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1. INLEDNING

Inom forskning av samhällskunskapsämnet har det gjorts flera enkätundersökningar bland

aktiva samhällskunskapslärare på grundskolan (bl a.Vernersson, 1999 och Svingby, 1993).

Resultatet har visat att samhällskunskapsämnet har uppfattats som ett orienteringsämne utan

några klara riktlinjer. Samhällskunskapsämnet har setts som ett förhållandevis strukturlöst ämne

utan klara ramar och riktlinjer. Där innehållet många gånger varit oklart (Vernersson, 1999).

Med hjälp av djupintervjuer ska samhällskunskapslärare själva beskriva deras åsikter om ämnet

samhällskunskap, för att se om resultatet överensstämmer med resultaten från

enkätundersökningarna.

Samhällskunskapsämnet är ett populärt ämne i grundskolan, men det uppfattas, enligt

forskningsresultat, som ett ostrukturerat och opersonligt ämne bland eleverna, det beroende på

de prioriteringar av kunskapsområden som undervisas i skolan ( Svingby, 1993).

Kunskapsområden som berör elevernas vardag, t ex. fritidssysselsättning är lågt prioriterade. På

så sätt har samhällskunskapsämnet hamnat i ett svårt selektionsproblem för lärarna.

Lärare som gör avkall på elevernas egna intresseområden riskerar att göra

samhällskunskapsämnet till en mindre intressant faktaförmedling istället för att få eleverna att

nå djupgående kunskap. Därför har lärarna ett stort ansvar i sitt val av kunskapsområden.

Oavsett hur de kommer fram till sina prioriteringar är det viktigt att de reflekterat över varför de

valt dem, så att det bidrar till ett högt intresse bland eleverna för ämnet samhällskunskap.

Den nationella utredningen som presenterades 1993 visade på att samhällskunskapsämnet är ett

traditionsbundet ämne. (Nationella utredningen 1993) Det har nästan alltid varit samma

kunskapsområden som prioriterats i skolan. Birger Bromsjös doktorsavhandling

"Samhällskunskap som ämne" från 1965 påvisar att de kunskapsområden som då var de högst

prioriterande, är i stort sätt samma kunskapsområden som Folke Vernersson får fram i sin

marginalrapport "Hur lärare i samhällskunskap ser på sin undervisning" ifrån 1994.

Samhällskunskap är ett ämne som är i fokus hos eleverna dagligen inte minst genom

nyhetsrapporteringen. Trots detta visar undersökningar att lärare väljer att prioritera

kunskapsområden utan att knyta an till dagsaktuella frågor, de håller sig istället till teoretiska

modeller (Svingby 1993). Enligt Lpo 94 ska skolan "…förbereda eleverna för att leva och

verka i samhället" .
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Därför är det viktigt att didaktisk forskning av samhällskunskapsämnet görs, så att de krav som

samhället ställer på lärarna ges möjlighet att genomföras. Samhället är i förändring liksom

elevernas intressen, därför är det viktigt att forskning omkring samhällskunskapsämnets

selektionsfrågor bidrar till att utveckla undervisningen av ämnet, så att dagens situation

beskrivs utifrån dagens intresseområden. För att det ska lyckas är det viktigt att lärarna får vara

delaktiga i forskningen med sin erfarenhet. Men också att forskningsresultatet presenteras för

alla lärare så att en utveckling kan ske i skolorna. Studier visar att lärarna är intresserade av att

utveckla sin undervisning och då måste de få möjlighet till det. (Vernersson, 1999)

1.1 Vad är samhällskunskap?

Skolämnet samhällskunskap ingår i grundskolans blockämne SO (samhällsorienterande ämnen).

De övriga är historia, geografi och religion. Ämnet samhällskunskap innehåller främst tre olika

universitetsdiscipliner; nationalekonomi, sociologi och statskunskap. Kursplanen för

samhällskunskap säger att ämnet samhällskunskap

"... skall ge eleverna så djupa och breda kunskaper att de kan reflektera över och

självständigt ta ställning till såväl nationella som internationella

samhällsförhållanden och samhällsfrågor och aktivt delta i samhällslivet" . (Kursplan

för ämnet samhällskunskap, 1994 sid. 41)

Samhällskunskapsundervisningen kan därför innehålla allt som rör samhällsfrågor och dess

medborgare, såväl lokalt, nationellt som internationellt.

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med undersökningen är att låta aktiva samhällskunskapslärare uttrycka sin åsikt om

ämnet samhällskunskap. Frågeställningarna är ställda med utgångspunkt av Folke Vernerssons

enkätundersökning om läraruppfattningar i boken "Undervisa om samhället”. (Vernersson,

1999). Det för att kunna jämföra hans resultat med den här undersökningens.

Samhällskunskapslärarna ska därför ge sin åsikt dels vad de anser är det viktigaste i ämnet

samhällskunskap och dels hur deras undervisning ska ge eleverna möjlighet att nå dit.

Undersökningen ska med hjälp av intervjuer ge fördjupande kunskap om vad och varför de

väljer att prioritera vissa kunskapsområden.
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Den ska också beskriva och motivera vilken kunskapsform (fakta, förståelse, färdighet,

förtrogenhet) som de tycker är den viktigaste att förmedla i sin undervisning. Dessutom ska

samhällskunskapslärarna berätta vilka undervisningsmetoder de använder för att bäst uppnå

sina mål med kunskapsområdena och kunskapsformerna.

Uppsatsens konkreta frågeställningar är dessa:

- Vilka kunskapsområden prioriterar de främst inom samhällskunskapsämnet?

- Varför väljer de att undervisa om just dessa ämnen?

- Vilka samhällsfrågor anser samhällskunskapslärarna vara de viktigaste?

- Vilken kunskapsform hos eleverna tycker de är viktigast?

- Varför tycker de att just den kunskapsformen är viktigast?

- Vilka arbetssätt använder de för att få eleverna att kunna nå denna kunskapsform?

- Vad är samhällskunskapslärarnas viktigaste mål med deras undervisning?

- Vad finns det för likheter i resultatet mellan den här undersökningen och Vernerssons

enkätundersökning?

