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Abstract 
Syftet med denna undersökning är att ge en bild av hur progressionen ser ut i undervisningen 

om demokrati i samhällskunskapsämnet i grundskolan genom at ställa frågan: Hur ser 

progressionen i intentionerna bakom undervisningen om demokrati i ämnet samhällskunskap 

ut i de tre stadierna av den svenska grundskolan? 

Teorin som har använts är Biggs och Tangs SOLO-taxonomi, vilken beskriver progression i 

de kunskaper elever tillägnar sig genom arbete inom ett definierat ämnesområde. 

En kvalitativ innehållsanalys har gjorts på fyra olika former av text, grundskolans 

styrdokument, frågor i läroböckern, förlagets egen beskrivning av läromedlen, lärares prov 

och planeringar samt lärares utsagor om intentionerna bakom deras undervisning.  

Undersökningen visar att man kan se en viss progression i vissa delar av materialet. 

Progressionen visas dock endast mellan två av stadierna, aldrig tre. Analysen visar också att 

det trots bristen på progression finns det i grundskolan stor ambition bakom 

demokratiundervisningen. 

Nyckelord: Progression, demokrati SOLO-taxonomi, Intended Learning Outcomes, 

pedagogik, didaktik, samhällskunskap.  
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1. Inledning 
1.1 Problemområde 

”Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen [...]slår fast att utbildningen inom 

skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.”
1
 Så lyder 

portalparagrafen i grundskolans läroplan. Skolan ska förmedla kunskaper och undervisa 

eleverna om demokratiska värderingar,
2
 ändå skrevs år 2001 att ”[...]de svenska eleverna i år 

8 ha goda men förhållandevis ytliga kunskaper inom området demokrati och samhällsfrågor.”
3
 

Hur kommer det sig att i ett område med sådan vikt som demokrati har de svenska eleverna 

inte mer än ytliga kunskaper? 

Syftet med undersökningen är att undersöka och beskriva hur progressionen i grundskolans 

undervisning i ämnet samhällskunskap ser ut. Undersökningen kommer att fokusera på 

undervisning om demokrati, då denna är en central del av ämnet samhällskunskap. Fokus 

kommer att ligga på hur intentionerna ser ut i skolans undervisning om demokrati. Med 

undervisningens intentioner menar jag de kunskaper, vilka jag framöver benämner 

kompetenser, eleverna ska ha utvecklat efter avslutad undervisning. Intentionerna beskrivs 

dels i läroplan, i läromedel och av lärare i form av lektionsplaneringar, prov och utsagor. 

Uppsatsen inleds med ett att definiera lärande. Progression kommer att definieras utifrån 

Biggs och Tangs Solo-taxonomi. Demokrati som ämne rör allt från hur en demokrati eller 

demokratisk organisation bör fungera
4
 till hur man tekniskt behandlar demokratiska 

beslutsprocesser.
5
 Fokus för analys ligger på demokrati som politisk organisering, 

demokratiska tankar och värderingar. 

Biggs och Tang beskriver att fram till för några decennier sedan var forskarvärlden nära 

ointresserad av att undersöka vad lärande är och hur lärande yttrar sig, istället söktes den stora 

teorin om lärande. Något nytt uppstod då Ference Marton och Roger Säljö började undersöka 

hur lärande fungerar.
6
 Samma problematik men även problematiken med att undersökningar 

gjordes ur naturvetenskapliga perspektiv snarare än att studera lärande i de miljöer där det 

faktiskt pågår är även någonting Noel Entwistle beskriver i boken Hur vi lär.
7
 

Marton menar att lärande uppstår när vissa betingelser är närvarande. I den refererade studien 

genomförs en så kallad learning study vari lärare samarbetar och bestämmer sig för vad som 

ska läras ut. Utifrån denna studie beskriver han lärande som ”[a]n object of learning is a 

specific insight, skill, or capability that the students are expected to develop during a lesson or 

during a limited sequence of lessons.”
8
 Vidare beskrivs lärande som direkt och indirekt. 

Direkt lärande handlar om innehållet i det som ska läras medan indirekt lärande behandlar det 

studenten ska utveckla för att kunna definiera, urskilja kritiska aspekter av olika situationer 

och så vidare.
9
 Att lärande och kunskap kan nivågrupperas är återkommande i de definitioner 

som finns. Det är i sig av värde för analysen därför att utan möjligheten att se kunskap som 

någonting som kan utvecklas finns det heller ingen progression att studera. Biggs och Tangs 

                                                 

1
 Skolverket (2011) s. 7 

2
 Skolverket (2011) s. 7-19 

3
 Skolverket (2001) s. 9 

4
 Dahl (2000) 

5
 Oscarsson (2003) 

6
 Biggs & Tang (2007) s. 19-22 

7
 Entwistle (1986) 

8
 Marton & Pang (2006) s. 194 

9
 Marton & Pang (2006) s. 194-195 
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bok hänges också helt till problematiken i dagens universitetsutbildning där många studenter 

kan anses svagare än vissa av sina kurskamrater. Deras exempel är de fiktiva studenterna 

Susan och Robert. Där Susan är ambitiös och sitter på en bred uppsättning tekniker för att nå 

sina mål medan Roberts fokus är på att komma igenom utbildningen snarare än att faktiskt 

lära sig någonting. Boken Teaching for quality learning at university: what the student does 

handlar således om att ge verktyg till utbildare för att ge Robert större möjligheter att prestera 

på samma nivå som Susan.
10

 Kunskap, menar de, kan delas upp i nivåer. Från ett tillstånd som 

råder innan kunskap inhämtats via kvantitativ kunskap till den högsta nivån som de kallar för 

”Extended abstract” som ses som kvalitativ kunskap. Varje kunskapssteg följer på det inlärda 

i det underliggande steget.
11

 De skriver: understanding develops gradually, becoming more 

structured and articulated as it develops.
12

 Det är viktigt att poängtera att kvalitativ kunskap 

bygger på kvantitativ kunskap och det är viktigt för undervisare att beakta på vilken nivå den 

undervisade befinner sig.
13

 

Säljö menar att det alltid varit svårt att definiera vad lärande är. De flesta teorier fokuserar på 

en förändring som äger rum i människan men lärande och mognad två skilda saker.
14

 Han 

beskriver även en utveckling som gör att vår förståelse för lärande blir alltmer komplex.  

Beskrivningen inbegriper även sådana aspekter av lärande som situation, kultur och så vidare, 

samtidigt som han slår fast att inte enbart människor utan även organisationer lär sig.
15

 Han 

beskriver också forskningsfältet som en flod vari forskarna simmar men på grund av bland 

annat flodens krökningar har forskarna svårt att se varandra,
16

 vilket visar den stora bredd som 

finns i forskningen om lärande. Säljö beskriver även det skrivna ordets betydelse för lärande 

och för vårt samhälles och våra kulturers utveckling i och med dess kunskapsackumulerande 

effekt. Att undersöka inlärning handlar inte endast om den individuella människan utan även 

om förmedling av kunskap i ett samhälle där olika uppfattningar kan leva sida vid sida.
17

 Att 

den sociala strukturen är viktig, att det är i sociala strukturer som all nuvarande vetenskap 

byggts upp, samt språkets vikt för lärande är något som även tas upp av Phillips och Soltis.
18

 

Hattie beskriver läraren som den enskilt största påverkansfaktorn på elevers lärande.
19

 Trots 

detta menar han även, efter undersökningar gjorda av exempelvis Olson (2003) och Nuthall 

(2005 & 2007), att det är eleverna själva som bestämmer vad de vill lära sig. Det finns ett 

flertal världar i ett klassrum, varav den privata-sociala världen är en som läraren har väldigt 

lite tillgång till. Elever lär sig även hur läraren ser dem och hur de då ska göra för att verka 

delaktiga och att lärare måste jobba än hårdare för att förstå lärande ur elevens synvinkel.
20

 

Lärare som aktiverar eleverna beskrivs som effektivare för elevers lärande än lärande som 

endast ger förutsättningar till lärande.
21

 

Vissa aspekter framträder i definitionerna av lärande. Dels att lärande är någonting som 

händer i specifika miljöer, av vilka skolan ses som en och där läraren en av de faktorer som 

                                                 

10
 Biggs & Tang (2007) 

11
 Biggs & Tang (2007) 

12
 Biggs & Tang (2007) s. 72-80 & 76 

13
 Biggs & Tang (2007) s. 76 

14
 Säljö (2009) s. 202 

15
 Säljö (2009) s. 202-203 

16
 Säljö (2009) s. 203 

17
 Säljö (1986) s. 102-103 

18
 Phillips & Soltis (2010) s. 84-85 

19
 Hattie (2014) 

20
 Hattie (2014) s. 318-325 

21
 Hattie (2014) s. 13-15 & 326-328 
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mest påverkar elevers lärande, även om de inte kan kontrollera allt. Det kanske ses som en 

självklarhet, men är ändå viktigt för validiteten i min studie då jag bland annat fokuserar på 

lärares intentioner om undervisning. Att lärande sker i skolan är även det av vikt då jag även 

undersöker skolans styrdokument och läromedel. Viktigt är även att det finns nivåer av 

lärande där de övre nivåerna bygger på kunskapen eleven tillgodogjort sig i nivåerna under. 

Uppsatsen kommer således att skrivas efter premisserna att lärande är något som framförallt 

sker i skolan, att det finns olika nivåer av lärande och att det finns en progression i lärandet. 

1.2 Problemet 

Då gott om forskning finns beträffande lärande, men lite forskning, framförallt i Sverige, om 

hur progressionen i grundskolans demokratiundervisning ser ut är denna undersökning av 

nytta utav flera anledningar. Dels ges en indikation på huruvida Biggs SOLO-taxonomi är ett 

bra verktyg i mätning av progression av kunskaper i samhällskunskap, dels fyller den en 

kunskapslucka då forskningsfältet är relativt outforskat. Uppsatsen är även av 

utomvetenskapligt intresse då den kan ge en indikation om hur det står till med 

undervisningen om demokrati i den svenska skolan. Svenska elever har kunskaper om 

demokrati men dessa är ytliga, hur ser intentionerna ut bakom den utbildning som leder dit? 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är som nämnts att undersöka och beskriva hur progressionen i grundskolans 

undervisning i ämnet samhällskunskap ser ut. Det kommer specifikt att göras genom att 

undersöka undervisningen om demokrati. Metodologiskt kommer jag att undersöka vilka 

intentioner som finns rörande undervisningen runt demokratibegreppet i ämnet och jämföra 

dessa stadievis. Analysen av materialet kommer göras med hjälp av Biggs och Tangs SOLO-

taxonomi. 

