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ABSTRACT 
 
This master thesis’ purpose is to examine how high school students comprehends of news. This 

will be done by conducting group interviews. By using theories regarding “first and second 

order concepts”, that originates from history teaching didactics, but using them in a social 

science context to separate substantive concepts from compound concepts. Furthermore, the 

study provides insight on how twelve high school students comprehension of three specific 

news items. Finally, the thesis examines what makes the students’ motivated to follow the news. 

The results show that the level of comprehension varies depending on which of the three news 

items the students discuss during the interviews. This might depend on the level of relevance 

the news has towards the students’ own interests, background or where the news originates 

from. In summary, this thesis gives a snapshot image of students comprehension and reactions 

to the news items and what motivates them to stay updated with the news. This result can be 

useful for any teacher using news as an instrument for achieving the knowledge requirements 

in the syllabus for social sciences in Swedish high-schools. 
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Sammanfattning 
 
Denna studie ska undersöka hur gymnasielever förstår nyheter. Undersökningen kommer 

utföras genom fokusgruppsintervjuer. Vidare används teorier rörande första och andra gradens 

kunskaper ”first and second order concepts” hämtade från historiedidaktiken men applicerade 

i en samhällskunskapskontext, undersöka vilka kunskapsuttryck som eleverna visar i genom 

sina uttalanden. Vidare har även elevernas motivation till att följa nyheter undersökts. 

Resultatet visar att elevernas förståelse skilt sig beroende på vilka nyheter som har diskuterats. 

Med detta har även tecknen på första ordningens såväl andra ordningens kunskaper varierat. 

Detta kan bero på nyheternas relevans och närhet till eleverna. Avslutningsvis ger denna studie 

en ögonblicks bild av hur elever förstår sig på och talar om nyheter. Detta kan vara användbart 

för samhällskunskapslärare som i sin lärargärning vill använda nyheter som ett instrument för 

att uppnå målen i samhällskunskap. 
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1. Inledning 
 

Människan möter idag en mer komplex verklighet med ett nästan obegränsat flöde av 

information. En följd av den ökade tillgången på information är att människan kommer i kontakt 

med nyheter via fler medier än tidigare. I rapporten ”Ungar & medier” från 2017, publicerad 

av Statens Medieråd, påvisas det att unga idag i större utsträckning än i tidigare undersökningar 

tar del av nyheter. I tidigare undersökningar, från Statens Medieråd rörande ungas mediavanor, 

har det framkommit att ungdomar i mindre och mindre utsträckning tar del av nyheter via de 

traditionella kanaler såsom papperstidningar eller i nyhetsinslag på TV. Ungdomarna som 

deltar i studien är alla vid tid för genomförd undersökning deltagande i grundskolans senare år. 

En möjlig förklaring till detta är att tillgången på information och därigenom även nyheter, 

möter våra ungdomar på nya sätt idag än tidigare. Detta har medfört att fler ungdomar1 idag tar 

del av det som händer i världen via nyheter än tidigare. Således ”konsumeras” nyheter idag av 

unga via andra plattformar än tidigare. Nyheter finns idag på sociala medier, internet eller i 

mobiltelefonen via olika appar. Tillgången till nyheter är idag större än någonsin. Har denna 

ökade tillgång på nyheter påverkat hur eleverna förstår nyheternas innehåll?  Vi lever i en tid 

där ord som ”fejknyheter” eller ”#fakenews” tar en plats i fler och fler människors vokabulär. 

Därför  är det ytterst relevant att undersöka hur elever förstår nyheter. Detta är särskilt intressant 

eftersom skolan ska jobba för att elever ska få, eller utveckla förmågan till ett vetenskapligt sätt 

att tänka och arbeta (Skolverket, 2011). Eleverna ska således utveckla förmågor ta till sig såväl 

kunskap och information som sedan kan användas på ett för dom nytt sätt. Vidare ställer detta 

högre krav på läraren att elever ska träna sin källkritiska förmåga, att eleven kan granska fakta 

och olika förhållanden för att inse att handlingar får olika konsekvenser (ibid.). Denna studie 

ämnar undersöka hur en tolv gymnasielevers förståelse av nyheter ser ut och vilka 

kunskapsuttryck deras uttalanden innefattar. Vidare kan studiens resultat vara intressant för 

samhällskunskapsdidaktiken eftersom tidigare forskning har visat indikationer på att aktuella 

händelser och demokratiinnehåll är en stor del av samhällskunskapens ämneskultur 

(Kristiansson, 2014, Olsson, 2016). Samhällskunskap är det skolämne som ligger närmast 

användning av nyheter som en grund för vidare arbeten mot övriga mål som ämnet ska omfatta 

och hantera (Olsson, 2016). Således är det motiverat att undersöka hur en grupp gymnasieelever 

under våren 2018 uttalar sig om olika stora nyheter för att se hur dom förstår dom. Vidare är 

                                                 
1 Ungdomar är i denna text någon som är synonymt med unga människor som genomgår en gymnasieutbildning 

vid tid för studiens genomförande, våren 2017. Övriga resonemang om ungdomar och deras nyhetsvanor 
relateras tillbaka, och gör en likställning mellan ungdomar och gymnasieelever.  
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det med dagens fokus kring fenomen som ”fejk-nyheter2 eller #fakenews” i olika medier särskilt 

intressant att se om elever har förmågan att avkoda dessa. Det är inte bara i skolan som detta 

arbete genomförs. Även andra organisationer arbetar aktivt för att stärka elevernas källkritiska 

förmåga. Avslutningsvis är denna studie intressant för den ger ett elevperspektiv i ett 

forskningsområde som tidigare haft fokus på lärarens uppfattningar av ämnets innehåll och 

lärarnas genomförda undervisning och undersökningar och bistå med ett elevperspektiv av 

samhällskunskapens innehåll eller ämnesområden som relateras till samhällskunskapsämnet. 

 

1.1 Syfte 
 

Samhällskunskap har som ett av sina uppdrag att utveckla elevernas samhällsvetenskapliga 

förståelse. Tidigare samhällskunskapsdidaktisk forskning pekar på att nyheter, eller aktuella 

händelser, eller aktualiteter är ett inslag som gärna används när lärare talar om sin undervisning 

och i observationer av undervisning. Därför kan det vara fruktbart för samhällskunskapslärare 

att veta hur elevernas förförståelse av nyheter är för att lyfta elevernas förförståelse av en nyhet 

till en mer samhällsvetenskaplig nivå och därigenom uppnå en mer fördjupad och nyanserad 

förståelse av det nyheten handlar om. Syftet med denna studie är således att undersöka elevernas 

förståelse av nyheter.  

 

 1.2 Frågeställningar 

 

1. Vilken förståelse av nyheter kommer till uttryck i gymnasieelevers tal? 

2. Vad motiverar gymnasielever att följa nyheter?3 

 

 

1.3 Disposition 

 
Denna studie är disponerad enligt följande. Kapitel ett med inledning, syfte och 

frågeställningar. Kapitel två presenterar nuvarande samhällskunskapsdidaktisk forskning 

rörande nyheter och samhällskunskap samt hur en samhällsvetenskaplig förståelse definieras. 

Kapitel tre presenterar studiens teoretiska utgångspunkter. Såsom begrepp, teorier och hur dessa 

begrepp definieras och användas i föreliggande studie. Kapitel fyra presenterar studiens metod, 

                                                 
2 https://www.svt.se/opinion/article17751639.svt   2018-04-23 14.30 – Här påvisar 26st lärare att det sätt som skolan 

kan agera, och bör agera, i dagens nyhetsläge är med hjälp av kunskap. Detta får direkt relevans för föreliggande 
studie, då det beskrivs som att en ”välutbildad befolkning enda vaccinationen”.  
3 Den andra frågeställningen är något som har vuxit fram under empirianalysen. Något som anses vara viktigt att 

poängtera, eller lyfta fram i studien, men som ursprungligen inte var tänkt vara en byggsten till studiens helhet. 

https://www.svt.se/opinion/article17751639.svt
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urval, resonemang om kvalitativa data och dess reliabilitet samt validitet, etiska förhållningssätt 

och genomförande av studien. Kapitel fem är studiens analyskapitel. Analysen presenteras i tre 

huvuddelar, en för varje kategori av kunskapsuttryck, och sedan har varje del fyra under kapitel 

innehållande utsagor om varje nyhet som studien innehåller samt en kort sammanfattning. 

Motiveringen till detta är att först presentera elevernas kunskapsuttryck, första och andra 

ordningens kunskaper och de tecken på vardagligförståelse som eleverna visat genom sina 

uttalanden. Vidare kommer elevernas utsagor om motivation att följa nyheter presenteras. 

Kapitel sex är studiens slutsatser som stödjs upp med hjälp av tabeller och kortare beskrivning 

av vad som framkommit under analysarbetet. Kapitel sju presenterar studiens slutdiskussion 

och relaterar studiens resultat till tidigare framlagda forskningsrön och försöker förklara 

resultatet utifrån teorier relevanta för studiens syfte. 
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2. Tidigare forskning  
 

Nedan kommer en presentation av det aktuella forskningsläget rörande 

samhällskunskapsämnets innehåll samt samhälskunskapsdidaktik. Vidare görs en koppling till 

såväl dansk som amerikansk forskning om användning av nyheter inom skolämnen som kan 

liknas till svenska skolans samhällskunskapsämne för att sätta föreliggande studie i en 

vetenskaplig kontext och sammanhang.  

 

2.1  Samhällskunskapsämnets karaktärsdrag 

 

Samhällskunskapen har idag en stark roll i den svenska gymnasieskolan som en följd av ämnets 

två syften, fostrandet av goda samhällsmedborgare och förmedla kunskaper om samhället 

(Bronäs & Selander 2002). Således har samhällskunskapen två olika mål att uppfylla. Det första 

är ämnets externa mål som härleds till det politiska agerandet som eleverna ska få med sig 

(Christensen, 2009).  Det andra målet är ämnets interna mål som relateras till mer vetenskapliga 

mål beträffande ämneskunskaper och förståelse av begrepp och teorier (Bronäs & Selander 

2002). En bidragande orsak till att samhällskunskap är mångfacetterat i sin karaktär härleds till 

ämnets fyra akademiska discipliner som utgör ämnets grund; statsvetenskapen, 

nationalekonomin, kulturgeografi och sociologi (ibid.). Olsson (2016) visar att lärare tenderar 

att dela upp undervisning i följande delar; statsskick, internationell politik, nationalekonomi, 

privatekonomi, lag och rätt  och EU. 