3. METOD

3.1 Djupintervju

Undersökningen bygger på fyra djupintervjuer. Intervjuerna spelades in på band och skrevs ner

ordagrant. Deras svar har sedan lästs, tolkats och analyserats många gånger. Detta för att kunna

dela deras åsikter i olika kategorier utifrån regelbundenheterna i deras åsikter, d.v.s. när de har

samma uppfattning. Metoden som använts i den här intervjun är uppbyggd på öppna

frågeställningar. Typen av frågeställning är hög grad av standardisering och låg grad av

strukturering. Detta beror på att frågeställningarna som undersökningen bygger på är öppna

frågor som rör ett specifikt område (samhällskunskapsämnet), vilket innebär att frågorna inte

har några fasta svarsalternativ. Frågeställningar som är av hög grad standardisering innebär att

de intervjuade får samma frågor i samma ordning. När frågeställningar sedan är av låg grad

strukturering innebär det att de som svarar måste argumentera och motivera sina svar. Den

typen av intervju kallas ostrukturerad och det innebär att intervjupersonen får maximalt

utrymme att svara.

Personerna som är med i den här undersökningen är utvalda på grund av deras arbete som

samhällskunskapslärare. Frågeställningarna är därför öppna så att lärarnas egna uppfattningar

om samhällskunskap kan undersökas och kategoriseras. På så vis blir undervisningsmaterialet

väl standardiserat eftersom de har svarat på samma frågor, i samma ordning, en i taget.
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Dessutom blir undersökningsmaterialets svar ostrukturerade beroende på att lärarna har kunnat

svara fritt med obegränsat svarsutrymme. De har alltså haft alla möjligheter att svara utifrån

deras egna uppfattningar om samhällskunskapsämnet. (Patel, Davidsson, 1994)

De intervjuade samhällskunskapslärarna fick ta ställning till och svara på följande frågor:

1. Precisera de tre kunskapsområden eller huvudmoment i samhällskunskap som du

prioriterar i din undervisning?

2. Motivera varför du valt dessa?

3. Precisera de tre samhällsfrågor som du tycker är särskilt viktiga i samhällskunskaps-

undervisning?

4. Motivera varför du tycker att dessa är viktigast?

5. Hur gör du för att fånga elevernas intresse för de tre viktiga kunskapsområdena?

6. Vilka arbetssätt eller arbetsmetoder använder du vid undervisning av dessa

kunskapsområden?

7. Vilken kunskapsform anser du är den viktigaste, motivera varför du tycker det?

8. Vilka arbetssätt eller arbetsmetoder använder du för att få eleverna att nå dessa

kunskapsformer?

9. Vad tycker du är det viktigaste målet med din undervisning i samhällskunskap?

3.2 Bakgrund

Jag har intervjuat fyra samhällskunskapslärare som är aktiva på två olika år 7 – 9 skolor. Dessa

lärare har intervjuats med frågor som de har varit oförberedda inför. Det beror på att

undersökningen ska bygga på lärarens direkta svar, för att på så sett få fram deras egna åsikter,

och inte de svar som de tror förväntas av dem.

De lärare (namnen är fingerade) som ingår i undersökningen är följande:

Eda: Hon är 63 år, adjunkt med ca 35 års erfarenhet av läraryrket (högstadiet och gymnasiet)

varvid 22 år på den skola där hon nu är verksam.

Kia: Hon är 40 år, adjunkt med 16 års erfarenhet av arbete på högstadiet.

Arne: Han är 43 år, ämneslärare i svenska och SO med 13 års erfarenhet av arbete på mellan

och högstadiet

Pär: Han är 39 år, utbildad mellan och högstadielärare i SO med 12 års erfarenhet av arbete på

mellan och högstadiet.
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4. TIDIGARE FORSKNING

4.1 Läraruppfattningar om deras undervisning i samhällskunskap

Folke Vernersson har i sin bok "Undervisa om samhället" gjort en studie om grundskollärares

uppfattningar om deras samhällskunskaps undervisning. Hans studie byggde på 24 st. vanligtvis

öppna enkätfrågor till 20 praktiskt verksamma grundskollärare. Undersökningen hade fyra

huvudfrågeställningar som grupperades i fyra olika avdelningar. Det var identitets- och

legitimitetsfrågor, selektionsfrågor, kommunikationsfrågor och till sist planerings-,

organisations-, utvärderings- och fortbildningsfrågor m.m. Enkätsvaren från lärarna tolkades

och kategoriserades sedan utifrån svarens likheter och skillnader i betydelseinnehållet. Av det

resultat undersökningen kom fram till kommer enbart selektionsfrågorna att kommenteras. Det

beror på att det är den huvudfrågeställningen som den här undersökningen avser.

Selektionsfrågorna avser vad lärarna undervisar om i samhällskunskap.(Undersökningen

byggde på lärarnas syn på samhällskunskapsämnets selektionsproblematik.) De enkätfrågor

som lärarna fick besvara inom selektionsfrågan var föjande:

1. Vilka kunskapsområden brukar du prioritera?

 Resultatet av undersökningen om kunskapsområdena blev åtta huvudkategorier:

- Aktuella samhällsfrågor (19 [siffrorna anger de antal svar som de fått])

- Sveriges politiska liv (17)

- Lag och rätt (16)

- Internationella frågor (15)

- Demokratin (11)

- Vår ekonomi (6)

- Yrken och yrkesområden (3)

- Övrigt (2).

2. Vilka samhällsförhållanden och samhällsfrågor tycker du är särskilt viktiga att

behandla i samhällskunskap undervisningen?

 Lärarna hade fler kunskapsområden som de prioriterade. Svaren är i första hand till förmån för

elevernas långsiktiga djupinlärning av kunskap.
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Av de samhällsfrågor som lärarna har prioriterat är det främst kategorierna, Aktuella

samhällsfrågor (17) och Demokratin (16). I övrigt så överensstämmer resultaten mellan

kunskapsområden och samhällsfrågor ganska väl.

3. Vilken roll spelar lokalsamhället i din samhällskunskaps undervisning?

- a) försök ange de fyra kunskapsformerna [fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet] i

prioritetsordning (från 1, det du anser viktigast till 4, den minst viktiga)

- b) försök motivera ditt svar [på frågan ovan] så utförligt som möjligt !

När det gäller Lokalsamhällets roll så tycker 18 av 20 lärare att det spelar en stor roll. Det beror

på att lokalsamhället i undervisningen "...anses var både konkret och elevmotiverande, samt

möjliggör jämförelser med andra länder och kulturer."(Vernersson, 1999 sid. 144)

I undersökningen om kunskapsformerna (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet) så

hamnade färdigheter främst och på andra plats kom förtrogenhet följt av förståelse och fakta.

Alla kunskapsformerna samspelade med varandra men lärarna ansåg att de gjorde det på olika

sätt, enligt Vernerssons undersökning. Olikheterna bestod i vilken grad de hörde i hop och

om/hur de samspelar. Motiveringen till färdigheter som viktigast kunskapsformen var främst att

eleverna ska få metoder att arbeta självständigt och själva kunna hantera problem.