1.4 Frågeställningar 

Utifrån uppsatsens syfte kommer fyra olika typer av material analyseras, varpå ett slutligt 

sammanfattande svar på följande fråga kommer ges: 

1. Hur ser progressionen i intentionerna bakom undervisningen om demokrati i ämnet 

samhällskunskap ut i de tre stadierna av den svenska grundskolan? 

För att kunna göra en jämförelse och undersöka progression i grundskolan har jag valt att 

använda den indelning som redan nu till stor del styr grundskolan, indelningen i låg-, mellan- 

och högstadiet. Progression är alltså inte enbart den skillnad som kan ses mellan lågstadiet 

och högstadiet utan mellan alla tre stadier.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 
2.1 Forskningsläge 

Det finns mycket forskning om progression. Vid en sökning med google scholar på 

”progression in school” hittades i december 2015 runt 2 870 000 träffar. Hur ser denn 

forskning ut? 

Denna uppsats bygger på Biggs och Tangs tankar om progression. De menar att det finns en 

progression i kunskap och lärande och att denna måste beaktas av den som undervisar. Alla 

elever eller studenter har inte samma förutsättningar att göra bra ifrån sig men alla kan få 

hjälp för att kunna prestera på en så hög nivå som möjligt. De menar att det finns fem olika 

stadier av kunskap, ett innan kunskap inhämtats, två kvantitativa stadier, där mängden ny 

kunskap prioriteras samt två kvalitativa nivåer vilka bygger på de tidigare nivåerna samt visar 

att studenten kan belysa ett problem från flera olika vinklar.
22

 Deras SOLO-taxonomi ger oss 

ett redskap för att systematiskt se på hur kunskapen hos en elev eller student växer och blir 

mer komplex.
23

 SOLO-taxonomin beskrivs nedan. 

Peter Fenshaw skriver om progression i en rad olika läroplaner genom att undersöka 

progressionen i enlighet med de intentioner som undervisningen har för lärande.
24

 

Boo och Watson har undersökt progressionen i lärande om specifika aspekter inom ämnet 

kemi. Till skillnad från Fenshaws studie som undersökte intentioner bakom lärande, 

undersökte de den verkliga progressionen i elevers förståelse då de intervjuade elever två 

gånger.
25

 Likt Boo och Watson beskrev även Black et al. progression (i elevers förståelse för 

krafter i jämnvikt) genom att intervjua ett stort antal elever före och efter deras lärande om 

kraft. Således undersöktes också lärandets resultat.
26

 

Vad det däremot finns mindre av är undersökningar som beskriver progressionen i 

undervisningen om demokrati inom samhällskunskapen. Ross Deuchar har undersökt 

läranderesultat genom att undersöka demokrati utifrån tre aspekter bland elever i skolor i 

Skottland. Progressionen här handlar om att undersökningen jämför elevers utbildning i 

demokrati i grund- och gymnasieskola.
27

 Hans forskning ifrågasätter om skotska elever 

verkligen ges möjlighet till progression i sin utbildning om demokrati.
28

 Vilket är intressant 

med tanke på denna uppsats syfte och frågeställning. 

Ur ett svenskt perspektiv behandlar Marcus Boströms C-uppsats ”likheter och skillnader som 

finns i arbetet med demokrati och politik i samhällskunskap på grundskolans senare del och 

gymnasiets samhällskunskap A vad gäller uppnåendemål, undervisning och bedömning.”
29

 

Boströms undersökning fokuserar, likt min, på intentionerna av lärandet. Uppsatsen rör dock 

grundskolans senare år samt gymnasiet.
30

 

                                                 

22
 Biggs & Tang (2007) 

23
 Biggs & Tang (2007) s. 76 

24
 Fenshaw (1994) 

25
 Boo & Watson (2001) 

26
 Black, Blondel, Brown & Simon (1994) 

27
 Deuchar (2009) 

28
 Deuchar (2009) 

29
 Boström (2010) s. 2 

30
 Boström (2010) 
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Även skolverket har tagit fram skrifter som rör kunskap om demokrati. I två undersökningar 

av intresse behandlar den ena högstadieelevers kunskaper om demokrati, medan den andra rör 

dessa kunskaper hos gymnasieelever.
31

 I denna aspekt liknar den Boströms undersökning. 

Skolverkets båda undersökningar visar att det finns progression i lärandet om demokrati 

mellan grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 3.
32

 

Som synes finns det olika sätt att undersöka progression i utbildningen. Dels kan man 

undersöka om elever har lärt sig någonting mellan punkt A och punkt B och undersöka om en 

oberoende variabel spelar in i lärandet. Dels kan man titta på vad intentionerna är för 

undervisningen. Det sista är just vad jag kommer att göra, då jag kommer att undersöka ILO 

(intended learning outcomes), som beskrivs nedan. Ytterligare en aspekt är att progression 

kan studeras genom att olika elever studeras vid olika åldrar. Progression förekommer således 

både i specifika fall som i hela populationer, vilket är något Martin Hughes beskriver.
33

 

2.2 Perspektiv på progression 

Att det finns flera sätt att se på progression än att använda Biggs och Tangs SOLO-taxonomi 

torde vara en självklarhet. Att de val man gör när man definierar progression leder till att 

specifika resultat uppnås i de olika studierna bör också vara självklart. Därför kommer jag att 

vara tydlig med hur jag ser på progression samt att det kan ha implikationer för de resultat 

som presenteras. Framförallt handlar progression om utveckling. 

’[P]rogress’ is more than simply movement – it implies ”proper” movement in an 

”appropriate” direction – any discussion of progression needs to be premised by 

a view of what counts as a suitable goal towards which we might be making 

progress.
34

 

Progressionen måste således ha ett mål. Nedan presenteras den teori jag använder mig av i 

denna uppsats. Den är i form av en matris, utvecklad av John Biggs och kallas för SOLO-

taxonomin, vari målet är att elevers kunskapsnivåer ska utvecklas och nå en i taxonomin 

förekommande högre nivå.
35

 Andra taxonomier finns också, exempelvis Blooms. Denna 

kritiseras dock av Biggs och Tang då den inte utvecklats utifrån empiri om elevers lärande.
36

 

Även den ur Blooms, av Anderson utvecklade taxonomin, beskrivs av Biggs och Tang som 

otillräcklig. De båda ses dock vara användbara för att få fram fler verb,
37

 vilka är av stor vikt i 

taxonomiernas. Även Dahlgren kritiserar Blooms taxonomi utifrån att denna ”[...]härrör inte 

från studier av olika utfall som man kommit fram till från ett givet ämnesinnehåll.”
38

 

Dahlgren menar dock att SOLO-taxonomin: 

[...]utgör ett försök att empiriskt klassificera utfallsnivåer på ett sätt som har en 

bred tillämpning [...] Genom att bryta med Piagets användning av stadier som 

beskriver utvecklingsnivåer hos enskilda barn vill Biggs och Collis snarare 

beskriva omfattningen hos strukturen i de svar som ges på en särskild fråga[...].
39

 

                                                 

31
 Skolverket (2001) & Skolverket (2003) 

32
 Skolverket (2003) s. 73-74 

33
 Hughes (1996) s. 4-5 

34
 Kimbell (1994) s. 65 

35
 Biggs & Tang (2007) 

36
 Biggs & Tang (2007) s.80-81 

37
 Biggs & Tang (2007) s.80-81 

38
 Dahlgren (1986) s. 47 

39
 Dahlgren (1986) s. 47 
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Dahlgren beskriver att en av SOLO-taxonomins främsta egenskaper är dess breda 

tillämpbarhet, oberoende av det ämne som studeras. Denna är dock även dess svaghet då han 

menar att ämnesspecifikt innehåll kan vara svårt att upptäcka för SOLO-taxonomin.
40

 I 

uppsatsen har denna problematik ej visat sig. 

Wilson menar att progression inom lärande är en gammal idé som på senare år fått rejält 

fotfäste. Han beskriver en progressionsmodell som han kallar BAS (BEAR Assessment 

System).
41

 Denna går i fyra steg ut på att ge: (1) a developmental perspective, (2) a match 

between instruction and assessment, (3) the generating of quality evidence, and (4) 

management by instructors to allow appropriate feedback, feed forward and follow-up.
42

 Likt 

Biggs och Tang beskriver han sin teori som en som verkar för utveckling av bland annat 

undervisning och bedömning.
43

 

Slutligen är uppsatsens syn på progression att varje steg följer tidigare steg, ett 

konstruktivistiskt synsätt som av Biggs och Tang beskrivs som att varje person konstruerar 

sin egen kunskap och att den bygger på vad den lärande redan vet. De väljer denna teori då 

den fokuserar på vad den lärande gör för att tillgodogöra sig kunskap
44

 ”[...]which in turn 

suggests the sort of learning activities that teachers need to adress in order to lead students to 

achieve the desired outcomes.”
45

 Vad lärare gör eller vad som beskrivs i styrdokumenten, 

mätt i form av användning av verb rörande kompetenser, är således de intentioner bakom 

lärande jag studerar i denna uppsats. 

2.3 SOLO-taxonomin 

På grund av dess breda tillämpbarhet bör SOLO-taxonomin även kunna användas för analys 

av detta specifika fenomen. SOLO-taxonomin har ytterligare en fördel. Biggs och Tang 

beskriver nämligen att taxonomin ska ses som ett hjälpmedel för att på ett effektivt sätt 

komma fram till den röda tråd som bör löpa mellan utbildningens intentioner, dess innehåll 

och dess tentativa moment för att möjliggöra högre studieresultat. Denna röda tråd är av stort 

värde, Biggs och Tang kallar den för Constructive Alignment, vilken handlar om att i alla 

delar av en lärprocess bör kopplas samman. Således en design för att utveckla undervisningen 

som en helhet.
46

 Aspekter häri gör taxonomin intressant för denna uppsats, nämligen det 

faktum att den bland annat fokuserar på utbildningens intentioner, vilket min uppsats 

uteslutande gör. Således kan SOLO-taxonomin ses som lämplig för analys av det studerade 

fenomenet. 

Problem med att utforma en adekvat utbildning på högskolorna och att SOLO-taxonomin kan 

vara en lösning på problemet beskrivs av Dahlgren, vilket även visar taxonomins syfte: 

[...]har visat hur det är möjligt att beskriva det man lär sig i form av 

kategorisystem vilka ofta kan definieras i termer av strukturella egenskaper. 