 

Ytterligare forskning som visar samhällskunskapens funktion som orienteringsämne är 

aktualiserad av Odenstad (2011). Hon har i sin forskning visat att samhällskunskapen har en 

roll som möjliggör för en utveckling av elevers förmåga att göra samhällsvetenskapliga 

analyser. Detta eftersom den kunskap som samhällskunskapen ska förmedla är sådant som 

eleverna har en användning för även efter att eleverna slutat skolan (ibid.). Det är då främst 

kunskaper, eller förmågor, som eleverna behöver för att kunna agera i det demokratiska 

samhällslivet. Genom att använda det mångfacetterade ämnesinnehåll som samhällskunskapen 

har möjliggörs en måluppfyllelse som omfattar fostransmål såväl som vetenskapsmål (ibid.). 

Exempelvis får eleverna en möjlighet att genom samhällskunskapen uppnå en 

omvärldsförståelse som är mer samhällsvetenskaplig. Exempelvis  kan samhälleliga fenomen 

som migration förstås från utifrån fler faktorer såsom historiska, kulturella, politiska och 

därigenom utveckla elevernas vetenskapliga förmåga (Sandahl, 2011). 
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Samhällskunskapens två mål medför att flertalet akademiska discipliner vars innehåll i form av 

fakta, terminologi, perspektiv och djup behöver förmedlas vidare till elever i gymnasieskolan. 

En uppdelning som gjorts av det som kallas för samhällskunskapsdiskurs har tagits fram av 

Christensen (2000) och syftar till att ge en bild av olika nivåer som ska resultera i att främja 

elevens samhällsanalys:  

1. Samhällsvetenskaplig kunskap. Samhällsvetenskapernas centrala begrepp och 

metoder 

2. Aktualitetskunskap. Nyheter, media, debatter, samtidskonflikter. 

3. Demokratikunskap. Politiska och social normer, värden 

4. Elevens vardagsvetande. Elevens förförståelse, elevens vardagsspråk och 

förståelse av samhället. (Sandahl, 2011 s. 18) 

 

Dessa fyra kategorier kommer ha diversifierat innehåll beroende på vilken lärare som 

undervisar. Det är dock flertalet av dessa punkter där användning av nyheter i 

samhällskunskapsundervisningen är möjlig (Christensen, 2000). Denna användning av nyheter 

har flertalet forskare hittat och benämnt i formuleringar som ”dagsaktuella händelser”, 

”aktualitetsbevakning”, ”omvärldskunskap” (Wernersson, 1994; Wikman 2003; Bernmark-

Ottosson 2011, Olsson 2016). I dessa undersökningar visar författarna på att nyheter, eller 

dagsaktuella händelser, används i syfte att göra samhällskunskapsämnet mer intressant och 

meningsfullt för eleverna (Bernmark-Ottosson 2011). Vidare indikerar forskning om 

samhällskunskapsämnets innehåll är komplext i sin natur, och varje lärares stoffurval och 

undervisningsmetoder varierar (Sandahl, 2011, Karlefjärd 2011). Faktorer som påverkar varje 

lärares realiserade undervisning är exempelvis kunskapsbas men användning av aktuella 

händelser eller nyheter i klassrummen (Sandahl, 2011). Vidare har undersökningar visat att när 

nyheter lyfts i undervisningen blir möjligheten för samhällsdiskussioner större, och därigenom 

får eleverna möjlighet att utveckla sitt samhällsvetenskapliga förhållningssätt till 

samhällsfrågor (ibid.). Slutligen har Olsson (2016) genom sin avhandling redovisat att när några 

av lärarna i hans studie, använder nyheter så  används dessa nyheterna helt frikopplat från den 

övriga samhällskunskapsundervinsingen, dock visar samma studie även på lärare som 

integrerar nyheterna löpande i den observerade undervisningen samt i lärarnas utsagor.  
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Avslutningsvis kan kopplingar göras till det amerikanska skolämnet ”civics4”, som är det ämne 

närmst besläktat med samhällskunskap. Amerikansk forskning har visat kopplingen mellan ett 

framtida engagemang för samhället, kontakt med myndigheter och tolerans för andras åsikter 

påverkas positivt om eleverna i undervisningen fått använda nyhetsflödet som ett medel för att 

utveckla sin samhällsvetenskapliga förmåga (Chapman & Niemi 1999). Vidare har den 

amerikanska forskningen visat på att tämligen abstrakta och avancerade kunskaper, från främst 

statsvetenskapen, ofta tar hjälp av nyheter och aktuella händelser för att transformera ner de 

akademiska kunskaperna och förmedla dem vidare till elever (Thornton, 2008). Vidare har 

liknande undersökning genomförts som påvisat att när undervisningen fokuserar på aktuella 

händelser, eller har ett klassrumsklimat som gynnar diskussioner, har elevernas framtida 

politiska intresse ökat (Syvertsen et al. 2007). Slutligen får denna översikt fastslå att nyheter 

och aktualiteter inom såväl svensk som internationell forskning främjar måluppfyllelsen som 

respektive skolämne innehåller. 

 

2.2 Samhällsvetenskaplig förståelse  

 

Inom den anglosaxiska historiedidaktiken talar Lee (2006) om ”first and second order concept” 

vilket enligt honom är en två olika kunskapstyper som krävs för att elever ska förstå sig på och 

ta till sig historieämnet (Lee, 2006). ”First order concept” ringar in sådant som omfattar första 

ordningens kunskaper, exempelvis enklarare begrepp som kung, enskilda årtal eller antal 

ledamöter i en riksdag. ”Second order concept” eller andra ordningens kunskaper är sådant som 

innefattar begrepp som kan vara antingen omtvistade eller debatterade, såsom exempelvis 

revolution eller renässans (ibid.). Denna uppdelning är gjord för att historieämnet inte ska 

reduceras till ett ämne som bara innehåller det som Sandahl (2011) kallar för ”quizkunskaper”. 

Första ordningens kunskaper jämfört med andra ordningens kunskaper är således något som är 

mer kvantitativ i sin karaktär, ”quizkunskaper” (Sandahl, 2011), medans andra ordningens 

kunskaper är mer kvalitativa och innefattar förmågor som problematisering, perspektivtagande 

och analysförmåga samt reflektionsförmåga att klassas som andra ordningens kunskaper inom 

samhällskunskap. Vidare är det primära innehållet i första ordningens kunskaper sådant stoff 

som har sitt ursprung, eller kan relateras till de akademiska discipliner som skapat 

                                                 
4 civics (engelska), ursprungligen amerikansk, numera allmänt använd benämning på den del av 

statsvetenskapen som behandlar medborgarnas rättigheter och skyldigheter (”medborgarkunskap”) 
Nationalencyklopedin, civics. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/civics (hämtad 2018-05-23) 
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samhällskunskap och historieämnet (ibid.). Exempelvis begrepp som stat, ränta eller FN blir då 

hämtade direkt från statsvetenskap, nationalekonomi eller internationella relationer. För att 

kunna förstå och arbeta med historieämnet såväl som samhällskunskap krävs en kombination 

av första och andra ordningens kunskap (ibid.). Genom att tillgodose sig kunskaper som räknas 

till första ordningen kan dessa sedan användas när eleven använder de verktyg som finns i andra 

ordningens kunskaper (såsom använda historiska belägg, se kontinuitet och förändring eller 

peka på orsak och verkan). Sandahl (2011) gör en koppling till den anglosaxiska 

historiedidaktiken och för vidare ”first and second order concepts”, men i uttryck av första och 

andra ordningens kunskaper till samhällskunskapsdidaktiken. Således kan förmågor som 

problematisering, perspektivtagande och analysförmåga samt reflektioner att klassas som andra 

ordningens kunskaper inom samhällskunskap (ibid.). Slutligen gör Lee (2006) en poäng av att 

om en elev inte har adekvata kunskaper inom första ordningen, kommer det vara meningslöst 

att försöka arbeta vidare med andra ordningens kunskaper, vilket är de kunskaper som betraktas 

som vetenskapliga och något som skolan har som uppdrag att utveckla hos eleverna.    

 

Ytterligare kopplingar som är aktuella för denna studie är hämtad från historiedidaktiken och 

det som kallas för en generisk historieförståelse (Karlsson, 2009). Det handlar om tre olika 

dimensioner av tid som elever måste vara medveten om för att förstå sin historia; dåtid, nutid 

och framtid. Detta har spelat en stor roll inom historiedidaktiken och påverkat nuvarande 

ämnesplaner för historieämnet (ibid.). Tillämpningen av den generiska historieförståelsen är 

främst för att peka på hur elever förstår sig på historieämnets stoff, och därigenom få en 

medvetenhet av hur historien kan ha påverkat nutida händelser såväl som vilka framtida effekter 

som kan tänkas möjliga (Alvén, 2017). Kopplingen till det som Sandahl (2011) benämner som 

en andra ordningens kunskap, förmågan att peka på orsak och verkan eller att göra en 

kausalanalys av en samhällsfråga, är också något som kräver viss mån av historiska kunskaper. 

Vidare är även den andra ordningens kunskap att kunna se fenomen eller händelser i olika 

perspektiv, då främst tid, något som är aktuellt inom såväl historie- och samhällskunskapsämnet 

(ibid.).  Avslutningsvis kommer denna studie att söka efter dessa olika kunskapsyttringar för 

att sammanställa och analysera den empiri som samlas in för att möjliggöra att studiens syfte 

och frågeställningar besvaras. 
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2.3 Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis så har samhällskunskapens två fostrans uppdrag varit något som 

undersökts av flertalet undersökningar (Bronäs & Selander 2002, Odenstad 2011, Olsson 2016 

m.fl.). Genom att eleverna genom samhällskunskapen ska utveckla förmågor för att agera 

politiskt i samhället efter genomförd skolgång, samtidigt som eleverna ska tillgodose sig 

flertalet begrepp och teorier med koppling till samhällskunskapens akademiska discipliner 

medför ett rikt undervisningsupplägg. Vidare så är dessa kunskaper och begrepp som 

samhällskunskapen kan förmedla vara något som eleverna kan använda utanför skolan 

(Odenstad, 2011). Det kan vara att analysera fenomen såsom migration utifrån fler perspektiv 

och se fenomenet på ett mer nyanserat sätt (Sandahl, 2011). Vidare är detta något som härleds 

till elevernas vidgade samhällsanalys (Christensen, 2000). Avslutningsvis så har flertalet 

studier och undersökningar av samhällskunskap påvisat att nyheter har haft en roll i 

undervisningen, dock i benämningar, ”dagsaktuella händelser”, ”aktualitetsbevakning”, 

”omvärldskunskap” (Wernersson, 1994; Wikman 2003; Bernmark-Ottosson 2011, Olsson 

2016). Det är i dessa fundament som denna studie tar sitt avstamp. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Nedan kommer teoretiska utgångspunkter och begrepp förklaras och definieras med hänvisning 

till studiens syfte och frågeställningar. Först kommer en beskrivning av det tankesätt som ligger 

till grund för särskiljningen av kunskapsuttryck i studien. Vilka uttryck som klassas som 

samhällsvetenskapliga och vardagliga kunskapsuttryck. . Vidare följer en redogörelse för första 

och andra ordningens kunskaper som i detta arbete fungerar som ett komplement till 

praxismodellen och fungerar som utgör studiens analysverktyg. Dessutom kommer 

samhällsvetenskaplig och vardaglig förståelse redogöras för i relation till historiedidaktikens 

”first and second order” concepts. Utöver det presenteras en teori kring nyhetsvärdering och en 

kortare presentation av de nyheter som varit det underlag som använts i studiens 

fokusgruppsintervjuer.  