4. Vilka är, enligt din mening, de viktigaste "centrala begreppen" inom skolämnet

samhällkunskap?

 De viktigaste ”centrala begreppen” i ämnet samhällskunskap var följande:

- Demokrati (14)

- Samhälle (11)

- Normer [etik, moral, regler m.m.] (9)

- Ideologi (5)

- Övrigt (5)

5. Hur försöker du utveckla en successiv fördjupning av elevernas begreppsförståelse i

ämnet samhällskunskap?

a) vilka olika slags läromedel använder du dig av när du undervisar i samhällskunskap?

Försök ange läromedlen i prioriteringsordning. Nämn det viktigaste läromedlet först (1)

och det minst betydelsefulla sist (3).

b) försök motivera de ovan gjorda prioriteringarna!
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På den frågan fick Vernersson  resultatet att tre olika moment bäst utvecklar eleverna. Det han

kom fram till var att lärarna bäst utvecklar elevernas fördjupning av begreppsförståelse

"…genom processrelaterade åtgärder, Anknytning till elevernas tankevärld samt genom bruket

av metaforer" . (Vernersson, 1999 sid. 213)

6. Vilka olika slags läromedel använder du dig av när du undervisar i samhällskunskap?

- Massmedia (33)

- Läroböcker (26)

- Faktaböcker m.m. (18)

- Verkligheten (18)

- Audio Visuella (AV) hjälpmedel (3).

Massmedia motiveras med att det ger möjlighet att koppla aktuella händelser med

ämnesområden, det leder också till ökat elevintresse, enligt lärarna. Läroböckerna anses ge en

bra baskunskap, medan faktaböcker är bra för det möjliggör att hitta information från flera

källor. Undervisning med utgångspunkt från verkligheten ger eleverna ett ökat intresse.
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5. RESULTATREDOVISNING AV UNDERSÖKNINGEN

5.1 Vilka tre kunskapsområden eller huvudområden i samhällskunskap väljer du att prioritera i

din undervisning ?

På frågan gavs följande svar:

1. Samhällsekonomi

2. Lag och rätt

3. Demokratifrågor

4. Så styrs staten och kommunen

5. Nutidsorientering

5.1.1 Samhällsekonomi (3)

Samhällsekonomi handlar om att frågor som rör ekonomin i samhället.

5.1.2 Lag och rätt (3)

Lag och rätt innehåller frågor om lagboken och rättsväsendet.

5.1.3 Demokratifrågor (3)

Demokratifrågor handlar om allmän rösträtt och olika politiska partier och system. Vad är

demokrati och vad ryms inom ett demokratiskt system.

5.1.4 Så styrs staten och kommunen (2)

Frågor som handlar om hur kommunen och staten är uppbyggd och hur det styrs.

5.1.5 Nutidsorientering (1)

Frågor som handlar om massmediala nyheter eller aktuella händelser

5.2 Motivera varför du valt dessa [kunskapsområden] ?

Deras motivering för de valda kunskapsområdena har sorterats i kategorier utifrån deras syn på

samhällskunskapsämnets ”roll” i skolan. Den ”rollen” grundar sig på den inställning som

lärarna har, vad det gäller deras roll som förmedlare av ämnet samhällskunskap. Kategorierna

beskriver vad lärarna tycker är det viktigaste att undervisa om.

Kategorierna kan man dela in som:
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5.2.1. Samhällspolitiska frågor

Inom kategorin samhällspolitiska frågor innefattas följande kunskapsområden:

1. Samhällsekonomi,

2. Demokratifrågor   

3. Så styrs Sveriges stat och kommunen.

Samhällsekonomi har lärarna valt att undervisa om, därför att eleverna ska bli medvetna om

samhällets kostnader. Anledningen till prioriteringen är att eleverna

…förstår varför saker och ting kostar som de gör...många vågar inte tro på

framtiden, å därför tycker jag att de ska veta hur läget är, så att de inte behöver

känna att det är helt kört, utan att det finns möjligheter något åt det.(Kia)

Hennes mål med undervisningen är att få eleverna att se möjligheterna att påverka sin och

samhällets framtid och därför måste de ha kunskap hur det fungerar.

Demokratifrågorna anses som det viktigaste kunskapsområdet inom samhällskunskapen "...det

är ju meningen att de ska bli demokratiskt fungerande medborgare, och då måste man ha

förståelse i de här ämnesområdena, för att kunna ta ställning"(Pär).

 Demokratifrågor handlar om att få eleverna att inse sin chans att påverka samhället och då

måste de få den kunskapen som gör att de kan upprätthålla demokratin.

Inom kunskapsområdet så styrs Sveriges stat och kommun handlar om hur Sverige styrs och hur

samhället är uppbyggt, utifrån en makronivå. Motiveringen för kunskapsområdet innefattar

"...hur Sverige fungerar"  och att eleverna "...måste veta hur Sverige styrs för att man själv ska

kunna påverka" (Arne).

Hela kategorin samhällspolitiska frågor handlar om att eleverna ska få den kunskap som krävs

för att ha möjlighet att påverka dels sin egen situation i samhället och dels att upprätthålla det

demokratiska samhällssystem som nu existerar. Lärarna visar att de tycker att det är

samhällskunskapsämnets primära uppgift och det ligger i linje med vad skolans läroplan (Lpo

94) säger om skolans huvuduppgift, d.v.s. att skolan ska fostra eleverna till demokratiska

samhällsmedborgare.
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5.2.2. Direkta samhällsfrågor

Inom kategorin direkta samhällsfrågor innefattas kunskapsområden som direkt berör elevernas

vardag. I dessa kunskapsområden ingår:

      1. Lag och rätt

2. Nutidsorientering

Lag och rätt prioriterar lärarna därför att eleverna ska få kunskap om vad de får göra och inte

göra enligt lagen, d.v.s. ett kunskapsområde som utgår i från elevernas dagliga perspektiv.

En lärare motiverar prioriteringen av lag och rätt att "...eleverna måste känna till vilka, vad som

gäller i samhället..."(Pär). Det vill säga lag och rätt är ett kunskapsområde om eleverna, för

dem. Man kopplar alltså kunskapsområdet till elevernas egen vardag. Kunskapsområdet

innehåller också att eleverna ska förstå att lagen är demokratiskt framtagen, alltså "…att alla

ska ha samma rättigheter och samma skyldigheter, förstå det rättsliga systemet..."(Arne). Med

det visar läraren vikten av att införliva lag och rätt i demokratibegreppet. Därigenom kan man

säga att undervisningen av lag och rätt också är en undervisning av det demokratiska systemet

fast då med utgångspunkt från eleverna, d.v.s. ett "underifrån - perspektiv".