Sådana strukturella egenskaper tycks kunna göra det möjligt att upprätta 

empiriskt härledda taxonomier, som SOLO. En sådan taxonomi möjliggör också 

en analys av ett vitt utfallsområde. [...]Dessa analyser tyder även på att för 

                                                 

40
 Dahlgren (1986) s. 47-49 

41
 Wilson (2009) 

42
 Wilson (2009) s.3 

43
 Wilson (2009) 

44
 Biggs & Tang (2007) s. 20-21 

45
 Biggs & Tang (2007) s. 21 

46
 Biggs & Tang (2007) kap. 4 
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närvarande klarar inte den högre utbildningen så bra som den borde att hjälpa 

studenter med att utveckla mer förfinade uppfattningar.
47

 

Vi har alltså att göra med ett verktyg som framtagits för att komma tillrätta med att 

utbildningen inte förmår hjälpa alla elever. Biggs och Tang beskriver även att taxonomin ska 

ses som en helhetslösning med syfte att utveckla undervisningen.
48

 Att problematiken finns i 

undervisningen om demokrati i svensk grundskola har redan bekräftats. Jag föreslår inga nya 

lösningar men jag vill med hjälp av en del av denna helhet undersöka om det finns en 

progression i demokratiutbildningens intentioner och om denna går att undersöka med hjälp 

av SOLO-taxonomin. 

Ytterligare en aspekt av SOLO-taxonomin är namnet på den skrift av Biggs och Tang ur 

vilken den är hämtad. Namnet avslöjar bokens syfte vilket är att ge idéer om hur undervisning 

och lärande på högskolor kan förbättras.
49

 Jag menar att det inte utgör ett hinder för denna 

uppsats. Dels kommer läsaren att se nedan att de verb som används i analysinstrumentet 

fungerar lika bra på vilken nivå de studerande än befinner sig, förbehållet att de ska ses i den 

kontext där de beskrivs. Dessutom beskriver Biggs och Tang att verben i slutänden bör väljas 

av de undervisande lärarna för att korrelera med de mål och den undervisning man har för 

kursen.
50

 Jag har valt att använda mig av de verb som författarna lägger fram i boken, för att 

få en bred uppsättning. Noel Entwistle beskriver en liknande problematik med följande ord: 

Forskningsfokus i denna bok är undervisningen inom universitetsutbildningen. 

Nästan alla data i de följande kapitlen är hämtade ur den miljön, och ändå kan 

resultaten, åtminstone allmänt sett, ses i ett vidare perspektiv. I varje 

utbildningssystem är det utbildningens utfall – det som de studerande kan visa 

upp ifråga om ökade kunskaper och ändrad förståelse som ett resultat av sina 

skolerfarenheter – som är det primära intresset för administratörer, lärare, och 

studerande oavsett åldersgrupp.
51

 

Citatet visar att vi kan avfärda den beskrivna problematiken om Biggs och Tangs taxonomi då 

lärande är lärande oavsett på vilken nivå det sker. Dels visar det sig att lärande är just det som 

sker i skolan och att det kan definieras som just ökade kunskaper och ändrad förståelse till 

följd av undervisning, vilket är en förutsättning för denna uppsats. 

Ovan beskrevs olika syner på kunskap och lärande. Här kommer jag utveckla vad Biggs och 

Tang menar med kunskap. Det konstruktivistiska synsättet betyder att all form av lärande 

bygger på de aktiviteter som den lärande själv gör. Kunskap bygger också på vad dessa 

lärande redan vet.
52

 Vidare beskrivs två sätt att lära sig. Dessa kallas för ”surface approach” 

och ”deep approach”,
53

 jag översätter termerna med ytinlärning och djupinlärning. 

Ytinlärning handlar om att inlärning är en strategi som med hjälp av minsta möjliga 

ansträngning ska få den lärande att klara av målen. Biggs och Tang ger exempel på 

ytinlärning, att memorera kunskap istället för att verkligen förstå den djupare innebörden eller 

att göra listor med poänger istället för att föra en argumentation är blott några. Att elever 
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ägnar sig åt ytinlärning kan bero både på eleven själv och de val den gör eller lärarens dito.
54

 

Djupinlärning däremot betyder att eleven tar sig an en uppgift på ett lämpligt och meningsfullt 

sätt och använder sig av rätt kognitiva verktyg för att klara av den specifika uppgiften. Vilket 

även får till följd att lärandet inte blir ett måste utan snarare ett intresse eller en god utmaning. 

Biggs och Tang är väldigt tydliga med att ytinlärning skall undvikas och djupinlärning 

uppmuntras.
55

 Inte bara finns det en hierarki i sättet att lära, Biggs och Tang menar även att 

det finns en hierarki bland olika kunskaper. Två former av kunskap definieras. De kallar dessa 

för kvantitativ och kvalitativ kunskap,
56

 vilket också Dahlgren beskriver.
57

 En kvantitativ 

ökning av kunskapen är det som först kan iakttas och rör mängden stoff den lärande tar in. En 

kvalitativ ökning är vad som följer och rör hur djup kunskapen faktiskt är. I SOLO-taxonomin 

rör de två nedre kunskapsklasserna kvantitativ kunskap där sammansatt bygger på enkel plus 

lite till, medan de två högre rör mer kvalitativ kunskap och den utvidgade bygger på den 

relaterade och lite till genom att elevens svar tas till en ny dimension. Skillnaden mellan den 

sammansatta och den relaterade nivån rör förutom att den relaterade ligger på en kvalitativ 

nivå även en rekonstruktion av dess beståndsdelar och att fler beståndsdelar integreras.
58

 

Studenten kan således se problematiken från flera vinklar. 

SOLO står för Structure of the Observed Learning Outcome
59

 och enligt Biggs och Tang 

erbjuder taxonomin ett system för att: 

[D]escribing how a learner’s performance grows in complexity when mastering 

many academic tasks. It can be used to define course ILOs, which describe where 

students should be operating and for evaluating learning outcomes so that we can 

know at what level individual students actually are operating.
60

 

Progression kan således även beskrivas med ordet utveckling. SOLO-taxonomin består av 

fyra nivåer av kunskap eller kompetenser (egentligen fem men den första kallas för 

prestructural och i denna finns det ingen kompetens eller kunskap), där lärandet påvisar ett 

mönster där eleven först tillgodogör sig kvantitativ kunskap vilken senare utvecklas kvalitativt 

när eleven blir ett med ämnet. Kvalitativt lärande bygger i sig på kvantitativt.
61

 Utifrån dessa 

steg kan man dels beskriva lärandets intentioner, vilka kompetenser elever ska uppnå efter 

avslutad kurs. Dels kan man beskriva på vilken nivå av lärande eleven befinner sig på.
62

 

ILO (Intended Learning Outcomes) skrivs från elevernas perspektiv och utgör ett mått på vad 

elever skall uppnå efter att ha tagit del av viss undervisning. De beskrivs genom användning 

av verb som alla uttrycker någon form av förståelse. Utifrån dessa ska undervisning och 

bedömning konstrueras, och således beskrivs de av Biggs och Tang som centrala för hela 

systemet.
63

 SOLO-taxonomin används för att välja verb på en rimlig nivå för eleven.
64

 

Således menar jag att det är rimligt att undersöka de intentioner som finns bakom elevers 
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55
 Biggs & Tang (2007) s. 24-26 

56
 Biggs & Tang (2007) s. 76-80 

57
 Dahlgren (1986) 

58
 Biggs & Tang (2007) s. 76-79 

59
 Biggs & Tang (2007) s. 76 

60
 Biggs & Tang (2007) s. 76 

61
 Biggs & Tang (2007) s. 76-80 

62
 Biggs & Tang (2007) 

63
 Biggs & Tang (2007) s. 55-60 & 70 

64
 Biggs & Tang (2007) s. 64 



11 

 

lärande i svensk grundskola utifrån att Biggs och Tang menar att de intentioner som finns för 

specifik undervisning även är av värde för undervisningens resultat. 

Till grund för denna uppsats ligger också ett konstruktivistiskt synsätt där det finns en 

progression mellan olika former av kunskap. Även om Biggs och Tang beskriver att det just 

handlar om elevers lärande och inte vad läraren lär ut menar jag att validiteten i denna 

undersökning ska bedömas utefter det faktum att jag inte valt att undersöka vad exempelvis 

lärarna gör utan vad de har för intentioner för elevers kompetens i ett område efter avslutad 

undervisning. Då denna uppsats fokuserar på intentioner för elevers lärande är begreppet ILO, 

även om Biggs och Tang beskriver det som en del av en helhet, den del av deras taxonomi 

som är av störst vikt. Tillsammans med verben bidrar ILO till uppsatsens validitet och visar 

vilka förutsättningar som ges grundskolans elever att tillgodogöra sig kvalitativa kunskaper 

om demokrati. Den utveckling i kunskap som sker från unistructural (eller till och med 

prestructural) till en slutprodukt enligt extended abstract beskriver Biggs och Tang enligt 

följande: 

[W]e have been talking about the end point, ’real’ understanding. However, 

understanding develops gradually, becoming more structured and articulated as it 

develops. Undergraduates will not attain the level of precision and complexity of 

the subject expert[...]
65

 

2.3.1 Analysverktyget 

Solo-taxonomins fyra steg följer i matris 2.1. Jag har valt att använda de översättningar som 

Högskolan i Halmstad använder till Biggs rubriker (inom parentes). Verben som listas i matris 

2.1 är hämtade direkt ur den SOLO-taxonomi som Biggs och Tang lägger fram,
66

 och har 

noggrant översatts. Verben i sig kallas av Biggs och Tang för ILO (Intended Learning 

Outcomes), de kan variera men beskriver vad elever förväntas uppnå.
67
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Kunskapshierarki Verb 

Enkel (unistructural) 

Beskriver termer och är på rätt väg mot ett 

svar. Kallas av Biggs och Tang för 

unistructural för att det endast förklarar en 

aspekt av frågan men svarar ända-

målsenligt.
68

 

Memorera, identifiera, känna igen, räkna, 

definiera, framställa, hitta, namnge, citera, 

återge, recitera, ordna, berätta, skriva, 

imitera, sammanfoga (match), märka (label). 

Sammansatt (multistructural) 

Beskriver kunskapen som förmedlande av 

den kunskap som finns men inte mer. Svar på 

denna nivå är rätt men missar den centrala 

frågan.
69

 

Klassificera och indela, beskriva, lista, 

rapportera, diskutera, belysa (förtydliga), 

välja, skildra, beräkna, ordna, ange 

huvuddrag, åtskilja. 

Relaterad (relational) 

Här syns en kvalitativ skillnad i lärandet och 

svaren som ges. Den centrala frågan får ett 

svar och strukturen är systematiserad.
70

 

Tillämpa, kombinera (integrate), analysera, 

förklara, förutse, dra slutsatser, summera 

precist, granska, argumentera, överföra 

(transfer), planera, karaktärisera, 

jämföra/kontrastera, särskilja, arrangera, 

debattera, konstruera, recensera och skriva 

om, undersöka, översätta, beklä i nya ord 

(paraphrase), lösa ett problem, relatera. 