 

3.1 Praxismodellen, samt första och andra ordningens kunskaper 

 

Det vardagliga vetandet är något som eleverna har med sig som ”spontant tänkande” in i skolan 

och är något som skolan har som uppgift att bygga vidare på. Något som medför att elevernas 

kunskaper och synsätt blir mer vetenskapliga (Arevik & Hartzell 2015). Vidare är det just 

elevers förmåga att byta perspektiv, från sitt egna och att kunna gå vidare från sina ursprungliga 

uttalanden om att något är bra eller dåligt, rätt eller fel som utvecklar dessa förmågor hos 

eleverna (ibid.). Mycket av det som innefattas av första ordningens kunskaper, som ska 

kombineras med förmågorna i andra ordningens kunskaper, är ofta av en abstrakt karaktär. 

Vidare är det tydligt i det som förmedlas i skolan i stor mån ofta är väldigt abstrakt, och behöver 

utvecklas hos eleverna (ibid.). Samhällskunskapen har således en förmåga att eleverna kan 

utveckla den vetenskapliga förmågan genom sin möjlighet att kombinera första ordningens 

kunskaper, som kan handla om mer kvantitativa kunskaper såsom begrepp och termer, med 

mera kvalitativa förmågor som att göra analyser av aktuella händelser leda till en högre nivå av 

förståelse (ibid.).  Samhällskunskapen möjliggör således att elevernas ”vardagliga” förståelse 

av begrepp, termer och fenomen lyfter från det vardagliga till det som är mer abstrakt och 

generaliserbart (ibid.). Därigenom kan elever som uttalar sig om begrepp som exempelvis 

inflation eller demokrati från sin vardagliga förståelse, som kan yttra sig som att rörande 

inflation blir ”pengars värde minskar” till något som ligger närmare den akademiska 

förklaringen av inflation. Just denna förmåga är något som eleverna behöver i ett samhälle som 
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präglas av en nästan obegränsad mängd information, påstående och yttranden som eleverna 

behöver förstå på en mer samhällsvetenskaplig nivå för att kunna ordna och skapa mening i sin 

vardag (ibid.). Vidare kommer alla elever till skolan med en viss förförståelse av världen. Om 

undervisningen inte tar hänsyn till denna förförståelse riskerar kunskapen eleverna tar med sig 

ut från klassrummet enbart bli kunskap som är relevant för eleverna i skolkontexten (Lee, 

2005).  Det som medför att människan utvecklar sina kunskaper är följande tre faktorer; 

grundläggande sakkunskaper, förstå fakta och idéer i korrekt sammanhang och förmågan att 

applicera dessa kunskaper i sammanhang som efterfrågar en analys (Donovan & Brasford 

2005). Vidare är denna utveckling, och förhållningssätt möjligt om människan är medveten om 

att det är genom denna process om lärande och utveckling som en mer vetenskaplig förståelse 

kan bli verklighet. Med detta följer även en mer samhällsvetenskaplig förståelse av händelser, 

såsom nyheter, vilket motverkar att nyheter blir något som eleverna kan bortse ifrån som något 

tråkigt och ointressant om de saknar verktygen och förmågan att analysera dessa.  

 

Denna studie har tre teoretiska utgångspunkter för att förklara elevernas förståelse av nyheter. 

Den första av dessa tre modeller är baserade på Sandahl (2011) som har arbetat fram en modell 

för att urskilja skillnader mellan det som kallas första och andra ordningens kunskaper. De 

tecken som pekar på första ordningens kunskap är då sådant som kan klassas som fakta, eller 

information som samhällskunskapen baseras på. Alltså är det begrepp, termer eller fenomen 

från de akademiska ämnena statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi men även ändra 

humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner (Skolverket, 2011). Det kan såldes vara det 

som ses som fakta. I föreliggande studie är det således delar av elevers uttalanden där eleverna 

använder sig av sådana begrepp, termer eller fenomen i relation till nyheterna.  

 

Den andra modellen är således det som klassas som andra ordningens kunskaper. handlar då 

om att eleverna ska se sammanhang, tänka kritiskt, analysera och sätta nyheterna i olika 

perspektiv (Sandahl, 2011). Det är således de disciplinära kunskaper eller processkunskaper 

som Sandahl (2011) behövs i samhällskunskapen för att analysera och kritiskt granska 

samhällsfrågor. I denna studie kommer störst tonvikt läggas vid att eleverna via sina uttalanden 

ska visa på en analysförmåga. Finns det sådana tecken i elevernas uttalanden kommer dessa 

klassas som samhällsvetenskapliga. Det kan vara uttalanden innehållande orsak, konsekvens 

och uttalanden om  möjliga åtgärder. Denna utgångspunkt är hämtad från Gilje och Grimen 

(2007) som har tagit fram modeller för orsaksförklaringar. Ovanstående fundament om 

uppdelningen av första och andra ordningens kunskaper, tillsammans med 
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samhällsvetenskaplig orsaksanalys och praxismodellen vara de kategorier som används för att 

redogöra för studiens resultat.  

 

3.3 Samhällsvetenskaplig förståelse  

 

Samhällsvetenskaplig förståelse är sådan förståelse som innehåller andra ordningens 

kunskaper. Sådant som handlar om orsaker, konsekvenser och åtgärder (Sandahl, 2011). Detta 

i kombination med en orsaksförklaring som är utformad av Gilje och Grimen (2007). 

Tillsammans kommer denna teori om orsaksförklaringar bli grunden för det som klassas som 

en samhällsvetenskaplig förståelse. Nyheterna innehåller alla en händelse, något som klassas 

som explandum som föranleds av en explanans som leder till en konklusion (Gilje & Grimen 

2007). Författarna väljer att särskilja orsaksförklaringar två olika kategorier. Den ena handlar 

om att explandum förklaras genom att föregås av orsaker som lett fram till händelsen. För att 

göra en sådan förklaring krävs en viss mån av historisk kunskap för att förstå sig på nyheten 

samhällsvetenskapligt. Vidare kan en parallell göras till historieämnet, som använder sig utav 

något som kallas för historiskt medvetande. Detta handlar om att kunna förstå historian utifrån 

nutid, dåtid och framtid. Detta härleds då till perspektiv i uttalanden, som då medför ett 

tidsperspektiv på nyheten. Vidare har sådana orsaksförklaringar ofta en klar startpunkt såväl 

som slut.  

 

Gilje och Grimen (2007) vill också visa på två olika sätt att förklara orsaker. Dessa två är 

funktionella förklaringar och ändamålsförklaringar. Funktionella förklaringar är sådant som 

klassiskt behöver innehålla delar som handlar om kausala förklaringar. Alltså ett exempel på 

det som i denna uppsats manifesteras av andra ordningens kunskaper. Således kan dessa 

orsaksförklaringar innehålla såväl perspektiv, som tid, plats, aktör i kombination med första 

ordningens kunskaper om begrepp, fenomen och termer. Alltså ett uttalande om nyhet 1 i 

föreliggande studie kan det vara uttalanden som innefattar något om tidigare händelser som kan 

relateras till nyheten såväl som någon historisk referens till någon tidigare konflikt eller andra 

relaterade händelser i historien. Vidare kan det också innefatta förklaringar som relaterar till en 

plats eller tid som på något sätt relateras till nyheten.  

 

Den andra förklaringsmodellen är sådana som är av funktionell natur. Dessa förklaringar är 

sådana som handlar om att händelsen förklaras genom att uttalandet innehåller en given 
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konsekvens som påverkar agerandet hos någon aktör. Antingen för att få fram en förändring 

gentemot den enskilda aktörer såväl som förändring på ett mer omfattande plan som berör 

strukturer såväl som individer.  

 

Den sista förklaringsmodellen som används i denna studie är sådana som klassas som 

ändamålsförklaringar. Detta är att en händelse eller handling motiveras genom vad målet med 

handlingen kan tänkas vara. Exempelvis så kan uttalanden som handlar om följder för en större 

struktur, exempelvis att genom ett politiskt beslut påverka antalet tiggare eller migranter som 

kan komma till ett land. Då blir orsaken förklarad genom ett givet mål. Här kommer såväl första 

ordningen såväl som andra ordningens kunskaper kunna inkluderas men i varierande grad.  

 

3.4 Vardaglig förståelse 

 

Vardagskunskaper, eller vardaglig förståelse, är den kunskap som elever visar om nyheter eller 

fenomen som saknar direkt koppling till antingen första eller andra ordningens kunskaper. 

Vidare kan det också betecknas som den förförståelse elever har om ett område, eller fenomen, 

innan de går in i klassrummet. Denna förståelse involverar uttalanden, eller yttringar, 

innehållande emotionella yttringar, värderande uttalanden, uttalanden som kommer utan att 

innehålla någon grad av samhällsvetenskaplig analys. Således kan detta klassas som den 

kunskap som eleven tar med sig in i klassrummet eller skolan innan hen har tagit del av någon 

undervisning (Sandahl, 2011). Vidare så kan det också vara uttalanden som innehåller yttringar 

som är enkla, som att något är bra eller dåligt, utan att i vidare mån förklaras med hjälp av en 

analys. Vidare kommer elevernas uttalanden att förstås mot följande tre steg; 

1. Den konkreta upplevelsenivån – Direkta sinnesupplevelser, natur, drift, impuls, 

instinkt, känslominne, visuellt minne, kroppsminne (känslor) 

2. Den språkligt beskrivande nivån – fakta, stoff, beskrivningar, reproduktion.  

3. Den språkligt abstrakta nivån – människan reflekterar över sina egna 

beskrivningar, människan söker sammanhang, förklaringar, strukturer, helheter 

och förståelse. Perspektiv, analys och förståelse (Arevik & Hartzell 2015, s 129). 

 

Med ovanstående resonemang är det då främst emotionella och känslomässiga uttalanden som 

hamnar inom det vardagliga och övriga uttalanden under den kategori som benämns i denna 

studie som samhällsvetenskapliga. 

3.5 Nyheter 
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Det om en nyhet bör innehålla i denna studie är dramatiska, enkla eller viktiga händelser som 

på något sätt kan väcka känslor hos människor. Något som utspelar sig i närheten till individen 

och som inte ska ligga för långt bort i tid från intervjutillfället. Gärna något som pågår, och inte 

något som har avslutats, exempelvis ett tidigare genomfört riksdagsval eller folkomröstning.  