Kunskapsområdet nutidsorientering är också det med utgångspunkt från eleverna, att de håller

sig ajour med vad som händer i deras vardag. Vikten av undervisning av nyheter motiveras med

att flertalet av eleverna inte förstår så mycket av de nyhetsprogram som de ser på T.V. "Det

kräver ofta att man känner till bakgrunden..."(Pär), vilket innebär att skolan ska vara ett forum

där man diskuterar och reder ut nyheterna, så att man förstår dem. Poängen med nyheterna är

alltså att koppla elevernas vardag till det som faktiskt händer i deras värld och vad som

påverkar dem direkt och indirekt. Det i sin tur har en grund i att få eleverna att förstå deras

värld, såväl deras "lilla" som deras "stora".

Hela kategorin direkta samhällsfrågor handlar om aktuella samhällsfrågor som eleverna

påverkas av vardagligen. Eleverna konfronteras med regler, lagar och nyheter i deras vardag,

därför anser lärarna att det är skolans uppgift att belysa och diskutera vad dessa områden

handlar om.

5.2.3 Sammanfattning av kategorierna

Slutligen de kunskapsområden som lärarna väljer att prioritera i sin undervisning utgår i första

hand från vad de anser vara det viktigaste ur samhällssynpunkt att eleverna ska lära sig.
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Lärarnas argument för deras val bygger på att bibehålla det samhällssystem som finns idag, och

inom ramen för det kunna lära sig så mycket om det, så att det går att påverka det.

Lärarnas prioriteringar har sin utgångspunkt i ett "uppifrån - perspektiv" där systemet är det

viktiga att undervisa om. Då har inte eleverna som individer någon större möjlighet att påverka

undervisningen.

Min slutsats är att lärarnas prioritering beror på deras ansvarskännande inför det rådande

samhällssystemet, de anser att det är det viktigaste i samhällskunskapsundervisningen. Deras

prioriteringar handlar alltså inte om att utgå från elevernas egna intressen i första hand, utan att

utbilda dem till demokratiska samhällsmedborgare.

Endast en lärare (Arne) har nämnt ett kunskapsområde (lag och rätt) med utgångspunkt av vad

han av erfarenhet vet att eleverna är intresserade av, "...[lag och rätt] är ett ämnes område som

flertalet tycker är intressant." resterande prioriteringar av kunskapsområden utgår bara vad

läraren anser.

5.3. Vilka tre samhällsfrågor tycker du är särskilt viktiga att behandla i din

samhällskunskapsundervisning?

De ämnen som lärarna tar upp kan delas in i fyra olika kategorier beroende på vilken

motivering som ligger till grund för undervisandet av samhällsfrågan.;

1. Aktuella elevfrågor

2. Aktuella samhällsfrågor

3. Demokratifrågor

4. Ekonomifrågor

5.3.1. Aktuella elevfrågor

Det handlar om samhällsfrågor som eleverna direkt eller indirekt berörs av i deras vardag.

Exempel på arbetsområden är: ANT (alkohol, narkotika och tobak), elevdemokrati, och lag och

rätt.

5.3.2 Aktuella samhällsfrågor

Det är frågor som eleverna påverkas av i deras vardag.
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Exempel på arbetsmoment är:  argumentation för sin åsikt, ta ansvar inför samhället och sig

själva, nutidsorientering och etiska frågor

5.3.3 Demokratifrågor

Det är frågor som ligger till grund för Sveriges demokrati

Exempel på arbetsmoment är frågor som rör de demokratiska spelreglerna.

5.3.4 Ekonomifrågor

Frågor som handlar om samhällets ekonomi.

Exempel på arbetsmoment är kostnader för samhället.

Kategorierna bygger på elevernas förhållande till samhällsfrågorna. Samhällsfrågor kan ses

utifrån olika perspektiv, dels handlar det om samhällsfrågor ur ett mikroperspektiv (min

ekonomi) och dels handlar det om samhällsfrågor ur ett makroperspektiv (nationalekonomi).

5.4 Motivera varför du tycker dessa [samhällsfrågor] är viktigast?

5.4.1 Aktuella elevfrågor

Lärarnas argument varför man väljer undervisning av dessa samhällsfrågor är att det är frågor

som eleven själv kan ställas inför. De tvingas in i vardagliga situationer där de måste ta

ställning och ansvara för sina handlingar. Då är det skolans uppgift att informera eleverna om

detta. Eda säger att undervisa eleverna är att få dem att kunna ta ställning för hur deras liv ska

bli, kanske är det skolans viktigaste uppgift. Därför är undervisning i ANT oerhört viktigt "...det

är väl det primära egentligen att dom [eleverna] lär sig att ta vara på sina liv"(Kia) Det är

också viktigt att undervisa eleverna i att ta eget ansvar över sina studier anser Kia. Det är en

förberedelse som krävs för att klara gymnasiet tycker hon. Ett tredje argument som den här

kategorin innehåller är undervisning som berör eleverna t ex. arbetsmoment eller

kunskapsområde som handlar om lag och rätt. Arnes erfarenhet säger att det tycker eleverna om

att behandla. Lag och rätt frågor handlar om att eleverna själva ska kunna ta ansvar för sitt

handlande. Vad är brottsligt och vad blir straffet?

5.4.2 Aktuella samhällsfrågor

Kategorin aktuella samhällsfrågor rör det mer frågor som har en indirekt påverkans karaktär.

Det som Pär anser vara viktigt att undervisa eleverna om är samhällsfrågor som miljö,
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invandrar- och djurförsöksfrågor. Alltså ämnen där eleverna har åsikter som de kan föra

diskussion om. Även här anser han att det är samhällsfrågor som eleverna själva tycker är

viktiga som ska prioriteras. Arne tycker nutidsorientering är viktigt därför att skolan ska få

eleverna att hänga med och förstå varför saker händer i omvärlden. Eleverna måste också kunna

ta ansvar för samhället vilket är, enligt Eda, skolans ansvar att se till att de gör, genom att

respektera andra människor och samhällets spelregler.

5.4.3 Demokratifrågor

Kategorin demokratifrågor innebär att skolan ska undervisa eleverna i demokrati och dess

regler. Demokratifrågor anser tre lärare är den viktigaste samhällsfrågan att undervisa om.