Utvidgad (extended abstract) 

Elevens svar och lärande går längre än vad 

som givits denne. Svar och lärande visar på 

en helhet och stor abstraktion. På en högre 

nivå visar svaret dessutom på ett genombrott 

i hur vi tänker om saker och ting.
71

 

Teoretisera, bygga antaganden (hypothesize), 

generalisera, reflektera, frambringa, skapa, 

författa, uppfinna, ge upphov till, bevisa, lösa 

utifrån teori, föra fram ärende. 

Matris 2.1 –  Verb och förklaringar, SOLO-taxonomin. 

Även om matris 2.1 visar uttömmande genomgång av verb, kommer den omöjligt att täcka in 

alla verb som visar sig i undersökningen. Alla verb som framkommer i empirin är dock av 

vikt och jag har därför valt att i så stor mån som möjligt leta synonymer till dem i matris 2.1. 

Verben som analyseras kan således alltid föras tillbaka till matris 2.1. Då det finns en 

progression och därför skillnader i betydelse, är detta möjligt. I sig är diskutera, argumentera 

och reflektera väldigt lika, men det finns i dem en kvalitativ skillnad vari reflektera innefattar 

kompetensen att se på ett fenomen från flera olika vinklar. I förekommande fall kommer dessa 

ord i matriserna nedan vara kursiverade och det verb de relateras till kommer stå inom 

parentes. Synonymer beaktas i analyserna men fler synonymer visar i sig inte större 

progression. Progression ses således som när ett större fokus ligger på verb i ett högre steg i 

SOLO-taxonomin än vad det gjorde i ett tidigare stadium. 

Vissa verb kommer inte att beaktas i den här uppsatsen, det beror på att Biggs och Tang finner 

dem meningslösa att användas för ILO. Exempelvis tas förstå upp (understand och 

comprehend). Dessa verb utrycker inte vad eleven ska uppnå. Ett för SOLO-taxonomin 

hjälpande verb ska dels visa vad eleven ska göra och vad eleven ska uppnå, verbet förstå 
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uttrycker, enligt Biggs och Tang, ingen ILO då det inte visar hur eller på vilken nivå eleven 

ska prestera.
72
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3. Metod 
Först bör påpekas för läsaren att denna uppsats inte har någon ambition om eller gör anspråk 

på att utefter de resultat som visar sig, ge en fullständig beskrivning av progressionen i 

undervisningen om demokrati i samhällskunskap i den svenska grundskolan ser ut. För en 

sådan generalisering krävs ett mycket större material. Dock menar jag att uppsatsen kan visa 

på en riktning för vad som kan tänkas ske i grundskolan och förhoppningsvis kan den 

inspirera till mer forskning inom fältet. Den syftar heller inte till att undersöka demokrati i 

skolan i alla dess former, exempelvis klassråd, värdegrundsarbete och så vidare, även om 

vissa av dessa aspekter indirekt finns med i materialet genom att exempelvis lärare refererar 

till dem i intervjuer. Endast intentioner bakom elevers kompetenser har beaktats. Då 

uppsatsen inte ämnar beskriva en generell bild av hur den svenska skolan ser ut, utan snarare 

att vara ett inlägg i forskningsdebatten, väljer jag att arbeta med den mängd material jag 

nedan beskriver. Att finna ett ännu större material skulle antagligen enbart bidra till att 

matriserna fylls av verb vilket i sig skulle göra dem omöjliga att analysera. 

3.1 Material 

Uppsatsen rör intentioner i lärande i grundskolan. Jag har valt att undersöka temat brett. 

Således undersöks en rad olika material. Hur det görs beskrivs nedan. 

Allt material kommer att undersökas utifrån det analysverktyg som presenterats i matris 2.1. 

Jag kommer att börja med att undersöka grunden för den utbildning som ska bedrivas i 

grundskolan, styrdokument i form av delar av läroplanen. Vidare kommer jag att analysera 

läromedel, prov och planeringar för att slutligen undersöka vad lärare har att säga om sin 

undervisning och dess mål. Centralt är att undersökningen analyserar de intentioner som finns 

bakom undervisningen beträffande allt analyserat material. 

3.2 Urval 

3.2.1 Styrdokument 

Läroplanen för grundskolan är för varje ämne i uppdelad i tre delar: ämnets syfte, det centrala 

innehållet samt ämnets kunskapskrav.
73

 Varje ämne har flera syften, dessa undersöks inte i 

denna uppsats då de är samma för alla stadier i grundskolan och kan således inte jämföras 

mellan stadierna. I ämnets centrala innehåll framgår vilka områden eleven ska ha undervisats i 

på varje stadium i grundskolan, demokrati återfinns exempelvis på varje stadium i ämnet 

samhällskunskap (vilket på lågstadiet är ett blockämne tillsammans med exempelvis 

historia).
74

 Kunskapskraven ger kriterier för vad eleverna ska uppnå för de olika betygen i 

varje stadium.
75

 Utifrån det analysverktyg jag använder och utifrån det faktum att det är 

intentionerna rörande elevers kompetenser som undersöks kommer analysen endast att 

fokusera på kunskapskraven, vari just intentioner bakom vilka kunskaper elever ska ha vid 

varje stadiums slut står att finna.
76

 

3.2.2 Läromedel 

Då uppsatsens syfte är att undersöka progression utifrån intentioner i undervisningen har jag 

valt att undersöka en bok från varje stadie av den svenska grundskolan. Urvalet har gjorts 
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ifrån ett antal kriterier. Dels ska böckerna behandla demokrati och inrikta sig på ämnet 

samhällskunskap eller SO som ämnesblock. Jag vill även att titeln ges ut av ett större förlag 

och jag vill att alla böcker ges ut av samma förlag. Således har valet fallit på läromedel från 

Liber.
77

 För högstadiet har jag valt att fokusera på deras bok för årskurs 8 då den behandlar de 

valda ämnesstoffet. För låg- och mellanstadiet har jag valt att analysera två arbetsböcker. 

Arbetsboken, även om den inte alltid används i undervisningen, utgör ett material vari elever 

ska använda och utveckla sina kompetenser för att besvara frågor. Således visas intentionen 

bakom lärandet. I boken för högstadiet har analysen gjorts på de frågor som följer på kapitlen. 

Författarnas intentioner beaktas genom att undersöka vilka förmågor eleverna ska ha uppnått 

vid avslutat arbetsområde. Jag undersöker även de texter som behandlar pedagogiska tankar 

om boken från förlagets hemsida där dessa behandlar de intentioner som finns för elevernas 

kunskapsutveckling efter avslutat delområde.
78

 

3.2.3 Prov och planering 

Empirin i denna del utgörs av prov och pedagogiska planeringar gjorda av seniora lärare, 

dessa uttrycker de intentioner som finns bakom de kompetenser eleverna ska ha tillgodogjort 

sig efter avslutat ämnesområde. Två tillvägagångssätt har använts för att finna data. Dels har 

jag vänt mig direkt till seniora lärare. Det har dock visat sig svårt att få fram data för alla 

stadier på detta sätt. Därför har även ett annat urval gjorts där jag valt att använda sajten 

lektion.se för att få material från mellanstadiet. Här samlas material framtaget av lärare för att 

sprida idéer, upplägg och planeringar kollegialt. Sökningen som gjordes definierades enligt 

sökordet demokrati i årskurserna 4-6, visst material beskrevs även som fungerande i 

högstadiet men då årskurs fyra beskrevs som en lägsta årskurs fann jag den relevant för 

mellanstadiet. Därtill ställdes två premisser upp. Texterna måste innehålla verb som kan 

analyseras och därefter valdes de tre första träffarna utifrån popularitet. 

3.2.4 Intervjuer med lärare 

Urvalet av lärare har gjorts efter att de alla undervisar, alternativt har undervisat i samma 

kommun. Kriterier har varit att lärarna undervisar eller har undervisat om demokrati och jag 

har valt att intervjua skickliga lärare som jag mött under mina år som student. 

Den samlade empirin är framtagen med hjälp av intervjuer, vilka har spelats in. En lärare som 

tidigare varit verksam i lågstadiet har intervjuats enskilt medan de lärare som intervjuades i 

mellan- respektive högstadiet har intervjuats i två grupper. Fördelen med denna 

intervjumetod, kallad fokusgrupp, är att det minskar intervjuarens påverkan på intervjun och 

fokus kan snarare ligga på samtalet mellan de intervjuade,
79

 vilket jag menar också skedde. I 

Metodpraktikan beskrivs fokusgrupper som ett sätt att skapa större reflektion kring frågorna.
80

 

Vilket också skedde. Problematiken med att använda sig av en fokusgrupp är enligt 

Metodpraktikan att utsagor inte ger ”[...]möjlighet att uttala sig generellt om olika grupper. 

Utan det handlar mer om att kartlägga förekomsten av olika tankekategorier och öka 

förståelsen för olika resonemang[...].”
81

 Då uppsatsen inte har ambition att visa hur det 

studerade fenomenet ser ut i hela Sverige, utgör denna problematik inget hinder. Det som 

skulle kunna ses som ett dilemma skulle snarare vara att inte alla intervjuer är gjorda som 

fokusgrupper. Till syvende og sidst handlar det om en teknikalitet där jag ej haft tillgång till 
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fler lågstadielärare. Alla intervjuer har baserats på mallen i bilaga 2. Dock har jag som 

intervjuare försökt att se det intressanta i varje utsaga och ibland bett intervjuade att utveckla 

sina tankar för att på så vis själva komma fram till intentioner om kompetenser i sin 

undervisning. Mallen har således frångåtts om intressanta frågor kunnat utvecklas. Att 

intervjuer har gjorts på olika sätt är inte ett problem men någonting läsaren bör veta. Alla 

intervjuer kan således beskrivas som semi-strukturerade,
82

 vilket passade uppsatsen bra då jag 

ville att de intervjuade skulle få uttrycka sig mer fritt runt frågorna. Intervjuerna var dock 

bundna av det analysverktyg som används, varpå jag sökte få fram de verb som kunde 

beskriva elevers kompetenser. Den semi-strukturerade intervjun beskrivs av Patrik Aspers 

enligt följande, vilket även ger en bra beskrivning på de genomförda intervjuerna: 

[...]har forskaren ett antal tydligt angivna frågor som hon läser upp, men kan 

även följa upp de svar som den hon intervjuar ger. På så sätt finns ett visst 

utrymme för att få igång en fråga-svardialog. Men denna form av intervju är 

strukturerad genom att forskaren själv har tänkt ut alla områden som ska 

behandlas under intervjun och konkretiserar dem i ett antal frågor.
83

 

De i citatet tydligt angivna frågorna är således dem som finns i bilaga 2. Steinar Kvale 

beskriver syftet med intervjuer som ett sätt att ”[…]erhålla beskrivningar av den intervjuades 

livsvärld.”
84

 Syftet med intervjuerna här är något annorlunda, vilket leder till nästa delkapitel. 