 

3.6 Urval - nyheter  

 

De nyheter som använts i studien och som presenterats för respondenterna har alla olika 

karaktär. Detta medför att elever som inte nödvändigtvis känner till en av nyheterna kanske kan 

relatera till någon av de övriga två. Således kommer nyheterna ha vitt spridd karaktär. En nyhet 

handlar om den pågående konflikten i Syrien, den andra nyheten handlar om PewDiePie som 

blir av med sitt kontrakt med Disney efter att ha publicerat en video som kan ses som anti-

semitisk och den tredje nyheten handlar om att en majoritet i Sverige vill införa ett 

tiggeriförbud. Samtliga nyheter är tämligen aktuella och har ett innehåll som kan knytas an till 

det som i föreliggande studie kommer klassas som samhällskunskapsdiskurs (Sandahl, 2011). 

Innehållet är konflikter, politik och media som kan ledas tillbaka till de akademiska discipliner 

som samhällskunskap är baserat på (Olsson, 2016). Vidare motiveras urvalet på de skrivningar 

som återfinns i LGY11; ”Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt 

förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med 

samhällsfrågor.” (Skolverket, 2011, s 143). Urvalet av nyheter är också motiverat utifrån en 

modell för nyhetsvärdering som utformats av den tyske medieforskaren Henk Prakke (1968) 

enligt ”Figur 1 s.13”. Således kan alla tre nyheterna sättas in och vägas mot kategorierna som 

utformats. De tre dimensionerna är; tid, rum och kultur. För det första spelar tid roll då en nyhet 

som inträffat nära i tid tenderar att vara mer intressant än något som skedde för flera år sedan. 

För det andra är en nyhet, teoretiskt sett, om en händelse som sker i Norge ett högre nyhetsvärde 

än en händelse som sker på Nya Zeeland. För det tredje spelar kultur roll, då det är sannolikt 

att likt den rumsliga faktorn påverkar så gör även kultur det, exempelvis är nyhetsvärdet i att 

läsa om ett val som sker i Danmark mer intressant än ett val som genomförs i Sydafrika, då 

Sverige och Danmark ligger närmare varandra rent kulturellt (Weibull & Wadbring 2014).  
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Figur 1 - Nyhetsvärdering 

 

 

(Weibull & Wadbring, 2014, s. 282) 

 

URL till studiens tre nyheter, samtliga hämtade från Expressen.se under tiden för studiens 

genomförande, april 2018.  

 

Nyhet 1:  

USA bombar militära mål i Syrien 

https://www.expressen.se/nyheter/usa-bombar-syrien-efter-giftgasattacken/  

 

Nyhet 2: 

PewDiePie förlorar kontrakt med Disney över antisemitisk video 

https://www.expressen.se/noje/disney-bryter-med-pewdiepie-efter-skamt/ 

 

Nyhet 3: 

Majoritet i Sverige vill ha tiggeriförbud 

https://www.expressen.se/nyheter/majoritet-i-sverige-vill-ha-tiggeriforbud-/ 

  

https://www.expressen.se/nyheter/usa-bombar-syrien-efter-giftgasattacken/
https://www.expressen.se/noje/disney-bryter-med-pewdiepie-efter-skamt/
https://www.expressen.se/nyheter/majoritet-i-sverige-vill-ha-tiggeriforbud-/
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4. Metod 
 

Följande kapitel redogör metoderna som använts för såväl datainsamling som analys av den 

insamlade datan. Kapitlet inleds med en kort beskrivning om tolkningsprocessen och hur det 

spelar en roll i kvalitativa studier för att sedan gå vidare med en beskrivning och motivering av 

vald metod samt genomförandet. Avslutningsvis kommer forskningsetiska förhållningssätt att 

presenteras. 

 

4.1 Hermeneutik   

 

Transkriptionerna av ljudupptagningar från genomförda gruppintervjuer kommer tydas och 

tolkas för att skapa en mening och struktur. Denna process när människan tolkar och försöker 

finna mening i verkligheten eller i ett fenomen kallas för hermeneutik (Ödman, 2007). En 

tolkning innebär i denna studie uppfattning huruvida vissa kunskapsuttryck är antingen 

samhällsvetenskapliga eller vardagliga. I denna studie så är det elevernas uttalanden, som i sig 

är elevernas tolkningar av nyheterna, som sedan kommer analyseras genom författaren under 

arbetet med analysen. Med detta i åtanke är det något som ligger bakom det som möter läsaren 

av transkriptionerna eller vid lyssning av inspelningar något som kommer påverka tolkningen 

(Wallén, 1996). Det är således författarens analys, med hjälp av givna teoretiska modeller och 

förhållningssätt, som ger ytterligare ett lager av tolkning. Empirin i föreliggande studie kommer 

baseras på uppdelningen av det som klassas som samhällsvetenskaplig och vardaglig förståelse, 

som har sin grund i Sandahls (2011) överföring av ”first and second order concepts”, till första 

och andra ordningens kunskaper inom samhällskunskap  som redogjorts för studiens tredje 

kapitel. 

 

4.2 Kvalitativa data – reliabilitet och validitet 

 

Denna studie syftar till att redovisa hur en grupp gymnasieelever förstår nyheter. Eftersom 

syftet är explorativt till sin natur kommer inte resultatet kunna generaliseras utan snarare ge en 

inblick i hur en grupp gymnasielever förstår sig på nyheter under våren 2018. Vidare kommer 

denna studie diskutera huruvida samhällskunskapsundervisningen har en möjlighet att påverka 

elevernas nivå av samhällsvetenskaplig förståelse av nyheter i framtiden.  
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Svagheten med studier av kvalitativ natur är validiteten i resultatet. Dessa kan ständigt 

ifrågasättas då empirin aldrig kan analyseras helt fritt från forskarens förutfattade meningar 

eller förkunskaper (Holme & Solvang 1991). Vidare kan uttalanden i kvalitativa intervjuer 

påverkas om respondenterna känner sig påverkade att svara i enighet med det arbetets syfte och 

som en följd av påverkan från forskaren (ibid.). Om dessa svagheter skulle tillgodoses hade en 

kvantitativ metod kunnat brukas, då i form av enkäter (ibid.). Då riskerar resultatet dock att 

sakna det djup och nyanser som kan framkomma i kvalitativa intervjuer av det slag som brukas 

i denna studie. Slutligen tenderar kvalitativa studier att handla om överförbarhet, vilket innebär 

att ett liknande resultat kan framkomma om en liknande studie genomförs med likartad teori 

och metod (Bryman, 2012). 

 

4.3 Urval 

 

Föreliggande studie har varit intresserad av att ha respondenter som vid tid för studien 

genomgår gymnasieutbildning med den nuvarande läroplanen, LGY11 (Skolverket, 2011). 

Kontakt med respondenter har tagits via skolors samhällskunskapslärare, som sedan har 

informerat sina elever om studiens upplägg och därefter rekryterat respondenter till studiens 

gruppintervjuer. Dessa elever har sedan blivit uppdelade i grupper av sin lärare för att sedan 

genomföra studiens tänkta fokusgruppintervjuer Urvalet har således baserats på 

bekvämlighetsgrunder (Bryman, 2012). Anledningen till att ett bekvämlighetsurval använts i 

denna studie är för att gruppen elever inte spelar någon roll, vilka elever som helst kunde delta, 

under förutsättningen att de aktivt är del av ett gymnasieprogram och tagit del av, eller slutfört, 

kurser i samhällskunskap. Eleverna i denna studie är inte några som sticker ut, och författaren 

har ingen förkunskap om elevernas kunskapsläge eller betygsambitioner. Detta har således 

motiverat att elevernas betygsnivå eller förförståelse av nyheter inte har tagits någon hänsyn. 

Syftet är explorativt i sin natur och ämnar bara ge en ögonblicks bild av hur eleverna förstår 

nyheterna vid tiden för studiens genomförande. 

 

Studiens resultat kan, och ska inte, generaliseras gentemot population, utan ger bara en inblick 

i hur det ser ut just nu beträffande hur elever förstår nyheter. Totalt har föreliggande studie 

baserats på fyra fokusgruppsintervjuer med sammanlagt tolv elever. Vidare har det under 

urvalsprocessen framkommit att de lärare som besvarat förfrågan om att låta studien 
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genomföras med deras elever, samtliga har arbetat aktivt med källkritik under terminen5. Vidare 

kan sägas att eleverna på förhand känner varandra vilket medför att det kan anses troligt att 

eleverna på förhand har etablerat ett slags hierarki, som exempelvis kan påverka talutrymme 

under intervjuerna.  

 

 

 

4.4 Fokusgruppsintervjuer 

 

Metoden som används för att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna utgår från 

fokusgruppsintervjuer. Motiveringen till att använda fokusgrupper är att vid 

fokusgruppsintervjuer kommer åt en rikare samling av uttalanden och yttranden från fler 

respondenter (Kvale & Brinkmann 2009). Vidare är det grupper av elever som kommer 

intervjuas samtidigt, och i samtalen ha möjlighet att utveckla sina resonemang och tankar 

rörande en nyhet inom gruppen och med de andra respondenterna (Bryman, 2012). Ytterligare 

ett motiv som motiverar användning av fokusgrupper är att det blir fler respondenter som kan 

uttala sig om sina åsikter rörande studiens nyheter (ibid.). För att kunna använda empirin som 

grund och analysera elevernas uttalanden, för att se vilka kunskapsuttryck som eleverna visar 

genom sina uttalanden kan elevernas uttalanden bli djupare och mer nyanserade genom 

fokusgruppsintervjuer än vad som vore möjligt i enskilda intervjuer (Kvale & Brinkmann 

2009). Ytterligare motiv till föreliggande metod är studiens syfte som att se hur gymnasielever 

förstår sig på nyheter. Genom att använda gruppintervjuer kommer fler elevröster kunna uttalas 

och bidra till att empirin blir mer omfattande än vid enskilda intervjuer. Vidare är det således 

elevernas perspektiv och synsätt på nyheter som är i fokus i analysen, och det är analysen av 

denna empiri som blir studiens resultat. Således så är det motiverat att använda fokusgrupper, 

då det är elevernas samtal mellan varandra och eventuella diskussioner samt frågor eleverna 

kan ha kan redas ut via någon av de andra deltagarna, och därigenom undviker intervjuaren att 

ställa ledande frågor. Vidare är studiens resultat inget som kan generaliseras på en större 

population p.g.a. studiens kvalitativa natur och studiens begränsade respondentantal (Bryman, 

2012). I en gruppfokusintervju är det intervjudeltagarna som ska vara i fokus och deras 

                                                 
5 Det som eleverna har jobbat mest med är att kritiskt granska det innehåll som de möts av via sociala-medier och 

försöka lära sig grunderna till att allt som står på nätet inte behöver vara sant. Ansvarig lärare har använt 
nyhetsartiklar och aktuella händelser för att få eleverna mer intresserade av det som ingår i  
samhällskunskapskursen. 
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uttalanden. Forskarens roll i det hela ska således vara begränsad och ställa frågor eller 

följdfrågor på deltagarnas uttalanden för att undvika oklarheter eller otydligheter rörande temat 

som diskuteras. Vidare kan respondenterna tillsammans utveckla sina resonemang och 

tankegångar rörande nyheterna tillsammans med övriga deltagare (Holme & Solvang 1991). 