Kia säger följande angående vikten av undervisning om demokratifrågor: "...vi tar den för givet

och den måste man ständigt jobba med för att hålla levande".  Demokrati handlar om

människors skyldighet att påverka anser Eda vilket är skolan uppgift att se till att eleverna får

kunskap om hur man gör. Även Arne tycker att det handlar om att eleverna ska känna till om

deras skyldigheter men också rättigheter inom demokratins ramar.

5.4.4 Ekonomiska frågor

Kategorin ekonomiska frågor innehåller samhällsekonomi och det är endast Eda som svarat att

det är en av de samhällsfrågorna som hon prioriterar i undervisningen. Hon anser att skolan ska

undervisa eleverna om de kostnader som samhället har. Hon tycker det är väldigt viktigt att

eleverna får reda på de kostnader som samhället har för t ex. alkoholrelaterade utgifter. Hon

säger att det är viktigt att eleverna ska ” …ta till vara på sin liv, och inte förstöra för sig själva

och sen förstör för samhället i och med att det blir höga kostnader”.

5.4.5 Sammanfattning av kategorierna

Inom dessa kategorier kan man se en klar skillnad mellan lärarna över motiveringen av deras

prioritering av samhällsfrågor. Den första kategorin handlar om frågor som lärarna tror eleverna

vill behandla, medan de tre andra kategorierna innefattar frågor som lärarna anser vara skolans

skyldighet att undervisa eleverna. Kortfattat kan man säga att kategori ett är utifrån elevernas

intresse och de tre övriga är utifrån lärarnas intresse. Men ingen utav lärarna har uppgett att

eleverna själva fått bestämma kunskapsområde vilket innebär att alla frågorna är med

utgångspunkt från lärarna.
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5.5  Hur gör du för att fånga elevernas intresse för de tre viktigaste kunskapsområden?

5.5.1 Elevinflytande

Kia försöker fånga elevernas intresse genom att låta dem vara delaktiga i planeringen av

arbetsområdet. Hon tycker att det är viktigt att eleverna ser att hon lyssnar på dem. Det gör hon

genom att "...jag har ett förslag och dom får bestämma vilken ordning och börja med" . På så

sätt finns det en möjlighet för eleverna att påverka undervisningen. Hon är också öppen för

synpunkter som kan innebära att undervisningen förändras. Hon använder den här metoden för

att få eleverna att våga ifrågasätta och tycka till annars lär de sig aldrig att tänka själva, säger

hon.

5.5.2 Lärarstyrning

De tre andra lärarna utgår istället ifrån sig själva och sin metodiska förmåga. De försöker fånga

elevernas intresse genom att göra dem nyfikna på områdena genom utvalt material (Pär) eller

situationer (Arne). Eda försöker få eleverna att tänka till genom att få dem att utgå ifrån sig

själva t ex. genom att kunna tänka "...på följderna av ens val" . Alltså kunna sätta sig in i en

situation, ta ställning och se vad det innebär. Arne försöker mer engagera eleverna genom att

sätta in situationer i förhållandet från dåtid till nutid. Han säger att genom att använda historien

kan man "...rota i vad det är som är fel och varför har det blivit så här, osv". Förutsättningen är

då också "...att man plockar exempel från verkligheten på något vis.", enligt Arne. För Pär

handlar det mest om arbetsmetoder som han tror eleverna tycker är kul t ex. egna

undersökningar. Men även han är inne på att få eleverna intresserade genom verkliga händelser.

Han säger "Jag kan också välja ut intressanta aktuella domar eller fall som beskrivits i

tidningarna". På så sätt vill han få eleverna intresserade eftersom det blir en koppling mellan

skolan och vardagliga aktuella händelser som eleverna kanske påverkats av.

5.6 Vilka arbetssätt eller arbetsmetoder använder du vid undervisning av dessa

kunskapsområden?

Lärarnas svar går att indela i två olika kategorier.

- elevaktiva arbetssätt

- elevvarierande arbetssätt



18

5.6.1 Elevaktiva arbetssätt

Elevaktivt arbetssätt innefattar undersökande arbetssätt (Pär och Arne), och

diskussionsuppgifter (Kia). Det innebär att arbetssättet i första hand utgår i från att eleverna

själva ska arbeta och genomföra något t ex. i form av en egen undersökning. Anledningen är att,

enligt Arne, få eleverna delaktiga i sin undervisning eller "...att dom ska producera någonting

själva, för och få i gång tänkandet" . Kia använder diskussionsuppgifter för att få eleverna att

vädra sina åsikter och lära sig prata inför en grupp. Hon jobbar med diskussionsfrågor enligt

följande "...man börjar i en liten grupp och sen så avslutar och drar eventuella slutsatser

tillsammans, då i helklass" . På så sätt får alla möjlighet att komma till tals även om de är rädda

för att prata i helklass.

5.6.2 Elevvarierande arbetssätt

Elevvarierande arbetssätt innebär att läraren använder sig av olika arbetsmetoder (Arne och

Kia) eller situationsundervisning (Eda). Arbetssättet är med utgångspunkt från lärarens

metodiska professionalism. Läraren själv varierar sin undervisning för att på så sätt få eleverna

motiverade. Blandade arbetsmetoder innebär att lärarna dels varierar undervisningsmetoden t

ex. lärarledda lektioner eget arbete o.s.v. och dels varierar undervisningsmaterialet t ex genom

att använda olika böcker, tidningsartiklar film o.s.v. Det som är avgörande för arbetsmetoden är

vilket ämne som behandlas och det är läraren som avgör vilken metod som är bäst för just det

momentet. Arnes åsikt är följande:

"Jag tror att vissa saker var lättare om jag undervisar om, om vissa begrepp som de behöver,

och vissa saker måste dom engagera sig själv i...".

Situationsundervisning går ut på att läraren kopplar undervisningen till det verkliga samhället.

Eda berättar om när t ex. kunskapsområdet ANT behandlas så inbjuds en polis som berättar om

följderna av narkotika och alkoholanvändning. Det gör hon för att få eleverna mer motiverade

och berörda av ämnena.

5.7 Fråga sju föranleddes av att lärarna fick ta del av ett papper där fyra olika kunskapsformer

(fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet) beskrevs (se begreppsförklaringen).

- Vilken kunskapsform anser du är den viktigaste ?
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5.7.1 Förståelse

Eda anser att förståelsen är den viktigaste kunskapsformen för eleverna att lära sig. Det beror

på, enligt Eda, att förståelsen ligger till grund för att förstå orsakernas sammanhang. Får inte

eleverna kunskap att se det är det, enligt henne, "död kunskap" .