3.3 Analystekniker 

Utifrån det analysverktyg som presenteras i matris 2.1 är all empiri analyserad på samma sätt. 

Vad som skiljer är hur empirin samlats in. Styrdokument, läromedel samt prov och planering 

är textbaserade, medan de intervjuer som gjorts med lärare är upptagen som tal genom 

inspelning. Analys har dock gjort på all empiri utifrån den text som ligger till grund för den. 

Även intervjuer ses alltså som text. 

Alla analyser har gjort enligt samma metod, kvalitativ innehållsanalys, som beskrivs som en 

textanalytisk metod,
85

 vilken används när ”vissa passager i texten anses vara viktigare än 

andra.”
86

 Enligt refererade författare finns två användningsområden för metoden, dels att 

systematisera utsagor och dels att kritiskt granska dem. Under varje användningsområde finns 

dessutom tre olika varianter. Syftet med denna uppsats är att klassificera utsagor ur olika 

texter
87

 för att ”[...]placera tankeinnehållet under en lämplig sammanfattande rubrik[.]”
88

 

Dessa rubriker är de olika nivåerna i SOLO-taxonomin och utefter dessa besvaras uppsatsens 

frågor. Den klassificering som görs är att de verb som används som en form av förväntad 

uppnådd kompetens sätts under den rubrik vari det verbet definierats enligt Biggs och Tang. 

Således fås analysenheter fram utifrån vilka jag undersöker progressionen i undervisningen. 

Utifrån det faktum att analys har gjort endast på de verb som framkommer transkriberas ej 

intervjuer. Detta skulle ej ge någon djupare kunskap om intentionerna bakom undervisningen. 

Verben är, även utan transkription, enkla att finna. I de fall verb använts i negationer, 

                                                 

82
 Aspers (2007) s. 137 

83
 Aspers (2007) s. 137 

84
 Kvale (1997) s. 13 

85
 Esaiasson & Giljam & Oscarsson & Wängnerud (2006) s. 233 

86
 Esaiasson & Giljam & Oscarsson & Wängnerud (2006) s. 233 

87
 Esaiasson & Giljam & Oscarsson & Wängnerud (2006) s. 234-237 

88
 Esaiasson & Giljam & Oscarsson & Wängnerud (2006) s. 235 
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exempelvis i fråga om vad en stark kontra en svag elev förväntas klara av, har de verben ej 

beaktats.  
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4. Analys 
I de analyser som görs analyseras verb. Dock endast de verb som uttrycker kunskap som finns 

i den presenterade SOLO-taxonomin eller synonymer till dessa. Vissa ord som inte är verb 

kan dock göras till verb genom hjälp-ord, frågor är inget verb men om det föregås av ställa 

blir de det, vilka likheter är ej heller verb, men när orden ligger i en fråga begärs av eleven att 

kunna kompetensen att se likheter och således är dessa kompetenser som beskrivs av 

taxonomin. Detta har framförallt gjorts med substantiv och i intervjuer. Analysen görs 

dessutom endast på de verb som eleven ombeds att genomföra, i citatet ”[...]föra enkla 

resonemang [...]och grupper kan påverka[...]”
89

 beaktas således föra resonemang men inte 

påverka. Ibland kan verb tas ur sitt sammanhang och således kan synonymer tyckas underliga, 

de har dock analyserats i sitt sammanhang och översatts häri. Exempel på detta är fråga 6 i 

bilaga 2, där hänsyn måste tas till om verbet ses som positivt eller negativt. 

4.1 Analys av styrdokument 

Då uppsatsen rör den politiska demokratin är det rimligt att undersöka området brett och även 

beakta rättigheter, normer och regler som delar av en sådan demokrati. Dock väljer jag att inte 

beakta när kunskapskraven rör exempelvis ekonomi, miljö och så vidare, vilket framförallt 

betyder en begränsning av stoff för lågstadiet där samhällskunskapen är en del av ett 

ämnesblock (SO). I kunskapskraven för årskurs 3 undersöktes de verb som beskrev kunskaper 

relaterade till just detta samt hur möten går till. Vidare undersöktes även verb som relaterades 

till ”elevnära samhällsfrågor”
90

 samt att söka information om dessa
91

 och presentera denna.
92

 

För årskurs 6 och 9 berördes dock alla kunskapskraven då de alla berör demokrati. 

Det finns kriterier för ”[...]godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3”.
93

 Först i 

kunskapskraven för årskurs 6 introduceras individuella betygskriterier. Verben listas 

tillsammans med betygssteg (i den svenska grundskolans läroplan finns inte kriterier för 

betygen D & B utan dessa ges om eleven har uppnått kriterierna för underliggande betyg och 

merparten av ovanför liggande betyg
94

).  

                                                 

89
 Skolverket (2011) s. 205 

90
 Skolverket (2011) s. 204 

91
 Skolverket (2011) s. 204 

92
 Skolverket (2011) s. 204 

93
 Skolverket (2011) s. 204 

94
 Skolverket (2011) s. 205-212 
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 Enkel Sammansatt Relaterad Utvidgad 

Årskurs 3 Söka (hitta) Ge exempel (belysa) & 

Ge kommentarer 

(belysa), 

Samtala (diskutera) & 

Framföra synpunkter 

(diskutera), 

Beskriva, 

Sammanställa 

(klassificera eller indela 

eller ordna) 

Ställa frågor 

(konstruera eller 

undersöka). 

- 

Årskurs 6 Söka (hitta) E, 

C, A, 

Beskriva (betyg: E, C, 

A), 

Ger exempel (belysa) 

(betyg: E, C, A), & 

Redogöra (belysa eller 

beskriva) (betyg: E, C, 

A) 

Undersöka (betyg: E, 

C, A), 

Föra resonemang 

(argumentera) 

(betyg: E, C, A) & 

Uttrycker 

ståndpunkter 

(argumentera) 

(betyg: E, C, A), 

Värderar (jämföra 

eller kontrastera) 

(betyg: E, C, A) 

 

 

 

- 

Årskurs 9 Söka (hitta) E, 

C, A, 

Beskriva (betyg: E, C, 

A), 

Ger exempel (belysa) 

(betyg: E, C, A), & 

Redogöra (belysa eller 

beskriva) (betyg: E, C, 

A) 

Undersöka (betyg: E, 

C, A), 

Föra resonemang 

(argumentera) 

(betyg: E, C, A) & 

Uttrycker 

ståndpunkter 

(argumentera) 

(betyg: E, C, A), 

Värderar (jämföra 

eller kontrastera) 

(betyg: E, C, A) 

- 

Matris 4.1 –  Analys av kunskapskraven för grundskolan. 

Ett verb som återkommande används i kunskapskraven för läroplanen är inte med i analysen. 

Till ”använda”
95

 finner jag ingen synonym i taxonomin och verbet kan inte på ett tillfreds-

ställande sätt förklara kunskap. 

Vad vi kan se i matris 4.1 är att det finns viss progression och alla taxonomins delar utom den 

utvidgade finns med på alla stadier. Matrisen visar dessutom att progressionen ser ut som 

Biggs och Tang menar att den bör se ut, mer fokus i de lägre åldrarna ligger på den 

kvantitativa kunskapen för att sedan utökas kvalitativt. Då fokus för kompetenser i mellan- 
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och högstadiet i större utsträckning rör kvalitativa kompetenser beskriver jag det som en 

progression mellan låg- och mellanstadiet. Progressionen finns således i kunskapskraven 

mellan årskurs 3 och årskurs 6. I kunskapskraven för årskurs 6 och 9 använts exakt samma 

uppsättning verb och dessa finns även med i alla betygssteg. Således kan man med hjälp av 

SOLO-taxonomin inte finna någon progression där. Svaren kan tolkas på flera sätt. Dels att 

det antagligen inte var med SOLO-taxonomin skolverket tänkt sig progression när man skrev 

styrdokumenten för grundskolan. Ett annat analysverktyg hade möjligen visat på större 

progression. Man kan även se det utifrån att SOLO-taxonomins rubriker och de kompetenser 

som finns i dem baseras på att eleverna behärskar dem som finns i de nedre stegen innan man 

kan säga sig bemästra de övre, kvalitativ kunskap bygger på den kvantitativa. Vilket också 

framträder då det finns en sådan progression mellan 3:an och 6:an. Således finns det bevis på 

att SOLO-taxonomin ändå är ett bra analysverktyg när vi undersöker progression i 

kunskapskraven. Även om kunskapskraven kan klassificeras enligt hela skalan visar analysen 

att viktiga tankar om progression helt gått förlorade då det inte finns någon progression 

mellan 6:an och 9:an. Intentionen kan alltså inte sägas vara att elever ska utveckla nya, mer 

kvalitativa, kompetenser, utan snarare lära sig att behärska de redan lärda. Någon progression 

mellan betygsstegen syns inte heller utan häri ligger progressionen endast i hur väl 

kompetensen genomförs.
96

 

4.2 Analys av läromedel 

Jag undersöker läromedlens intentioner för vilka kunskaper eleverna ska utveckla utifrån två 

vinklar. Först undersöks vad förlaget skriver om de läromedel jag undersöker. I denna text, 

trots att den även syftar till att sälja böcker, bör de intentioner författare och förlag har med 

böckerna beskrivas då de visar de kompetenser eleverna ska utveckla när de använder 

materialet. De uttrycks i de pedagogiska tankar som finns på förlagets hemsida. För årskurs 7-

9 gjordes analysen ej då de pedagogiska tankarna här inte rörde intentioner bakom tillägnade 

kompetenser.
97

 Här har avvägningen gjorts att hantera alla verb även om de inte specifikt rör 

demokrati.  
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 Enkel Sammansatt Relaterad Utvidgad 

Årskurs 1-3 Kommunicera 

(framställa), 

Hantera 

begrepp och 

information 

(identifiera) 

Ta ställning (diskutera) Analysera & 

Resonera (analysera) 

& 

Granska information 

(analysera eller 

undersöka) 

Jämföra & 

Hitta likheter och 

skillnader 

(jämföra/kontrastera) 

- 

Årskurs 4-6 Läsa (skriva), 

Utforska 

(hitta) 

Diskutera & 

Ta ställning (diskutera), 

Sammanfatta (ange 

huvuddrag) 

Jämföra & 

Hitta likheter 

(jämföra/kontrastera) 

& 

Se samband 

(jämföra/kontrastera 

eller relatera) 

Pröva och ompröva 

lösningar (lösa ett 

problem) 

- 

Årskurs 7-9 X X X X 
Matris 4.2.1 –  Analys av förlagets pedagogiska tankar om läromedlet .  