Detta bjuder in till att respondenterna får andra perspektiv än sina egna på nyheten, vilket kan 

medföra ett mer nyanserat och djup i empirin. Slutligen  är det inte studiens mål att få fram en 

enad röst för gruppen om varje nyhet, utan genom fokusgruppintervjuer  kan fler röster bli hörda 

för att möta studiens syfte och frågeställningar på ett mer adekvat sätt (Kvale & Brinkmann 

2014). 

 

Det som i föreliggande studie kallas för fokusgrupper definieras som följande; ”Fokusgrupper 

är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som bestäms 

av forskaren.” (Morgan, 1996, s 130). Studiens genomförande kommer göras under en 

begränsad tid och deltagare utöver respondenterna kommer vara författaren som agerar 

moderator eller samtalsledare för ämnet som senare ska diskuteras (Wibeck, 2010). 

Fokusgruppsintervjuerna kommer vara av en semistrukturerad karaktär då intervjuerna kommer 

riktas mot tre valda nyheter och intervjuerna kommer följa en given intervjuguide (ibid.). 

Empirin som samlas med hjälp av fokusgrupper blir ofta väldigt omfattande vilket möjliggör 

för olika sorters analyser (ibid.). Gruppintervjuerna kommer vara av en ostrukturerad karaktär, 

detta motiveras med att det inte primärt är studiens syfte att få fram en enad bild, utan istället 

lyssna av hur respondenterna samtalar om studiens ämne (Wibeck, 2010). Studier som denna 

när fokus är på barn eller ungdomar, har tidigare undersökningar som använt sig av 

gruppintervjuer fått ett bättre resultat än vid enskilda intervjuer (Peek & Foothergrill 2009). 

Detta för att respondenterna inte känner någon press att svara på rätt sätt och samtalet blir mer 

naturligt om det är fler jämlika som deltar i intervjun (ibid.). I denna studie som handlar om 

nyheter som är valda för att tänka väcka känslor och vara något som respondenterna har åsikter 

om på förhand bidrar till att motivera vald metod (Wibeck, 2010). Avslutningsvis har inte 

respondenterna fått se temat eller artiklarna för intervjuerna. Således är risken mindre för att 

elevernas egna uppfattning på förhand modifieras och påverkar hur dom uttalar sig vid 

intervjuernas genomförande.  
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4.4.1 Genomförande 

 

Intervjuerna har skett under vårterminen 2018. Samtliga av de gruppintervjuer har varit 

genomförda på elevernas respektive skola, men i lokaler som varit avskärmade från deras 

ordinarie lärare och andra elever. Detta för att säkerställa att eleverna inte påverkas av några 

yttre omständigheter under intervjun. Respondenterna har fått tagit del av ett informationsblad 

som beskrivit vad intervjun syftar till och kontaktinformation som är relevant om 

respondenterna skulle ha några frågor efter att intervjuerna genomförts. Vidare har det 

viktigaste varit att få fram till respondenterna att deltagande är helt frivilligt och när som helst 

kan avbrytas om hen inte längre vill delta. Avslutningsvis har det säkerställts att inget av detta 

material kommer användas till något annat än föreliggande studie och direktiv rörande 

anonymitet och sekretess delgivits samtliga deltagare.  

 

4.5 Analysmetod 

 

Under analysarbetet har empirin genomgått flera steg. Först har elevernas uttalanden 

kategoriserats och delats upp tematiskt, då först har elevernas utsagor delats upp för att klassas 

in samtliga uttalanden om respektive nyhet i en kategori. Sedan har övriga uttalanden samlats 

ihop tematiskt och medfört ett svar på studiens andra frågeställning. Utöver det har uttalanden 

som rör elevernas motivering till att ta del av nyheter och vad som gör en nyhet intressant 

tematiserats upp på samma sätt. Detta har gjorts genom manuell färgkodning av det insamlade 

materialet. Det andra steget av analysmetoden som använts har varit att söka efter den andra 

ordningens kunskaper. Då främst i form av problematisering, perspektivtagande och 

analysförmåga samt elevernas egna reflektioner rörande nyheten. Men också vilka emotionella 

uttalanden, värderande inslag eller uttalanden som kommer utan någon form av föreliggande 

eller senare analys. Detta för att kunna få fram en nyansering i materialet mellan det som är 

samhällsvetenskaplig och vardaglig förståelse.  

 

4.6 Etiska överväganden 

 

Föreliggande studie har anammat en rad forskningsetiska regler och förhållningssätt. Dessa 

hämtas från Vetenskapsrådet (2011) och brukas för att säkerställa att hanteringen av empiri och 
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redovisning av resultat följer regler och förhållningssätt för att säkerställa respondenternas 

anonymitet. Vidare så kommer dessa regler också omfatta den insamlade empirin och 

hanteringen av insamlad data. Detta för att säkerställa en korrekt hantering och därigenom 

säkerställa anonymitet, konfidentialitet och sekretess. För att uppnå dessa riktlinjer kommer 

fokusgruppsintervjuerna att spelas in med hjälp av en mobiltelefon. Inspelningarna är lagrade 

på författarens mobiltelefon och krypterade. Efter att studien är färdigställd kommer dessa 

inspelningar raderas. Inspelningarna kommer transkriberas för att underlätta analysarbetet. I 

dessa transkriberingar kommer alla faktorer som kan härleda tillbaka till respondenternas 

identitet att anonymiseras. Transkriberingarna kommer kodas, så varje respondent får en unik 

bokstav och även moderatorn i samtalen. Genom dessa åtgärder kommer de etiska riktlinjerna 

för kvalitativ forskning säkerställas. Materialet kommer vara helt anonymt och avidentifierat i 

den slutgiltiga studien.  
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5. Analys 
 

Syftet med denna studie är  att undersöka hur elever förstår nyheter. Detta har gjorts med stöd 

av fokusgrupper, där totalt 12 elever har deltagit. Samtliga elever har genomfört 

Samhällskunskap 1b under läsåret 17/18. Således kommer resultatet och analysen av 

föreliggande studie kunna relateras till det aktuella forskningsläget inom 

samhällskunskapsdidaktik och bidra med ett litet tillskott inför framtida undersökningar om 

aktualiteter och nyheternas roll i samhällskunskapen samt ge en inblick i vad som motiverar 

eleverna att följa nyheter.  

 

5.1 Första ordningens kunskaper 

 

Nedan kommer en analys där tecken på första ordningens kunskaper återfinns i elevernas 

uttalanden. Dessa tecken kommer vara fakta, information, termer eller fenomen som relateras 

till de ämnen som samhällskunskap grundas på; statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi 

men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner (Skolverket, 2011). Vidare 

tillämpas de resonemang och modeller som presenterats i kapitel 3. 

 

5.1.1 USAs bombningar i Syrien 

 

Elevernas uttalanden innehåller en rad olika aktörer, strukturer, fenomen och information när 

dom talat om studiens nyheter. Dessa tecken återfinns ofta i samband med att eleverna uttrycker 

spontana reaktioner och ger tecken på en djupare förståelse än det som presenteras för dom i 

form av information i respektive nyhetsartikel. Det kan handla om hur de olika aktörerna har 

agerat: 

I- Jag visste det där om att dom skulle släppa någon giftgas, så liksom något nytt sätt 

att göra terrordåd på, det var det enda jag visste, jag visste inte att USA bombade 

Syrien. Hade jag ingen aning om.” (Intervju3, 2018-04-24).  

 

Här manifesteras första ordningens kunskap om två nationalstater, USA, Syrien och Ryssland, 

men det finns också andra aktörer som nämns av eleverna rörande denna nyhet. Dessa aktörer 

är då NATO, och hur denna aktör skulle kunna ha en roll i den rådande konflikten: 

 

G- Asså 

I- Nato  

G- Nato ja, precis. Det är liksom 
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I- Asså USA är ju ganska stor makt, så förmodligen så kommer andra länder också 

hjälpa till om det skulle bli så stort 

C-Vem skulle dom hjälpa 

I -Att NATO hjälper USA”. (Intervju3, 2018-04-24) 

 

Vidare manifesteras tecken på att aktörerna i nyheten om Syrien snabbt associeras till den 

nuvarande amerikanske presidenten Donald Trump. Detta är något som framkommer i samtliga 

intervjuer, då ofta i samband med det som klassas som vardaglig förståelse. Således visas tecken 

på första ordningens kunskap ofta i relation med emotionella yttringar; ”C- Jag tycker inte om 

sättet han styr och sakerna han säger, och saker han gör. Sen vissa saker är väl inte helt fel. Men 

alltså nej. Det har varit väldigt mycket knas” (Intervju3, 2018-04-24). Föregående citat får 

illustrera tecken på första ordningens kunskaper i kombination med emotionella yttringar och 

värderingar, som i föreliggande studie hamnar under det som klassas som en vardaglig 

förståelse. Vidare är detta något som återkommer, och tecken på att det är Donald Trump ensam 

som bestämt att en bombning av Syrien ska genomföras och återigen visas tecken på tidigare 

omskrivna blandning av första ordningens kunskaper och emotionella yttringar:  

 

D- Jag tycker inte att något land ska bomba något annat land, men nu är inte jag så 

här, jag är inte Donald Trump så jag vet inte hur han tänker, men om han anser att 

det är rätt från hans sida att göra det så och väljer att sedan göra det så finns det 

inget jag kan göra åt det men…” (Intervju3, 2018-04-24) 

 

Vidare finns tecken på första ordningens kunskaper beträffande situationen i Syrien och att det 

är en pågående konflikt inom landet. Eleverna använder termer såsom inbördeskrig och 

konflikt, i kombination med de övriga delarna av första ordningens kunskaper.  