5.7.2 Färdigheter

Kia, Arne och Pär anser att färdigheterna är den viktigaste kunskapsformen. Kia anser att

hennes lärarroll går ut på att "...ge dom färdigheter att för att kunna söka vidare kunskap". Det

handlar också om, för Kia, att förbereda eleverna med färdigheter inför vuxenlivet. I vuxenlivet

är det ingen som exakt säger hur man ska göra och då måste man ha färdigheter så att man kan

använda de förvärvade kunskaperna. Hon tycker därför att kunskapsformen färdigheter är ”...att

lära sig att använda det [förvärvad kunskap] på rätt sätt, i rätt situation”. Även Arne anser att

färdigheterna ligger till grund för att klara sig i livet, han tycker att det handlar om

"medborgarfostran" där de behöver "...färdigheter för att klara av det ansvaret" .

Men för Arne handlar färdigheter också om respekt för andras åsikt och att kunna lyssna och

ändra uppfattning i frågor.

Pär anser att färdigheter är den viktigaste kunskapsformen. Hans argument till det är: "kan man

göra någonting och liksom formulera ett problem, så lär man nog kunna ta fram fakta också,

och ser man problemet så har man förståelsen...". När Kia och Arne argumenterar för

kunskapsformen färdighet utifrån ett framtida perspektiv, d.v.s. att klara sig i vuxen livet, så har

Pär ett problemrelaterat synsätt till kunskapsformerna. Hans argument utgår i stället från ett rent

kunskapsmässigt perspektiv, hur man kan hantera ny information på bästa sätt. På samma sätt

ser Eda det primära med den kunskapsform som hon ansåg som viktigast.

5.8 Vilka arbetssätt eller arbetsmetoder använder du för att få eleverna att nå dessa

kunskapsformer?

På den frågan svarade tre (Eda, Kia och Arne) att de jobbar på ett speciellt medvetet sätt för att

få eleverna att uppnå kunskapsformerna. En av lärarna, Pär, svarar istället att han inte jobbar på

något speciellt genomgående arbetssätt för att få eleverna att uppnå dessa kunskapsformer. Han

säger "...jag kan inte säga att det eftersom varje elev kanske är individ[ualistisk], så är det så

olika vad dom behöver..." .

De andras svar över deras arbetssätt kan indelas i två olika kategorier, elevaktivt arbetssätt och

faktafokuserat arbetssätt.
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5.8.1 Elevaktivt arbetssätt

Elevaktivt arbetssätt handlar om att eleverna, individuellt eller i grupp, själva får skaffa sig

kunskap genom eget arbete. Det kan vara via diskussioner i smågrupper (Arne) eller i form av

att söka svar på uppgifter i samhället (Kia). Det kan också innebära att de aktivt sätts in i givna

situationer för att sedan kunna hitta lösningar på uppgiften (Eda). På så sätt får eleverna själva

tänka.

5.8.2 Faktafokuserat arbetssätt

Faktafokuserat arbetssätt handlar istället om att eleverna, individuellt söker efter fakta i olika

källor (Eda, Kia och Pär). De försöker svara på konkreta frågor genom att själva söka efter

svaren.

Källorna kan vara såväl läroboken som föreläsningar, men det som skiljer är att det är ett

konkret svar som söks. Det är för att eleverna själva ska kunna förstå frågor och hitta svar på

egen hand.

5.9 Vad tycker du är det viktigaste målet med din undervisning i samhällskunskap?

Alla lärarna har en viktig gemensam ståndpunkt över deras samhällskunskapsundervisning. Det

är att eleverna ska bli demokratiska medborgare.

5.9.1 Eda

Eda svarar att det viktigaste målet med hennes undervisning är att eleverna ska bli goda

samhällsmedborgare. För henne innebär samhällskunskap att eleverna ska lära sig att ta ansvar

både för sig själva och för samhället. Därför måste eleverna veta sina rättigheter och

skyldigheter. Det handlar också om att kunna påverka samhället, men för att kunna göra det

måste man må bra, "Mår man bra kan man ju påverka" (Eda).

5.9.2 Kia

För Kia handlar det först och främst om demokratisk fostran och precis som Eda är det viktigt

att skolan är en förberedelse inför vuxenlivet. Hon anser att skolan är en skyddad miljö och då

är det viktigt att eleverna är förberedda "...sen kommer du ut i arbetslivet och ska fungera med

massor av andra människor och då gäller det att man är laddad och rustad så att man kan föra

diskussioner och kan vara lyhörd och kan acceptera att vi tycker olika men ändå jobba

tillsammans" . Det här är vad Kia betecknar som skolans demokratiska fostran, att acceptera

varandras åsikter.
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5.9.3 Arne

För Arne är det viktigt att eleverna tar sitt demokratiska ansvar genom att vara med och

påverka. Han anser att det är viktigt att eleverna vidgar sitt perspektiv i deras nationella ansvar

och också tar ett internationellt ansvar. För Arne är det viktigt att eleverna, som han uppfattar

som egocentriska, ser till andras intressen än deras egna.

5.9.4 Pär

För Pär är det viktigaste i hans undervisning i samhällskunskap att eleverna är medvetna om

vad som händer i Sverige och i omvärlden.

För honom är det viktigt att eleverna känner till, förstår och kan ta ställning i olika saker som

händer. Men även han tycker att eleverna ska kunna ha respekt för andra åsikter, men att det

viktigaste är att stå för sina egna åsikter, "för om man inte vågar stå för sina åsikter så är det

lätt att bli manipulerad...".

5.9.5 Sammanfattning av kategorierna

För alla fyra lärarna handlar deras undervisning i samhällskunskap om att uppfostra eleverna

till att försvara demokratin dels genom att få dem att ha egna åsikter och dels genom att

respektera andras åsikter. Alla fyra uttrycker sig olika men allas innebörd är ändå att det är

deras uppgift som lärare att "göra" eleverna till demokratiska och respektfulla medborgare.
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6. SAMMANFATTNING

Den här undersökningen bygger vidare på Folke Vernerssons enkätundersökning, om

läraruppfattningar (”Undervisa i samhället”,1999) men den här gången har grundskollärarna fått

svara på frågorna via djupintervjuer. Såväl Vernerssons som den här undersökningen har

undersökt grundskollärarnas selektionsproblem (prioriteringar) utifrån i stort sett samma

frågeställningar. Den här undersökningen bygger på djupintervjuer av fyra

samhällskunskapslärares syn på vad de anser ska prioriteras i samhällskunskapsämnet i år 7 – 9.