I uppsatsens alla analyser kräver vissa verb synonymer. Kommunicera är ett sådant verb. Jag 

väljer att beskriva det som en enkel kompetens, framförallt då framställa är en rimlig 

synonym och att det inte på ett bättre sätt kan beskrivas enligt en högre kategori. Andra verb 

har också vållat vissa bekymmer. Resonera beskrivs som analysera då resonera kräver att 

man, likt analysera ser på något utifrån mer än ett perspektiv, således är kompetensen högre 

än att diskutera, vilken endast betraktar frågan ur ett perspektiv. Att lära är ett verb som krävs 

som grund för alla kompetenser, således väljer jag att helt bortse från detta verb. 

Vad som framgår av matris 4.2.1 är att det inte går att visa på en progression mellan 

intentionerna bakom vad eleverna ska lära sig i samhällskunskap. Både låg- och 

mellanstadiets kompetenser återfinns på alla de tre lägsta stadierna av SOLO-taxonomin. Vad 

som dock är intressant, även om det må vara någon form av hastigt slarvfel eller att texterna 

är skrivna av olika personer, är att medan lågstadiets böcker har intentioner att lära elever att 

hitta likheter såväl som skillnader ”inom olika ämnesområden”
98

 så beskrivs att intentionerna 

bakom mellanstadiets böcker är att de ska ”hitta likheter[.]”
99

 Enligt SOLO-taxonomin 

kategoriseras de dock båda efter verben ”jämföra/kontrastera”. 

Således ses inte heller här någon progression enligt den taxonomi jag använder mig av. Även 

om man kan kritisera analysverktyget, likt jag gjort innan, kan man även se att förlaget utifrån 

min analys inte kan berätta för skolpersonal som ämnar använda läromedlen om det finns en 

skillnad mellan vilka kompetenser elever utvecklar med hjälp av deras läromedel i olika 

stadier i grundskolan. 
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I matris 4.2.2 undersöker jag en bok för varje stadium. Böckerna är tagna ur de serier som 

analyserats i matris 4.2.1, och analysen är gjord på de frågor som ställs till eleverna. 

 Enkel Sammansatt Relaterad Utvidgad 

Årskurs 1-3 Skriva & 

Rita (skriva), 

Ringa in 

(identifiera & 

skriva) & 

Sätt ett kryss 

(identifiera & 

skriva), 

Berätta 

- - - 

Årskurs 4-6 Para ihop 

(ordna), 

Skriv & 

Fylla i 

(identifiera & 

skriva) & 

Sätt kryss 

(identifiera & 

skriva) & 

Avgör 

(identifiera)  

Beskriv, 

Diskutera, 

Ge exempel 

(belysa) 

Argumentera, 

Undersöka, 

Förklara & 

Motivera (förklara), 

Jämför & 

Vilka likheter/vad 

skiljer 

(jämföra/kontrastera) 

- 

Årskurs 7-9 Ta reda på/vad 

innebär/vad 

menas med? 

(definiera), 

Nämn 

(namnge), 

Ta reda på 

(hitta) 

Ge exempel 

(belysa) & 

Redogöra 

(belysa & 

beskriva) 

Förklara & 

Motivera (förklara), 

Jämför & 

Vilka för- och 

nackdelar finns? 

(jämföra/ 

kontrastera), 

Gör värderingslista 

(relatera) 

- 

Matris 4.2.2 –  Analys av läromedel .  

Vissa urval har gjorts i böckerna, för den analyserade SO-boken för lågstadiet har all 

samhällskunskap studerats då delarna kan sägas röra demokrati och/eller mänskliga 

rättigheter. Boken innehåller även andra SO-ämnen, vilka inte studerats. I den för 

mellanstadiet studerade boken har avvägningen gällt att endast ta med de delar som rör 

demokrati och, likt de andra böckerna, endast beakta verb när de frågar efter kompetenser. 

Således kommer mediers roll i demokratin tas med men inte de frågor som rör 

sammanfattningen av det kapitel som rör medier. I denna litteratur finns det även en liten 

gubbe som berättar vilka kompetenser eleverna tränas i för varje uppgift, analysera, jämföra 

och så vidare,
100

 då denna inte ställer frågor kommer den inte att beaktas. Ej heller beaktas 

verbet besvara då detta innefattar kunskap i ett vidare perspektiv. Vad som har beaktats är när 

eleverna i frågorna ombeds att göra någon av kompetenserna i SOLO-taxonomin, exempelvis 
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jämföra.
101

 Rita bör på en lägre skolnivå, med yngre elever kunna definieras som skriva i 

SOLO-taxonomin. 

I Matris 4.2.2, kan man se progression och en relativt markant sådan. Dock endast mellan två 

stadier. De kompetenser som elever ombeds omsätta i lågstadiet hör endast till den enkla 

kategorin, där vi ser exempel som skriva eller rita som intentioner till utvecklad kunskap, 

eleverna ska framförallt kunna identifiera demokrati på olika sätt. Progressionen kan 

dessutom beskrivas som stark då intentioner för vad mellanstadiets elever ska kunna göra 

finns på sammansatt och den relaterade nivån, alltså efterfrågas även kvalitativ kunskap. Från 

mellan- till högstadiet däremot finns inte längre någon progression enligt matrisen, kunskaper 

finns i ungefär samma utsträckning på de olika nivåerna i de båda stadierna och elever 

ombeds aldrig att pröva sina kompetenser på den utvidgade nivån. Under förutsättning att 

läromedel i form av böcker fortfarande spelar en stor roll i skolan så finns det i dessa inga 

intentioner i att bidra till en fördjupad förståelse i form av kvalitativ kunskap om demokratin 

efter mellanstadiet. 

Analysen visar även att de kompetenser bokförlaget menar att deras böcker hjälper eleven att 

uppnå faktiskt inte syns i matris 4.2.2. I intentionerna som förlaget själv lägger fram för boken 

för lågstadiet beskrivs även kunskap på en kvalitativ nivå. Det är inget som visar sig i de 

efterfrågade kompetenserna i den analyserade boken. Även detta kan ses utifrån flera 

perspektiv. Dels att jag inte analyserat allt material som finns i de olika bokserierna. Dels har 

jag använt mig av ett specifikt analysinstrument som eventuellt inte belyser alla sidor i frågan. 

Självklart bör man även beakta att lågstadiets elever är yngre, det betyder dock inte att de inte 

kan uppnå kvalitativ kunskap i förhållande till deras ålder. Faktum kvarstår, de analyserade 

frågorna uttrycker inte de intentioner förlaget har med den kunskap eleverna ska ha 

tillgodogjort sig när de använder deras material. Dessa frågor, till skillnad från vad förlaget 

beskriver, visar inte att eleverna på lågstadiet får träna sig i att använda annat än kvantitativa 

kompetenser. Det finns således ingen röd tråd mellan matris 4.2.1 och matris 4.2.2, vilket 

borde finnas, särskilt då båda analyserna är gjorda på samma sätt. 

Detta delkapitel bör dock avslutas i en mer positiv ton. Utanför SOLO-taxonomins värld av 

verb kan man eventuellt skönja en högre nivå. I frågor som börjar med ”Varför blir det[...]” 

eller ”Varför tror du[...]”
102

 kan man diskutera om eleverna ombeds prova sina kompetenser 

på en högre kvalitativ nivå. Dock innehåller frågorna ej verb eller ligger så nära verb som 

exempelvis ”vilka för- och nackdelar finns?” (se matris 4.2.2). Då jag endast kan spekulera i 

vilka verb författarna hade i åtanke kan jag inte analysera dem. Då de inte efterfrågar en 

kompetens blir de dessutom uttryck för vilken elev som ombeds svara på frågan och dennes 

tidigare kunskaper. 

4.3 Analys av prov och planeringar 

Material har givits till mig av seniora lärare men har även hämtats från lektion.se. Materialet 

handlar framförallt om demokrati men då SO är ett ämne i lågstadiet berör lågstadiets material 

snarare samhällsvetenskapen brett och analyseras även som så. Än en gång är det av värde att 

poängtera att kunskap är ett överordnat begrepp applicerbart på alla analysverktygets verb. 
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 Enkel Sammansatt Relaterad Utvidgad 

Årskurs 1-3 

n=1 

Berätta, 

Skriva & 

Rita (skriva) 

Beskriva, 

Ge exempel 

(belysa), 

Samtala 

(diskutera) 

Argumentera, 

Undersöka, 

Resonera 

(analysera) 

Reflektera, 

Bygga upp 

(frambringa) 

Årskurs 4-6 

n=3 

Känna till 

(känna igen), 

Hämta 

information 

(hitta), 

Läsa (skriva) 

Diskutera & 

Samtala 

(diskutera) & 

Framföra 

åsikter 

(diskutera) 

Förklara, 

Jämföra 

 

- 

Årskurs 7-9 

n=2 

Sortera (ordna), 

Känna till 

(känna igen) 

Beskriv Argumentera & 

Föra 

resonemang 

(argumentera), 

Förklara & 

Utveckla 

(förklara) & 

Motivera 

(förklara) 

- 

Matris 4.3 –  Analys av prov och planeringar.  

Först ska beaktas att delar av materialet ovan, är beskrivningar hämtade ur delar av 

läroplanen. Men snarare än att se detta faktum som en nackdel, visar det snarare vilka 

intentioner lärarna i den svenska skolan har och har använt sig av samt att dessa grundar sig i 

läroplanen. Således kan man hävda att kapitel 4.2, 4.3 samt 4.4 belyser hur läroplanen omsätts 

i praktiken. Vidare har jag även här valt att ta bort verb, medverka är ett verb men även en 

förutsättning för lärande och skulle snarare vara någonting som förbinder pre-structural-nivån 

med den enkla. Jag har i vissa fall också valt att inte göra om substantiv till verb, lekar är ett 

sådant ord, vilket även förekommer i intervjun med en lågstadielärare, som enkelt kan göras 

om till ett verb, leka. Att leka beskriver dock i dessa fall snarare en metod att nå kunskap än 

en kunskap. Samarbeta är ytterligare ett verb som tagits bort. Dels då det inte finns en relevant 

synonym i SOLO-taxonomin och dels då även det kan ses som en metod i att tillgodogöra sig 

kunskap. 