 

5.1.2 PewDiePie förlorar sitt kontrakt med Disney 

 

Beträffande studiens övriga nyheter har första ordningens kunskaper manifesterats genom 

uttalanden om vilken roll PewDiePie spelar, och hur eleverna ser på honom som aktör. Således 

visar eleverna tecken på att dom känner till PewDiePie och vad han gör. Ytterligare tecken på 

detta är i samband med att uttalanden kommer om hur strukturella faktorer kan påverka 

YouTube som ett ”community”. Då främst i svepande uttalanden, där tecken på förståelsen av 

eventuella följder återfinns: 

 

A- Jag tänker såhära, du vet hur mycket kritik Wall Street Journal har fått, för hela 

B- Jaa 
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A-  Dom skriver om honom på ett så grovt sätt, han skulle t.ex. ett av argumenten, för 

att han var nazist, för att han höll på att pekade åt vänster i en video, då ändrade dom 

vinkeln och sa att han stod och heliade ”OH NEJ” 

B-  Ja. 

A-  För att liksom, det är... ja om man faktiskt kollar på honom så vet man att hans 

kanal är 100 % satir 

B- Ja precis (Intervju1, 2018-04-24) 

 

Aktörerna som eleverna talar om här är Wall Street Journal som tidning, och hur tidningen har 

fått utstå kritik som en följd av publiceringen, och i detta samtal mellan två elever uppstår det 

en konsensus kring nyheten där första ordningens kunskap blir manifest. Ytterligare tecken är 

när eleverna nämner anti-semitism och påvisar att det är något som är negativt om det sprids av 

personer som PewDiePie som har en stor publik: 

 

K - Det här ju lite såhär, jag har för mig att det var så här mot något persongrupp eller 

nånting, det verkade som rasistiskt. Så från en rasistisk aspekt så är ju det här viktigare 

än kanske, ja dock går ju Trump in i rasistiskt också mot att han också attackerar ett 

ställe så, men för hela världen så är det ju kanske den andra nyheten viktigare. 

(intervju4. 2018-04-26) 

 

Slutligen är de största tecknen på elevernas första ordningens kunskaper beträffande denna 

nyhet är fokuserade kring aktörerna som är involverade i nyheten. 

 

5.1.3 Majoritet i Sverige vill införa tiggeriförbud 

 

Beträffande studiens tredje nyhet kommer flera tecken på första ordningens kunskaper 

manifesteras. Det är uttalanden som innehåller fenomen, exempelvis en ökad invandring och 

att eleverna konstaterat att det är flera som röstar på Sverigedemokraterna och att tiggeriet just 

nu är en aktuell samhällsfråga. Vidare ger eleverna genom sina uttalanden tecken på att de 

känner till olika fenomen såsom arbetslöshet, organiserat tiggeri och fattigdom. Således blir det 

i denna studie främst rörande denna nyhet som eleverna ger tecken på första ordningens 

kunskaper; ”B- Ja… jag vet inte riktigt… det har väl med invandring och göra säkert. 

Invandringspolitik. Jag vet inte varför folk vill förbjuda sånt där... direkt” (intervju1, 2018-04-

24).  

 

Elevernas uttalanden tyder på vissa tecken av första ordningen kunskap rörande politiska läget 

och aktuella samhällsdebatten som de känner till rörande tiggeri: 
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A-  Ja det måste ju inte vara. Det är ju ändå helt förståeligt med tanke på att den ökade 

invandringen och det där med att det är så många mer som är sverigedemokrater, så 

dära. Det är många som faktiskt är rasister och inte tycker om dom. Fast det är ju det 

där att. Det är många som syftar på som argument här är ju att tiggare som… för att 

det är många som tjänar pengar på tiggare, just tjänar pengar.(intervju1, 2018-04-24) 

 

Här kombineras tecken på första ordningens kunskap, genom att uttalandet innehåller begrepp 

såsom rasism, sverigedemokrater och att det är många som tjänar pengar på tiggeriet, alltså 

kriminalitet. Vidare är det uttalanden med tecken på att eleverna ser tiggeriet som en aktuell 

från i samhällsdebatten:  

K- Ja för det är ju det som liksom såhär man vet ju inte exakt, vissa kanske anlitade 

av ligor, att det blir lättare för, eller bättre för individen själv, att inte få sitta och tigga. 

För att dom är anlitade av någon som tar alla pengar och sådär. Men vissa tigger ju 

faktiskt för att dom inte har pengar. Man vet ju inte. Så på sätt så skulle det väl vara 

bättre med tiggeriförbud. (Intervju4, 2018-04-26)  

 

Samma elev har ytterligare tecken på första ordningens kunskaper, men vidare finns det även 

en förståelse av orsakerna bakom fenomenet, och vad som föreligger att det har blivit en 

majoritet som är emot tiggeri, och använder begrepp som flyktingar och invandrare. Vidare har 

det återkommit liknande resonemang i studiens intervjuer: 

K- För det är ju det dom pratar om i liksom. Vad  heter det, i politiken och sånt just 

nu. Det är ju liksom det är svårt för ungdomar och för flyktingar, och invandrare att 

skaffa jobb i Sverige. (intervju4, 2018-04-26) 

 

Således visar eleverna genom sina uttalanden på första ordningens kunskaper, beträffande 

fenomen, aktörer och fenomen som ursprungligen kan hämtas och förklaras utifrån 

samhällskunskapens grunder.  

 

5.1.4 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis kan dessa tecken på första ordningens kunskap i stor mån vara det som 

eleverna sedan kan använda för att visa tecken på andra ordningens kunskap, och det som 

behövs för att möta det som i föreliggande studie klassas som samhällsvetenskaplighet i deras 

uttalanden. 

 

 

 

 

 



”Det är ju skräpnyheter” VT-2018 Påhl Karlsson 

 

   
25 

 

              

 

5.2 Andra ordningens kunskaper 

 

Nedan kommer en analys av elevernas uttalanden för att leta efter tecken på andra ordningens 

kunskaper. Detta kommer främst vara tecken på kausalanalys, historisk förståelse, källkritisk 

förmåga, perspektiv rörande nyheters framställning, anti-semitism, strukturella framtida följder 

för YouTube och vidare analysförmåga beträffande en skiftande attityd i samhällets påverkan 

för nyheten om ett tiggeriförbud. 

 

5.2.1 USAs bombningar i Syrien 

 

Eleverna ger tecken för att ha en förmåga att göra en kausalanalys av händelserna som 

nyheterna handlar om. Det handlar först om att eleverna har en historisk medvetenhet och drar 

paralleller till andra historiska händelser, om än de inte är fullständigt korrekta beträffande det 

historiska innehållet; ”F- Då liknar det ju, Korea… vad heter det, Vietnamkriget typ. Ja. Två 

stormakter som håller på i, vad heter det ett u-land ungefär.” (intervju2, 2018-04-24). Dessa två 

uttalanden pekar på att eleverna använder de första ordningens kunskaper, om nationer och 

personer kombineras med historiska kunskaper, om händelser som inträffat tidigare i sina 

uttalanden, vilket medför att uttalandena närmar sig en mer samhällsvetenskaplig karaktär: 

 

K- Det är ju det här USA och Nordkorea, Kim Jung Un, och Trump håller på och 

fightas så där, båda sitter ju på atomvapen och såna grejer, så det är ju lätt att 

nånting stort kan hända.” (Intervju4, 2018-04-26) 

 

Härigenom visar eleverna tecken på at ha en generisk historieuppfattning, och kan se nutida 

händelser i ljuset av sådant som antingen har hänt, eller kan hända i framtiden, och relatera 

detta till den diskuterade nyheten. Eleverna visar även tecken på en kausalanalytisk förmåga 

när de kan visa på följder det som presenteras i nyheten: 

L- Inte rädd för tredje världskrig, hur det kan påverka oss. För det är klart, åååh om 

fler länder kommer ge sig in i om det blir större än bara... 

M- Aaa eller så går dom in i grupper som i andra världskriget, att länderna bildar typ 

ett lag, mot 

K- Tar ställning 

M- Om då USA bombar Syrien, då kommer något annat land som satt sig ihop med 

Syrien att bomba USA. (intervju4, 2018-04-26) 

 

Här görs ytterligare kausalanalyser med hjälp av historiska exempel; ”D- Det kan leda till 

väldigt mycket, i värsta fall ett nytt världskrig, men det får vi hoppas att det inte gör.” (intervju2, 

2018-04-24). Dock är det även här en kombination av emotionella yttringar och andra 
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ordningens kunskaper beträffande analysförmågan. Det är hänvisning bakåt i tiden, alltså 

perspektiv på tid, som påvisar tecken på andra ordningens kunskaper och därigenom närmar sig 

detta uttalande en mer samhällsvetenskaplig karaktär. Vidare är detta något återkommande när 

denna nyhet diskuteras och talas om av eleverna. Det är orsaksanalyser innehåller första 

ordningens kunskaper, fakta, fenomen, information och termer, som kombineras med utsagor 

om vad det kan leda till i framtiden och påverka såväl individer och samhällen. 

 

5.2.2 PewDiePie förlorar sitt kontrakt Disney 

 

Den grad av andra ordningens kunskaper som eleverna har visat tecken på genom sina 

uttalanden beträffande studiens andra nyhet handlar främst om källkritisk förmåga och 

kausalanalys. Detta manifesteras genom att eleverna genom sina uttalanden visar att dom har 

förstått innebörden av källkritik och att nyheter inte alltid är sanningsenliga utan kan vinklas. 

Således är det uttalanden likt kommande citering som får illustrera den källkritiska förmågan 

och andra ordningens kunskap: 

A- För man ser ju bara en sån här rubrik så ja det här måste ju vara sant, ja fast det är 

ju det som man har studier om, det är ju undersökningar nu om ungdomar har bättre 

källkritik, och bara läser rubriker och inte tänker mer på det.(Intervju1, 2018-04-24). 

 

Ytterligare uttalanden som ger tecken på samma källkritiska förmåga och vetskapen om att 

nyheter kan vara vinklade: 

 

A- Jag tänker såhära, du vet hur mycket kritik Wall Street Journal har fått, för hela 

B- Jaa 

A-  Dom skriver om honom på ett så grovt sätt, han skulle t.ex. ett av argumenten, för 

att han var nazist, för att han höll på att pekade åt vänster i en video, då ändrade dom 

vinkeln och sa att han stod och heliade ”OH NEJ” 

B-  Ja. 

A-  För att liksom, det är... ja om man faktiskt kollar på honom så vet man att hans 

kanal är 

100 % satir (intervju1, 2018-04-24) 

 

Eleverna uttrycker även förmågan att se att nyhetsrubriker ibland kan justeras och att innehållet 

inte alltid behöver överensstämma med innehållet (rubrikerna fungerar således clickbait6”)  som  

eller det som faktiskt har hänt: 

 

K- Sen så tycker jag, så är det ofta i rubrikerna så gör dom det större än vad det 

egentligen är, för där står det att YouTube försvarar efter den hårda kritiken. Men om 

                                                 
6 ”Clickbait - rubrik på webbsida, ofta av uppseendeväckande karaktär, avsedd att driva trafik till en viss artikel 

eller webbplats.” ne.se 2018-05-09 
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man egentligen läser på lite, alltså så ber ju han om ursäkt, och säger att det var dumt 

och så där, och inte riktigt försvarar det, han säger väl att det var inte tänkt såsom det 

var, men han ber ändå om ursäkt. Så det är ofta som att det känns som att man inte 

riktigt kan lita på alla rubriker och sådär. För att man vet inte om det stämmer eller 

inte. Så tycker jag. (intervju4. 2018-04-26). 