De fick besvara nio olika frågor som rör deras undervisning i samhällskunskap. Dessa

intervjuer har spelats in på band och noggrant analyseras för att få fram deras uppfattningar om

samhällskunskapsämnet. Deras svar har tolkats för att beskriva lärarnas gemensamma

uppfattningar. Dessa har sedan placerats in utifrån svarens regelbundenheter (liknande svar) i

olika namngivna kategorier.

Undersökningens syfte var att undersöka samhällskunskapslärarnas selektionsproblem. De ska

ge sin åsikt om vad de anser vara de viktigaste kunskapsområdena och samhällsfrågorna i

samhällskunskap. De ska också beskriva och motivera vilken kunskapsform (fakta, förståelse,

färdighet, förtrogenhet) som de anser viktigast. Dessutom ska de berätta vilka arbetsmetoder

som de använder för att bäst uppnå målen med deras samhällskunskapsundervisning.

Lärarna fick berätta vilka tre kunskapsområden som de valde att prioritera i deras

samhällskunskapsundervisning. De kunskapsområden som valde var:

- samhällsekonomi (3)

- lag och rätt (3)

- demokratifrågor (3)

- så styrs stat och kommun (2)

- Nyheter (1)

Därefter fick lärarna motivera sina val av kunskapsområdena. Deras svar har sedan placerats in

kategorier efter svarens regelbundenheter. Kategorierna blev:

Samhällspolitiska intressen

Det är frågor som handlar om hur samhället är uppbyggt och hur det ska styras.
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Lärarnas motivering var att eleverna ska ha kunskap om hur Sverige styrs så att eleverna ska ha

möjlighet att påverka deras situation i samhället och upprätthålla det demokratiska systemet. De

ser samhällskunskapsämnets huvuduppgift att fostra eleverna till demokratiska

samhällsmedborgare.

Direkta samhällsfrågor

Det är frågor som dagligen berör elevernas vardag (lag och rätt och nyheter). Deras prioritering

utgår från att eleverna, utifrån deras egna dagliga perspektiv, ska veta vad som är rätt och fel,

enligt lagboken. Nyheter är också något som berör eleverna dagligen och då är skolan ett viktigt

forum för eleverna att förstå vad nyheterna handlar om. Det ger också eleverna möjlighet att

diskutera dem. Det som påverkar elevernas vardag ska skolan ta upp för förklaring och

diskussion.

Lärarna fick också motivera vilka tre samhällsfrågor som de prioriterar i samhällskunskaps

undervisning. Deras svar kan delas in i fyra kategorier.

1. Aktuella elevfrågor (ANT [alkohol narkotika och tobak], elevdemokrati och lag och rätt)

Lärarnas motivering för prioritering var att eleverna måste lära sig att ta ställning och ansvara

för deras handlingar. Det är skolans uppgift att undervisa om detta. Det handlar också om att

eleverna ska kunna ta ställning över hur deras liv ska bli, det vill säga lära sig att ta eget ansvar.

2. Aktuella samhällsfrågor (Argumentation för sin åsikt, ta ansvar inför samhället,

nutidsorientering och etiska frågor)

Det är frågor som eleverna påverkas av i deras vardag. Kategorin handlar också om att skolan

ska få eleverna att ta ansvar över samhället genom att respektera andra människor och

samhällets spelregler.

3. Demokratifrågor (demokratiska spelregler)

Kategorin handlar om att undervisa eleverna om deras rättigheter och skyldigheter inom

demokratins ramar. Så att de förstår deras skyldighet att påverka och upprätthålla den

demokratiska förordningen.
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4. Ekonomifrågor (samhällsekonomi)

Argumentet hos lärarna som svarat ekonomifrågor var att skolan ska undervisa så att eleverna

lär sig att veta samhällets kostnader för till exempel alkohol relaterade skador.

Lärarna fick också svara på hur de fångar elevernas intresse i dessa kunskapsområden. En lärare

väljer att göra eleverna intresserade genom att låta dem vara delaktiga i planeringen. De andra

tre utgår i stället från sin lärarprofessionellitet och fångar elevernas intresse genom att koppla

till elevernas vardag.

Arbetsmetoderna som lärarna motiverade att de använder kan delas in i två kategorier.

1. Elevvarierat arbetssätt

Arbetssättet utgår från att läraren bestämmer metoder för att eleverna ska lära sig. Det som är

avgörande är lärarens kunskap om vad den anser vara den bästa metoden för just det

arbetsmomentet. Metoderna kan vara olika undervisningsmaterial till exempel lärobok, film och

studiebesök.

2. Elevaktivt arbetssätt

Det är undersökningar och diskussionsuppgifter. Dessa uppgifter handlar om att eleverna själv

ska lära sig genom att producera någonting själva. Det handlar också om att alla elever ska ha

möjlighet att komma till tals.

Lärarna fick också svara på vilken kunskapsform (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet)

som de anser vara den viktigaste. En lärare svarade att förståelsen är den viktigaste eftersom

den ligger till grund för att förstå orsakers sammanhang. De tre andra lärarna ansåg färdigheter

som den viktigaste eftersom skolan går ut på att ge eleverna färdigheter för att kunna söka

kunskap. Färdigheter handlar också om att få en kunskap för att klara sig i livet,

”medborgarfostran” som en lärare uttryckte sig. Med det menade han att kunna klara sig som

vuxen.

För att få eleverna att uppnå den här kunskapsformen svarade tre av lärarna att de jobbade på ett

speciellt sätt. Den fjärde läraren svarade att han inte arbetade på ett speciellt sätt eftersom varje

elev är individuell. De lärare som hade ett speciellt arbetssätt för att uppnå kunskapsformen

använder sig av två kategorier av arbetssätt. Dessa kategorier är:
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1. Elevaktivt arbetssätt

Det handlar om att eleverna själva eller i grupp skaffar sig kunskap genom eget arbete. Det är

för att eleverna själva ska få tänka och hitta lösningar till uppgiften.

2. Faktafokuserat arbetssätt

Det handlar istället om att eleverna söker efter svar på konkreta frågor. Argumentet för det är

att eleverna ska kunna förstå givna frågor för att sedan söka svar på dem. Båda kategorierna av

arbetssätt (elevaktivt och faktafokuserat) använde sig lärarna av oavsett vilken kunskapsform

som de svarade att de tyckte var den viktigaste.

Sista frågan var vilket det viktigaste målet i samhällskunskapsundervisningen var för lärarna.