Det är intressant att först här kommer den utvidgade förståelsen in i bilden. Även om man ska 

ha i åtanke att ett av dessa verb är hämtade från läroplanens syfte.
103

 Det är dock intressant att 

se att lärarna är mer ambitiösa än vad kunskapskraven är samt att kunskapskraven alltså inte 

beaktar ämnets syfte vilket gör att ambitionen att elever ska kunna reflektera om demokrati 

går förlorad. Denna ambition tas dock upp av lärarna. Verbet ”bygga upp” är taget ur 

sammanhanget att eleverna ska få chansen att bygga upp ett samhälle. Även om detta kan 

handla om lek så är det en ambitiös sådan. Även om nivån är lågstadiet, förutsätts kvantitativa 

kunskaper om ett ämne för att klara av dessa kvalitativa kunskaper. 

Vad som inte framgår av matris 4.3, även om det inte skrivs direkt, är att det ofta efterfrågas 

beskrivningar i prov. Det görs då på ett indirekt sätt och kan därför inte användas här. Beakta 

exempelvis meningen ”[v]ad är en proposition?” likaså beskrivs att elever ska få kunskaper 
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om olika saker, vilken sorts kunskap eleven ska utveckla beskrivs dock ej. Likt förståelse, är 

det alltså ett verb som ej hjälper i denna syn på progression. De båda är verb som kan beskriva 

en rad olika aspekter och på en rad olika plan.
104

 

Slutsatsen av denna analys blir att även om den utvidgade kunskapskategorin finns med för 

första gången, finns det ingen progression mellan låg- mellan- och högstadiet. Att den 

utvidgade kategorin finns med på lågstadiet och inte senare vill jag dock inte beskiva som en 

motsats till progression, snarare som ett bevis på att ambitionen och intentionerna om att lära 

ut en kvalitativ kunskap om demokrati i den svenska skolan. Även om mitt urval är litet. De 

andra kunskapskategorierna finns representerade på alla nivåer samtidigt som det bara är ett 

fåtal kompetenser som efterfrågas då matris 4.3 visar att flera av verbens synonymer är 

likadana, således bidrar de ej med nya insikter. 
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4.4 Analys av intervjuer med lärare 

 Enkel Sammansatt Relaterad Utvidgad 

Årskurs 1-3 

n=1 

- Diskutera, 

Välja, 

Presentera 

(beskriva) 

Analysera, 

Argumentera, 

Utvärdera (recensera 

och skriva om) 

Reflektera 

Årskurs 4-6 

n=2 

- Diskutera & 

Föra fram 

åsikter 

(diskutera), 

Lista, 

Para ihop 

(klassificera 

och indela), 

Prova på 

(tillämpa), 

Presentera 

(beskriva), 

Rösta (välja) 

Argumentera, 

Motivera (förklara), 

Redovisa (beklä i nya 

ord), 

Källkritisk kompetens 

(recensera och skriva 

om) 

Reflektera 

Årskurs 7-9 

n=3 

Memorera & 

Komma ihåg 

(memorera) 

Diskutera & 

Samtala 

(diskutera) 

Analysera, 

Argumentera, 

Debattera, 

Jämföra & 

Se samband 

(jämföra/kontrastera) 

& 

Se skillnader 

(jämföra/kontrastera) 

& 

Dra paralleller 

(jämföra/kontrastera), 

Förklara, 

Tillämpa & 

Påverka (tillämpa) 

Reflektera, 

Utveckla 

begrepp 

(teoretisera) 

Matris 4.4 –  Analys av lärares intentioner med undervisning.  

Någonting som bör beaktas i dessa intervjuer är lärarnas definitioner på de verb som 

framkommer (definierat som kvantitativ kontra kvalitativ kunskap eller i enlighet med vad 

som framkommer i matris 2.1). Dels framkom under intervjuer och dels när inspelningen 

slagits av att de verb som används måste de ses i förhållande till vilken nivå eleverna befinner 

sig på, men även att den utvidgade nivån knappast uppnås i dessa ålderskategorier. Jag vill 

dock hävda att analysverktyget ändå fungerar då det i exempelvis intervjun med 

lågstadieläraren diskuterades hen och mig emellan om bakomliggande värden i ett kvalitativt 

verb och att hen hade en inställning till detta som kan ses just som kvalitativt. Denna insikt 

om att kunna se flera olika perspektiv beskrivs dessutom av flera lärare.
105

 Problematiken bör 

beaktas men inte överdrivas. Trots att man inte alltid har exakt samma uppfattning om ett ord 

bör påpekas att intervjuerna har gjorts med personer vana vid att just analysera kompetenser 
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(även lågstadiets och mellanstadiets lärare bör göra detta med tanke på läroplanen), även om 

kompetenserna i sig skiljer sig mellan läroplan och SOLO-taxonomin. En förståelse för 

verben märks även i intervjuerna när man exempelvis kontrasterar diskussion och 

argumentation och menar att man i en argumentation bör ha en åsikt, vilket man inte behöver i 

en diskussion.
106

 

Två verb från högstadieintervjun har inte beaktats då de inte passar in i taxonomin, men bör 

nämnas. I enlighet med skolans uppdrag nämndes att en elev ska uppnå kompetensen att 

tolerera och respektera, exempelvis demokratiska beslut. Liknande resonemang framkom i de 

andra intervjuerna, på en för eleverna passande nivå. Även vikten av demokrati som ämne för 

diskussion, i alla former där det kan komma in var någonting som belystes i alla intervjuer.
107

 

Även en annan aspekt kan belysas. Det faktum att det endast är högstadielärare som belyser 

vikten av enkel kunskap för att nå en större förståelse. Med tanke på vad de teorier framlagda 

här från Biggs och Tang måste de kvantitativa verbens vikt betonas och det är således 

intressant att de inte nämns av andra än högstadielärare. Det kan bero på flera aspekter. Dels 

att det är ett litet antal intervjuer gjorda. Samtidigt som enbart den enkla kategorin verb 

återfinns för lågstadiet i matris 4.2.2, vilket tillsammans med matris 4.4 ger en bredd på 

utbildningen. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att begreppet demokrati är så 

viktigt för den svenska grundskolan att lärarnas ambition är hög. Detta är, trots sin natur av 

spekulation, ändå tänkvärt. Att den enkla kategorin berörs i högstadiet bör dock utifrån Biggs 

och Tangs teori vara av vikt. 

Gällande progression i övrigt finns en liten att tala om. Den syns på den kvalitativa relaterade 

nivån i högstadiet. Det framkommer fler verb på den utvidgade nivån från intervjun i 

högstadiet. Dock ska man beakta att många verb framkommer på alla nivåer i SOLO-

taxonomin och i alla stadier (bortsett från den enkla i låg- och mellanstadiet)och de påminner 

mycket om varandra, det vill säga, ofta är det liknande kunskap som efterfrågas. Trots detta 

kan vi alltså se en liten progression mellan årskurs 6 och 9. Diskutera och analysera är 

exempel på verb som finns med i alla tre stadier. Vi kan även se att listan på synonymer är i 

vissa fall lång, då mycket fokus i högstadiet går till att kunna jämföra och kontrastera. 

4.5 Sammanfattning 

Hur ser progressionen i intentionerna bakom undervisningen om demokrati i ämnet 

samhällskunskap ut i de tre stadierna av den svenska grundskolan? 

Det visar sig alltså att det finns viss progression i det undersökta materialet. Man bör dock ha 

i åtanke att svaret om progression inom det undersökta ämnet i den svenska grundskolan inte 

kan ses som svart eller vitt, gråskalan där emellan är stor och progressionen visar sig endast 

mellan två stadier i de fall den kan ses. 

Beträffande de intentioner som ställs om vilka kunskaper eleverna ska ha vid avslutad del av 

grundskolan ger analysen av läroplanens kunskapskrav svaret att det finns progression i dessa 

men att denna progression endast syns mellan de kunskapskrav som ställs för vad eleverna 

ska kunna i årskurs 3 och årskurs 6. Häri visas även att fokus för lågstadiet ligger just på de 

kvantitativa kunskaperna. Dessa menar Biggs och Tang är väldigt viktiga då de utgör grunden 

för mer kvalitativ kunskap. Mellan årskurs 6 och 9 syns däremot ingen progression. Enligt 
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mitt analysverktyg kan man heller inte se någon progression mellan de olika betygen i dessa 

åldrar. Ett annat analysverktyg hade möjligen sett en progression dem emellan, eller mellan 

årskurs 6 och 9. 

Även vid analys av läromedel syns en progression. Likt den för kunskapskraven syns den 

dock endast mellan två av de tre stadierna och endast i de undersökta böckerna. Förlagets 

intentioner visar inte på en progression i deras material utan dessa visar en stor ambition att 

eleverna redan på ett tidigt stadium ska få kunskaper som ligger på en hög nivå. Dessa 

intentioner återspeglas dock inte i de analyserade böckerna och för lågstadiet kan man endast 

se intentioner till kvantitativa kunskaper. Grunden till kunskaper om demokrati läggs dock i 

just de kvantitativa kompetenserna. Det är också endast här, mellan årskurs 3 och 6 som vi 

kan se en progression, och dessutom en märkbar sådan. Det är i sig intressant att ingen röd 

tråd finns mellan matris 4.2.1 och matris 4.2.2, en sådan hade varit både förväntad och rimlig. 

Lärares prov och planeringar påvisar en stor ambition hos lärarna att ge både kvantitativa och 

kvalitativa kompetenser till eleverna. Redan i det undersökta materialet från lågstadiet finns 

den utvidgade kategorin av verb med i form av reflektera och frambringa. Analysen visar 

dock ingen progression mellan låg-, mellan- och högstadiet, skillnaden i verb från mellan- till 

högstadiet är för liten för att visa på progression. 

Vad gäller lärares egna utsagor om intentioner för deras undervisning och vad de vill uppnå 

med den visar dessa, generellt över alla stadier, på en hög ambition. Alla SOLO-taxonomins 

kategorier representeras. Den enkla finns dock inte med på låg- och mellanstadiet, medan en 

större bredd verb framkommer i högstadiet. I enlighet med vad Biggs och Tang beskriver är 

det av vikt för undervisningen att alla nivåer finns representerade då de högre nivåerna bygger 

på de lägre kunskapsnivåerna. Likt jag beskrivit ovan finns det dock lite i fråga om 

progression, men den kan ses från mellan till högstadiet. Man kan som sagt även beskriva 

lärarnas utsagor som innefattande stor ambition i elevernas utbildning redan från låg ålder, 

hela vägen upp till högstadiet. 