 

Ytterligare exempel på förmågor som klassas som andra ordningens kunskaper är det som 

handlar om förmågan att se hur händelser kan ha en inverkan på det som sker i framtiden. Här 

gör eleverna uttalanden som påtalar att följderna kan bli att andra YouTubers kanske tänker 

efter mer innan de publicerar något: 

 

D- Det är klart det påverkar, han har jätte stort inflytande på många unga. Ifall han 

sprider anti semitiska videos när han har så många unga följare kanske inte är det 

bästa, men han är ju fortfarande komiker (…) (intervju2, 2018-04-24) 

 

Utöver detta uttalas det en förståelse för vilka följder en spridning av anti-semitism kan få och 

att eleverna anser det som något negativt och inte är något som PewDiePie med sin stora publik 

ska göra: 7  

 

H- Och vad som är kul och inte. Eeeh att man kanske asså man får tänka några steg 

längre vad konsekvenserna blir 

G- Jag tycker att det är bra av Disney att dom visar att det inte är okej att dom gör 

något åt det.” (intervju3, 2018-04-24) 

 

Dock är det precis som i tidigare nyhet, att andra ordningens kunskaper, yttrar sig ofta 

tillsammans med det som i föreliggande studie klassas som vardaglig förståelse. Alltså 

uttalanden som innehåller en viss mån av emotionell koppling och värderingar. Vidare uttalar 

eleverna att dom förstår sambandet mellan att Disney har gjort sig av med alla kopplingar till 

PewDiePie efter det som inträffat och motiverar det genom att relatera till vilka konsekvenser 

Disney kan drabbas av; ”A- Det är för att dom inte vill koppla… Disney med hans… PewDiePie 

för att han ses som en nazist från såna där medier.” (Intervju1, 2018-04-24). Avslutningsvis ska 

andra ordningens förståelse påvisas genom ett uttalande då eleven ser direkta följder av det som 

hen läst om i nyheten om PewDiePie; ”J- Man kanske tänker efter lite mer, vad man lägger upp 

och så” (intervju4, 2018-04-26). 

 

                                                 
7 62 518 137 prenumeranter, http://www.youtube.com/pewdiepie 2018-05-11 
 

http://www.youtube.com/pewdiepie


”Det är ju skräpnyheter” VT-2018 Påhl Karlsson 

 

   
28 

 

              

 

5.2.3 Majoritet i Sverige vill införa tiggeriförbud 

De förmågor som eleverna visat tecken på i deras uttalanden rörande studiens tredje nyhet har 

främst varit relaterade till orsaker bakom tiggeri och varför en majoritet skulle vilja ha ett 

tiggeriförbud. Eleverna har talat om arbetslöshet, fattigdom, oförmåga att försörja sig själv eller 

sin familj och en avsaknad av framtidshopp som bidragande orsaker dessa två faktorer. Det 

första som analysen av elevernas uttalanden lyfter fram är det ekonomiska perspektivet och 

orsaker som ligger bakom tiggeri i Sverige. Följande citat får illustrera tecken på en förmåga 

att göra orsaksförklaringar; ”C- Dom tigger för att dom inte har någon annan möjlighet att 

försörja sig.” (Intervju2, 2018-04-24). Ytterligare exempel på orsakerna bakom tiggeri:  

 

E- Det kan ju bero på massa saker. Det är väl att dom är flyktingar från något land 

eller behövt fly från något land. Kan ju t.om ha flytt från Finland av nån anledning, 

men det är ju för att dom inte har nånstans att bo i deras egna land och sen flyr upp 

hit, och vill ha pengar men inte får den här chansen. (Intervju2, 2018-04-24).  

 

I ovanstående citat ger eleven uttryck för en förmåga att se saker från ett annat perspektiv, då 

genom att tiggaren kanske har behövt fly sitt land och vill ha försörjning, men inte kan få ett 

jobb och det är orsaken till att hen tigger. Detta är något som framkommer i fler uttalanden:  

 

K- Ja för det är ju det som liksom såhär man vet ju inte exakt, vissa kanske anlitade 

av ligor, att det blir lättare för, eller bättre för individen själv, att inte få sitta och tigga. 

För att dom är anlitade av någon som tar alla pengar och sådär. Men vissa tigger ju 

faktiskt för att dom inte har pengar. Man vet ju inte. (Intervju4, 2018-04-26).  

 

Ytterligare uttalanden som innehåller tecken på andra ordningens kunskaper och 

orsaksförklaringar kan ges med hänvisning till att tiggeriet ökat är  grundat i en förståelse av 

strukturella problem som handlar om arbetslöshet eller rasism: 

 

K- För det är ju det dom pratar om i liksom. Vad  heter det, i politiken och sånt just 

nu. Det är ju liksom det är svårt för ungdomar och för flyktingar, och invandrare att 

skaffa jobb i Sverige. (Intervju4, 2018-04-26) 
 

Eleverna har uttalat sig om varför ett tiggeriförbud kan vara aktuellt och ser därigenom nyheten 

som ett resultat av tidigare, eller pågående händelser. Detta i kombination med uttalanden om 

att det är en aktuell fråga som debatterats och det har lyfts upp att tiggeri kan vara organiserat, 

är detta tecken på andra ordningens kunskaper nämligen analysförmåga: 

 
D- Det kan ju bero på organiserat tiggeri också som förekommer. Som den här 

tiggaren som satt på flera miljoner nånstans utanför en tågstation för några veckor 

sedan som man läste. Så det kan ju vara att 6 av 10 svenskar är rädda för sånt att 

organiserat tiggeri ska gå till liksom så här organisationer i deras hemland för att de 

ska tjäna pengar på tiggarna. Kan det vara sånt också…(Intervju2, 2018-04-24).  
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Då förklaras det med orsaker som har med kriminalitet att göra, andra orsaker som eleverna 

uttalat är rörande en ökning av Sverigedemokrater i Sverige, och att dom då är rasistiska enligt 

eleven: 

A - Ja det måste ju inte vara. Det är ju ändå helt förståeligt med tanke på att den ökade 

invandringen och det där med att det är så många mer som är sverigedemokrater, så 

dära. Det är många som faktiskt är rasister och inte tycker om dom. (Intervju1, 2018-

04-24). 

 

Detta uttalande visar tecken på förmågan att koppla samman förändringar på en strukturell nivå, 

samtidigt som eleven tar ett perspektiv som inte hens egna. Avslutningsvis pekar uttalanden 

rörande ett ”vi och dom” tänk, och att tiggare inte har samma kultur kan påverkat: ”A- Inte 

samma kultur sånt dära. Då vill dom… tänker bara att dom tar våra pengar och lurar oss med 

större organisationer, så man tjänar pengar. Det är det som inte folk tycker om.” (Intervju1, 

2018-04-24).  

 

5.2.4 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis kan tecknen på andra ordningens kunskap peka på att kunskaperna 

beträffande nyheterna skiljer sig åt. Det har varit visats en skillnad mellan nyheterna och vilka 

kunskaper som eleverna givit tecken för i sina uttalanden, men att eleverna kan använda sig, 

om än knapphändigt i vissa fall, av de första ordningens kunskaper de besitter om nyheterna för 

att fördjupa och nyansera sina uttalanden varit aktuellt. 

 

5.3 Uttryck för vardagsförståelse 

 

Nedan kommer en analys för vilka tecken på vardaglig förståelse som framkommit i elevernas 

uttalanden rörande studiens tre nyheter. Dessa tecken kommer klassas som just vardagliga om 

de innehåller emotionella tecken, uttalanden som är värderande och avslutningsvis uttalanden 

som har en svag koppling till första eller andra ordningens kunskaper. Vidare då är det 

uttalanden som är beskrivande, eller som relaterar till sinnesupplevelser, natur, drift, impuls 

eller instinkt (Arevik &  Hartzell 2015).  
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5.3.1 USAs bombningar i Syrien 

 

Samlade vardagliga uttryck i elevernas uttalanden om USAs bombningar av Syrien är att det är 

något som de starkt associerar med en känsla av oro, att det är en hemsk händelse och en rädsla 

inför vilka tänkbara följder det kan få. Vidare är det tydligt att elevernas uttalanden som givit 

tecken på första och andra ordningens kunskaper i viss mån innehåller tecken som i 

föreliggande studie klassas som vardagsförståelse. Det blir således tydligt att elevernas 

uttalanden innehåller ett spektrum av förståelser, och inte det ena eller det andra. Elevernas 

tecken på vardaglig förståelse, är samtliga av negativ karaktär: 

 

K- Nej, jag tänker väl eeeh att det är hemskt. Eh jag blir lite rädd också för världen. 

Vad som händer och vad det kan få för konsekvenser lite grann.” (Intervju4, 2018-04-

26). 

 

E- Det jag tänker på först är ju mest att det är ju liksom, det är väl inte bra om man 

säger så, det kan ju liksom leda till mer attacker och liksom krig till slut kanske. Ehm. 

Så det är en väldigt hemsk nyhet, som att det är, folk har bombat, folk har utför 

giftgasattacker, och så. Aaa första som kommer upp är att det är hemskt och dåligt.” 

(intervju2, 2018-04-24) 

 

H- Jo men att det är hemskt. Att asså det är ju så här konstigt att världen fungerar så 

att det här är nästan normalt. Man ser ju sånt hela tiden. Att det händer liksom 

hemskheter. 

 

II- Det är ingen chock längre (intervju3, 2018-04-24) 

 

Med ovanstående uttalanden finns tecken på att första och andra ordningens kunskaper 

manifesteras, men det är i dessa uttalanden även kopplingar till hur dom känner och tycker om 

händelsen. Eleverna har också visat tecken på en uppfattning om att ”det är så här världen ser 

ut idag” vilket de uttalar kanske medför att deras reaktioner inte är så starka som dom ”borde 

vara”. Vidare uttalar sig eleverna rörande USAs nuvarande president, Donald Trump och 

påvisar hur de känner och tycker om honom som person, och gör en koppling till det Trump 

gör som president är synonymt med nationalstaten USA: 

 

D- Jag tycker inte att något land ska bomba något annat land, men nu är inte jag så 

här, jag är inte Donald Trump så jag vet inte hur han tänker, men om han anser att det 

är rätt från hans sida att göra det så och väljer att sedan göra det så finns det inget jag 

kan göra åt det men…” (intervju2, 2018-04-24) 

G- Att jag inte tycker om Donald Trump. H- Precis. (intervju3, 2018-04-24) 

 

Den koppling vissa elever gör visar också på en vetskap om hur rapporteringen kring USA och 

Trump är något som förmedlas, och att det således blir ett osäkert världsläge, utan någon 

utvidgad första eller andra ordningens kunskaper: 
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M- Det är just mycket om Donald Trump som det kretsar runt nu. Han gör mycket 

K- USA har ju egentligen alltid varit stort. En stor källa. Deras ekonomi styr oss t.ex. 