Deras svar hade samma ståndpunkt och det var att fostra eleverna till att bli demokratiska

medborgare.

Den här undersökningen är gjord med utgångspunkt av Folke Vernerssons kvalitativa

enkätundersökning ”Grundskollärares syn på den egna undervisningen” som han redovisar i

boken ”Undervisa i samhället”. Vernersson har i den undersökningen intervjuat 20

grundskollärare via enkäter och därefter tolkat och kategoriserat in deras uppfattningar om

ämnet samhällskunskap. Vernersson kom fram till åtta huvudkategorier av kunskapsområden

som grundskollärarna har prioriterat. Det är främst aktuella samhällsfrågor, lag och rätt,

internationella frågor och demokrati frågor som lärarna främst valde att prioritera. Av

samhällsfrågor var det aktuella samhällsfrågor och demokrati frågor som var de främst

prioriterade. Svaren från lärarna var i första hand för elevernas långsiktiga djupinlärning av

kunskap, kom Vernersson fram till. Den kunskapsform som Vernersons undersökning ansåg

vara den viktigaste var färdigheter. Motiveringen till det var främst att eleverna skulle få

metoder att arbeta självständigt och själva hantera problem. Vernersson undersökte också vilka

läromedel som lärarna ansåg som bäst.

De bästa var massmedia och läroböcker. Massmedia för att kunna koppla aktuella händelser

med ämnesområdet och läroböcker för att det ger eleverna en bra baskunskap.

Den jämförelse som man kan dra mellan Vernerssons undersökning och den här

undersökningen är att båda visar att demokrati, lag och rätt och hur Sverige styrs är frågor som
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de flest prioriterade för lärarna. Av samhällsfrågor så bekräftar den här undersökningen vad

Vernerssons kom fram till d.v.s att demokratifrågor och samhällsfrågor är de viktigaste.

Färdigheter  har i båda undersökningarna blivit ansedda som den viktigaste kunskapsformen.

Motiveringen har varit att eleverna ska få verktyg så att de på egen hand ska kunna lösa

problem och uppgifter.

En skillnad i svar mellan undersökningarna är att Vernersson hade internationella frågor som

en kategori medan den här undersökningens lärare inte ens nämnde internationell

samhällskunskap.

7. REFLEKTION

Båda undersökningarna visar att samhällskunskapslärarna är väl medvetna om vad de ska

undervisa om. I inledningen så beskrevs ämnet samhällskunskap som ett traditionsbundet ämne.

Den här undersökningen visar att den traditionsbundenheten i allra högsta grad lever kvar.

Lärarna i den här undersökningen prioriterar nästan samma kunskapsområden som tidigare

undersökningar visar. (Vernersson, 1999, Bromsjö 1965 m fl). Den här undersökningen visar

också att lärarna i första hand väljer att undervisa i ämnen som är av samhällsintressen. Det

motiverar de med att huvudmålet med deras undervisning är att alla eleverna ska bli goda

samhällsmedborgare som skyddar de demokratiska regler och som styr samhället. Därför väljer

lärarna att undervisa eleverna om vad det demokratiska systemet innefattas av och hur det är

uppbyggt. På så vis ska eleverna få kunskap att både bibehålla det nuvarande demokratiska

systemet och kunna förbättra det. Arbetssätten som lärarna använder sig av handlar om att låta

eleverna arbeta med uppgifter som läraren väljer ut, det vill säga styrda uppgifter. Det är för att

eleverna ska få kunskap om det som lärarna anser vara det viktigaste i samhällskunskap för

eleverna i framtiden.

Slutsatsen av undersökningen om de fyra samhällskunskapslärarnas åsikter om ämnet

samhällskunskap kan sammanfattas med en gemensam ståndpunkt.

Lärarnas viktigaste mål med hela deras undervisning i samhällskunskap är att förbereda

eleverna för livet efter skolan. Därför måste de undervisa eleverna i kunskapsområden som

främjar till att de kan klara sig i framtiden på ett bra sätt och att de uppfyller skolans krav att

fostra eleverna till demokratiska och respektfulla medborgare.
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Bilaga 1

Begreppsförklaring

Kunskapsområde, huvudmoment:

Det är ämnesområden som lärarna väljer ut att undervisa om i enlighet med kursplanen för

samhällskunskap. Exempel på huvudmoment kan vara demokrati som är ett kunskapsområde

som ska undervisas om enligt läroplanen (Lpo94).

Arbetsmoment:

Kan vara en del av ett helt kunskapsområde. Exempel på arbetsmoment är en eller flera

lektioner som ingår i ett större kunskapsområde t ex elevdemokrati som en del av

huvudmomentet demokrati

Arbetsmetoder:

Med arbetsmetoder menas vilken typ av metod som används i undervisningen. Metoden kan

vara t ex. föreläsningar från läraren eller grupparbete osv. Arbetsmetoden bestäms antingen av

läraren eller tillsammans i klassen och innefattar hur eleverna ska ta till sig kunskapen, vilket

material som ska användas och hur resultatet ska redovisas eller examineras.

Samhällsfrågor:

Det är frågor som handlar om det som finns i elevens vardag, d.v.s. frågor som eleverna direkt

kommer i kontakt med i deras vardag. Exempel på samhällsfrågor kan vara frågor som rör brott

och straff.

Kunskapsform:

Kunskapsformer är olika inlärningskunskaper som eleverna ska ta till sig och som ligger till

grund för Lpo94. Det finns fyra olika kunskapsformer enligt Lpo94 och dessa är: fakta,

förståelse, färdighet och förtrogenhet. Förklaringar vad respektive kunskapsform är dessa:

Fakta:

Kunskap som är mätbar (kvantitativ) information - utan åtskillnad mellan ytlig och djup

kunskap. Fakta är förståelsens byggstenar.
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Förståelse:

Kunskap som meningsskapande. Samma fenomen som kvalitativt olika sätt kan ha anknytning

till och uttryckas med hjälp av olika begrepp, modeller och teorier.

Färdigheter:

Kunskap som utförande, d.v.s. att kunna göra något. Färdigheter i samhällskunskap kan

exempelvis vara att formulera problem, sammanfatta fakta, analysera, argumentera och dra

slutsatser.

Förtrogenhet:

Kunskap som omdöme, d.v.s. att kunna tillämpa principer och regler på olika sätt beroende på

det unika i situationen. Förtrogenhetskunskapen kan vara förenad med sinneliga upplevelser. Vi

ser, luktar, känner och "vet" när något är rimligt, rätt eller fel eller om något skall avbrytas eller

påbörjas. (Vernersson, 1999)