Generellt syns en stor variation i de verb som framkommer i analyserna, samtidigt som man 

kan se att fokus trots detta ligger på några stycken som framträder starkare än andra, 

exempelvis det stora fokus som lärarna lägger på att jämföra och kontrastera som kompetens i 

högstadiet. 

Sammanfattningsvis vill jag belysa vissa generella drag som framkommer i undersökningen. 

För det första kan vi i vissa delar av det undersökta materialet se en viss progression. Det rör 

sig om de intentioner i läroplanen, i intentionerna som lärarna har och de intentioner som 

framkommer i läroböckerna. Progressionen som finns i läroböckernas intentioner visar dock 

en intressant aspekt vilken har analyserats ovan. Ambitionen bakom läromedlet är större än 

ambitionen i läromedlet då elever i lågstadiet uteslutande får använda sig av kompetenser på 

kvalitativ nivå. 

Progression finns således i det material jag har undersökt, men denna progression uppvisas 

aldrig mellan fler än två stadier av de tre. Det visar sig i matriserna 4.1, 4.2.1 och 4.4. Vari 

alla dessa syns en progression mellan två av de tre stadierna. I matriserna 4.2.1 och 4.3 syns 

dock ingen progression att tala om. Undersökningen visar att det finns en ambition i den 

svenska skolan att ge en bra undervisning om demokrati, vilket bland annat visar sig i matris 

4.4 där det först i högstadiet framkommer verb på en enkel nivå, vilket betyder att elever 

redan i låg- och mellanstadiet tränas i kompetenser som har i SOLO-taxonomin återfinns på 

en kvalitativ nivå.  Även om man i matris 4.4 kan se att flera av verben är synonymer av olika 

slag kan man i en sammanfattande reflektion se att i sin helhet ges svenska grundskoleelever 
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en bred uppsättning kompetenser med vilken hen kan uttrycka eller utveckla sin kunskap om 

demokrati. Det visar sig även i och med det faktum att det endast är i de matriser vari jag 

analyserat material som kommer från verksamma lärare (4.3 och 4.4) som den utvidgade 

kategorin finns med. I det material som kommer från skolverket eller läromedelsförlag 

återfinns inte verb högre än på den relaterade nivån. Det visar sig även att lärare använder en 

större del av läroplanens syfte än vad läroplanens kunskapskrav gör under den utvidgade 

kategorin.  
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5. Slutsatser 
Verben ska ses i den kontext där de används. Är det då rimligt att jämföra dem med varandra? 

Jag anser det då verben i sig innefattar olika former av kunskap och kompetenser. Har man 

väl lärt sig något finns grunden till denna kunskap förhoppningsvis kvar även senare i livet. 

Till viss del kan man se en progression i intentionerna bakom undervisningen om demokrati i 

den svenska grundskolan. Svaret kan inte ses som svart eller vitt men i undersökning av 

empirin framkommer progression tydligare på vissa ställen än på andra. Som jag tidigare 

beskrev kan man i viss data se en progression mellan två stadier, för att inte se någon 

progression i förhållande till det tredje. Analys av empirin visar alltså att det i inga fall i 

studien syns progression mellan alla tre stadier. Progressionen finns i skolverkets 

kunskapskrav men även i läromedel och i lärarnas utsagor. Det är intressant att konstatera att 

högstadiets lärare verkar fokusera på ett, utifrån SOLO-taxonomin, bredare spektrum av verb. 

Det visar sig i och med detta, samt lärares planeringar, att det finns en ambition ute i skolorna 

att ge eleverna i den svenska grundskolan kvalitativa kunskaper om demokrati. 

Man kan även se att de utvidgade kompetenserna tas med redan i lågstadiet men inte senare 

och att det är liknande kompetenser i mellan- och högstadiet. Även om det finns fler verb som 

relaterade kompetenser för högstadiet än mellanstadiet, behandlar dessa ungefär samma 

kompetenser när man analyserar dem som synonymer inom SOLO-taxonomin. I intervjuer 

med lärare framkommer även att de kompetenser som man har intentioner att eleverna ska 

behärska framförallt ska behandlas på elevernas och deras åldersgrupps villkor. 

Avslutningsvis vill jag diskutera om ifall Robert ges möjligheter att prestera på samma nivå 

som Susan i sitt lärande om demokrati i den svenska skolan? Jag vill påstå att han skulle göra 

det, med invändningen att Biggs och Tang menar att han antagligen aldrig når Susans nivå. 

Bra, genomtänkt undervisning minskar dock gapet mellan dem.
108

 Nästan all data, och 

framförallt kunskapskraven ger en grund att stå på i de kvantitativa kategorierna i taxonomin. 

De kvalitativa kategorierna beaktas också på de flesta håll och de intentionerna till kvalitativ 

kunskap, relaterad till elevers ålder, framträder redan i ung ålder. Robert skulle således ges 

grunden att stå på, men även möjligheter att lära sig att tänka mer kvalitativt likt Susan under 

hela grundskolan. Det syns en viss progression i intentionerna bakom de kunskaper elever ska 

ta till sig om demokrati i den svenska grundskolan, men denna undersökning ger även en bild 

av en ambition att redan i tidig ålder ge elever verktyg för att kunna hantera även kvalitativ 

kunskap. 

5.1 Avslutande diskussion 

Vilka andra svar hade varit möjliga? Jag skulle vilja svara på denna fråga från flera håll. Dels 

genom att börja med att poängtera att det svar jag givit inte kan ses som svart eller vitt. 

Gråskalan är stor. Progression finns men den är inte alltid enkel att se och i alla fall där 

progression kunnat bevisas har den endast kunnat bevisas mellan två stadier och inte mellan 

alla tre. 
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En möjlighet skulle kunna vara att se på denna undersökning och kritisera den mängd data jag 

har tittat på. Jag skulle vilja möta den kritiken. Dels genom att skriva att denna studie är 

relativt ensam i sitt slag i Sverige. Mer studier är möjliga att göra och bör göras, vilket skulle 

ge en bättre bild. Jag har med uppsatsen ingen ambition att beskriva hela sanningen utan 

snarare peka ut en generell riktning. Ses studien ur detta perspektiv bör den således anses vara 

ett intressant tillskott till forskningen och kan till och med ses som en svensk pilotstudie. 

Jag vill även beskriva att jag visat att denna fråga kan besvaras med användning av Biggs 

SOLO-taxonomi, vilket varit ett sekundärt syfte. Men faktum kvarstår att med hjälp av andra 

analysverktyg kan man eventuellt hitta andra resultat. Exempelvis i kunskapskraven men även 

i intervjuer med lärare där SOLO-taxonomin ibland kunde beskrivas som ett fyrkantigt 

analysinstrument då den fokuserar väldigt starkt på kompetenser vilket kan göra att djupet i 

analysen har blivit lidande.
109

 

En annan aspekt som skulle kunna ge en annorlunda bild av demokratin i skolan, och som 

enligt skolverkets häri refererade undersökningar till viss del gav, är om man istället för att 

undersöka intentioner bakom undervisning gjorde ett större projekt och istället undersökte den 

faktiska undervisningen alternativt undersökte hur mycket ungdomar lär sig mellan punkt A 

och B, med en oberoende variabel av något slag däremellan. Fokus i meningarna ovan ligger 

dock på ordet ”större” och för ett examensarbete verkade denna arbetsmängd inte lämpligt att 

företa. 

Frågan är således om andra data skulle gett andra resultat? Jag ställer mig försiktigt 

pessimistisk till de möjligheterna, av flera anledningar. Lärarna, exempelvis, må inte vara så 

många men de arbetar alla i små byar, i en och samma kommun, således relativt lika 

förutsättningar och därför bör heller inte störande variabler ligga till grund för några resultat.  

Inom ramen för en C-uppsats skulle man dock kunna undersöka om intentionerna i 

undervisningen skiljer sig åt mellan samma nivåer i olika skolor i olika delar av landet, men 

det hade krävt en annorlunda frågeställning. Böckerna som undersökts ges ut av ett stort 

förlag och jag ställer mig frågande till om ett annat urval hade gett ett annat resultat. Vad 

gäller prov och planeringar skulle man möjligen kunnat göra ett större urval, dock ställer jag 

mig frågande till nyttan av det, analysmetoden skulle eventuellt även få ändras för den mängd 

verb som skulle kunna fås, vilket jag tror inte skulle bidra till något annat resultat utan snarare 

att man fyller matrisen. Andra resultat från kunskapskraven hade bara kunnat uppnås med 

hjälp av en annan analysmodell, då dessa är fasta. 

En avslutande iakktagelse mot kritik bör vara undersökningens bredd. Trots att ett något 

mindre material använts har frågan belysts utifrån ett brett perspektiv och flera olika typer av 

empiri har använts. Bevis för att undersökningen faktiskt kan sprida ljus över progressionen i 

intentionerna bakom undervisningen om demokrati i grundskolan är således att alla dessa 

delar visade i stort sett samma resultat. Vilket var att även om en bred grund läggs för att 

elever ska uppnå en god förståelse om demokrati i grundskolan så visar materialet på att ingen 

eller liten progression i intentionerna bakom undervisningen egentligen finns och då 

framförallt i att det när det gäller progression endast förekommer mellan två av tre stadier i 

grundskolan.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Genomförda intervjuer 

Intervju, Lågstadielärare n=1, skola Laholms kommun den 18 december 2015 – inspelning 

finns att tillgå hos författaren. 

Intervju, Mellanstadielärare n=2, skola Laholms kommun den 2 december 2015 – inspelning 

finns att tillgå hos författaren. 

Intervju, Högstadielärare n=3, skola Laholms kommun den 8 december 2015 – inspelning 

finns att tillgå hos författaren. 
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Bilaga 2. Mall för intervjuer av lärare 

1. Hur brukar du vanligtvis lägga upp undervisningen kring demokrati, mänskliga 

rättigheter och så vidare?  

2. I vilken årskurs brukar du behandla dessa ämnen? 

3. Försöker du använda dessa ämnen även utanför den undervisning som direkt berör 

demokrati, mänskliga rättigheter och så vidare? 

4. Vad har eleverna uppnått i området för att du ska känna att du är nöjd med ditt arbete? 

5. Vad utgör en bra elev och vilka kompetenser har denna elev (framförallt i området 

demokrati)? 

6. En elev som misslyckas med att få ett godkänt betyg i området, vilka kompetenser 

saknar denna elev? 

7. Vilka kompetenser vill du att eleverna ska utveckla när ni behandlar området 

demokrati? 

8. Vilka kompetenser vill du att eleverna ska ha när undervisningen om området 

demokrati är färdigt? 
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