen skriver att det inte är så stor skillnad i synen på samhällskunskapsämnet i jäm-
förelse med föregående kursplan för grundskolan, men att några saker betonats ytterligare, exem-
pelvis mänskliga rättigheter och dess innebörd, mediernas betydelse, sociala samhällsstrukturer, 
identitetsutveckling, tillhörighet av samhällsgrupp samt EU:s del av det svenska statsskicket.95 
 

Vi går nu över till gymnasieskolan, Gy 11 och i dess beskrivning av samhällskunskapsämnets syfte 
finner vi att: 
 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse 
av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor. Dessutom ska undervisningen bidra till att skapa förutsätt-
ningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb 
förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett så-
dant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt 
förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.96 

 

Vidare tar ämnesplanen i fråga upp att eleverna ska arbeta med olika metoder för informations-
hantering och presentation.97 
 

1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättig-
heterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal 
till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv. 

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekono-
miska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkas av individer, grupper och samhällen. 

3. Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsve-
tenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. 

4. Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans 
och trovärdighet. 

5. Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.98 
 

                                                             
93 Skolverket 2011a, s. 199. 
94 Skolverket 2011a, s. 199f. 
95 Skolinspektionen 2012a, s. 4. 
96 Skolverket 2011c, s. 1. 
97 Skolverket 2011c, s. 1. 
98 Skolverket 2011c, s. 1. 
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För gymnasieskolans del är det inte samma gymnasiegemensamma kurs (tidigare kärnämne) som 
samtliga elever läser. Kursen för de högskoleförberedande programmen ligger på 100 poäng (kurs 
1b) emedan den är halverad till 50 poäng (kurs 1a1) för yrkesprogrammen (gäller det högskole-
förberedande teknikprogrammen). Dock finns det valbar möjlighet att läsa en påbyggnadskurs 
om 50 poäng (kurs 1a2) för de som endast läst den inledande kursen om 50 poäng.99 Förutom 
dessa grundläggande kurser återfinns följande kurser i utbudet inom ämnet, vilka kan läsas bero-
ende på vilken gymnasieutbildning som är i fråga: Samhällskunskap 2 och Samhällskunskap 3, om 
vardera 100 poäng. Dessutom inbegrips också följande kurser inom ramen för samhällskunskaps-
ämnet: Internationell ekonomi och Internationella relationer, båda om 100 poäng.100 
 

Efter 2011 har kursplanerna för både Lgr 11 och Gy 11 revideras, inte minst infördes 2017 tydli-
gare skrivningar angående digitaliseringen, så också inom samhällskunskapsämnet.101 
 

Avslutning 
Som framgått av inledningsdelen får svaret på frågan om hur gammalt samhällskunskapsämnet är 
olika svar beroende på vad vi lägger i betydelsen, men något som kan ses som säkert är, samhälls-
kunskapsämnet kommer att fortsätta att förändras utifrån att samhället förändras. 
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