M- Ja fast det har blivit så mycket med bombningar och eeeh atomvapen och sånt där, 

sen Donald Trump, när Obama satt så var det lugnt. 

L- Men det är ju så, han är ju lite, jaa, lite sådär, det är ju därför det blir oroligt för 

man vet inte riktigt vad han skulle göra. (Intervju4, 2018-04-26) 

 

Eleverna uttalar sig här om vissa aktörer, som Trump och Obama, men dom visar inte på att 

dom utvecklar resonemangen om vad som kan hända utöver oron i världen och en värdering 

om att världen var tryggare innan Trump var president. 

 

5.3.2 PewDiePie förlorar sitt kontrakt Disney 

 

Samlade vardagliga uttryck i elevernas uttalande om att PewDiePie förlorar sitt kontrakt med 

Disney handlar främst om att de tycker att Disney agerat korrekt som avbrutit samarbetet, 

nyheten känns ointressant och som ”skräpnyheter”  och som något som inte är lika relevant för 

eleverna som studiens övriga nyheter. Elevernas uttalanden fastnar gärna på uttalanden som 

poängterar att det är negativt att en individ som PewDiePie med sin stora publik har en 

möjlighet att påverka väldigt många människor: 

G- Jag tycker att det är bra av Disney att dom visar att det inte är okej att dom gör 

något åt det.” (Intervju3 2018-04-24), ”A-  Det är för att dom inte vill koppla… Disney 

med hans… PewDiePie för att han ses som en nazist från såna där medier.(…). 

(Intervju1, 2018-04-24) 

 

Vidare uttalas tecken på att eleverna känner en viss skillnad mellan denna nyhet och studiens 

övriga, det verbaliseras exempelvis för några respondenter en dialog rörande den här nyheten 

och studiens övriga nyheter: 

H- Mindre viktig, men på något sätt så är den såhär personligt, ja alltså jag blev mer 

intresserad av det här, men det har ju mer att göra med personliga och egna åsikter 

och sånt.  

H- Men det andra är såklart större 

G- Jag har aldrig varit intresserad av PewDiePies videos så, för mig har det här inte 

varit något som intresserar mig mer än den andra nyheten, men jag är ju inte insatt i 

någon av de två nyheterna, så det är ju liksom 

H- Jag menar inte att jag är intresserad av PewDiePie 

G- Nej 

H- Men det som han tar upp liksom 

G- Men jag känner ju typ, känner starkare för den andra... lite.” (intervju3, 2018-04-

24) 

 

I ett av samtalen uttalas även att hela den här nyhetens karaktär är något som hen tolkar som 

”skräpnyheter”: 

F- Det där är ju typ skräpnyheter. Det är ju bara en YouTuber som sitter och snackar 

skit om dagarna. 
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E- Det är väl så alltså, jag tycker själv inte att man borde liksom förlora ett kontrakt 

liksom, på grund av det där, det är ju liksom humor och man måste inte uppskatta all 

humor så... aaah. Som hen8 sa, det är ju skräpnyheter. (intervju2, 2018-04-24) 

 

Även inom denna grupp kommer respondenterna fram till att det inte är någon relevant 

händelse, och att den inte behöver tas på så stort allvar som studiens övriga nyheter. I linje med 

tidigare uttalanden om denna nyhet kan elevernas uttalanden spegla deras uppfattning av 

nyheten, vilken kan göra att deras förkunskaper om den inte varit så omfattande som studiens 

övriga två nyheter. Vidare är det värderande och åsikter som kommer fram vid denna nyhet, 

som att det kanske är lite väl drastiskt agerande Disney som upphäver sitt kontrakt med 

PewDiePie som en följd av något eleven menar inte varit meningen som anti-semitiskt. Snarare 

att det är medierna som har rapporterat om det som spelat störst roll för PewDiePies förlorade 

kontrakt.  Slutligen gör några av eleverna gällande att i viss utsträckning kunna förstå 

innebörden av denna nyhets indikationer för framtida YouTubers och uttalar sig om följderna i 

termer som kan till viss del innehålla andra ordningens kunskaper: 

 

G- Jag tycker att det är bra av Disney att dom visar att det inte är okej att dom gör 

något åt det. (Intervju3 2018-04-24),  

H- Och vad som är kul och inte. Eeeh att man kanske asså man får tänka några steg 

längre vad konsekvenserna blir. (Intervju3, 2018-04-24)  

J- Man kanske tänker efter lite mer, vad man lägger upp och så. (intervju4, 2018-04-

26) 

 

Dock blir citaten ovan en del av förklaringen till att det inte finns några tecken på någon djupare 

kunskap. Samtliga citat innehåll värderingar, som bra och inte okej, som inte efterföljs av någon 

efterföljande analys, utan deras uttalanden stannar vid en kort, vardaglig förklaring av nyheten.  

 

5.3.3 Majoritet i Sverige vill införa tiggeriförbud 

 

Samlade vardagliga uttryck i elevernas uttalanden om att en majoritet i Sverige ska vara för ett 

tiggeriförbud hamnar främst rörande tecken på en koppling till hur deras agerande, som 

individer, påverkas av tiggeriet: 

 

J- Man kanske inte tar illa upp men det kanske är såhär lite jobbigt att gå förbi den här 

personen som sitter ner och tigger. Man vill liksom inte vara den som inte ger, asså 

förstår du?(Intervju4, 2018-04-26).  

 

                                                 
8 Författarens redigering, då hen egentligen ger uttryck för han/hon så är detta ändrat i transkriptionen och 

redovisningen för att vidhålla anonymiteten. Mer om detta finns i studiens fjärde kapitel. 
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Detta är ett uttalande med klara emotionella kopplingar, talar om hur hen känner när hen går 

förbi tiggare. Dessa tecken på att eleven tycker det är ”jobbigt” att gå förbi en tiggare och inte 

ge pengar, är en direkt emotionell koppling som är en reaktion av hur hen ser på att samhället 

tänker på de som inte ger tiggarna pengar. Detta är något som återkommande kommit upp under 

intervjuerna: 

M- Det får en, att man får en dålig syn på affären för att någon sitter utanför och 

tigger.” K- Man kanske inte vill gå in 

K- Blir jobbigt framförallt att gå förbi och inte skänka pengar varje gång. (Intervju4, 

2018-04-26). 

  

Dock kommer det fram tecken på att eleverna kan se vissa konsekvenser av ett ökat tiggeri, 

som också är av en emotionell karaktär. Genom att ha en tiggare utanför butiken menar hen 

enligt uttalandet ovan att hen, som en konsekvens av tiggeriet, kanske aktivt undviker vissa 

butiker för att fly den jobbiga känslan av att inte ge tiggaren/na pengar.  

 

Vidare kommer sedan uttalanden som gör att tiggarna i Sverige inte är en del av det svenska 

samhället, och således pekar mot ett ”vi och dom”: ”A- Inte samma kultur sånt dära. Då vill 

dom… tänker bara att dom tar våra pengar och lurar oss med större organisationer, så man 

tjänar pengar. Det är det som inte folk tycker om.” (Intervju1, 2018-04-24). 

  

Detta är något som även relateras mer till en förändrad attityd gentemot tiggeriet som förklaras 

av eleverna. Främst är det i termer av att många kanske ändrat sina åsikter om tiggeri eftersom 

det rapporterats på ett organiserat tiggeri där någon annan tjänar pengar på varje enskild tiggare:  

 

D- Det kan ju bero på organiserat tiggeri också som förekommer. Som den här 

tiggaren som satt på flera miljoner nånstans utanför en tågstation för några veckor 

sedan som man läste. Så det kan ju vara att 6 av 10 svenskar är rädda för sånt att 

organiserat tiggeri ska gå till liksom så här organisationer i deras hemland för att de 

ska tjäna pengar på tiggarna. Kan det vara sånt också… (Intervju2, 2018-04-24). 

 

Ytterligare citat på samma tematik och vardagsförståelse beträffande tiggeri som något 

organiserat av ligor. Detta ses i denna studie som aktör, men då är aktören en del av en struktur 

(kriminella ligor eller organisationer): 

 

K- Ja för det är ju det som liksom såhär man vet ju inte exakt, vissa kanske anlitade 

av ligor, att det blir lättare för, eller bättre för individen själv, att inte få sitta och tigga. 

För att dom är anlitade av någon som tar alla pengar och sådär. Men vissa tigger ju 

faktiskt för att dom inte har pengar. Man vet ju inte. (Intervju4, 2018-04-26). 
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A - Att dom är del av en större organisation, som samlar in pengar via tiggeri. För det 

finns många såna här viralvideos med tiggare som har jätte mycket pengar, som räknar 

pengar, som får en att tänka efter. (Intervju1, 2018-04-24) 

 

D- Det kan ju bero på organiserat tiggeri också som förekommer. Som den här 

tiggaren som satt på flera miljoner nånstans utanför en tågstation för några veckor 

sedan som man läste. Så det kan ju vara att 6 av 10 svenskar är rädda för sånt att 

organiserat tiggeri ska gå till liksom så här organisationer i deras hemland för att de 

ska tjäna pengar på tiggarna. Kan det vara sånt också… 

 

E- Det har du rätt i (intervju2, 2018-04-24) 

 

Här är det tämligen vida förklaringar, men ändå fastslaget på ett ställningstagande som yttras 

utan några som helst första eller andra ordningens kunskaper som manifesteras, utan snarare 

bara tyckanden och information som förmedlas utifrån vald nyhet: 

 

G- Jag tror att, om jag ska vara ärlig så tror jag det är den äldre generationen, att 

känner det här liksom att dom bara slipper det här momentet med att gå förbi den här 

personen och behöva säga nej eller ha dåligt samvete eller bara att, det tror jag är den 

största anledningen till att man inte vill behöva gå förbi där (intervju3, 2018-04-24) 

 

Avslutningsvis är det en känsla av hjälplöshet som eleverna uttalar sig om och att dom talar om 

att tiggeriet kan vara något som är organiserat, men som dom inte vet är sant eller ej. Detta ska 

då vara saker som faller under vardagsförståelse. Således är det som saknas, antingen före eller 

efter, eleverna uttalat sig i frågan en direkt eller indirekt manifestering av första eller andra 

ordningens kunskaper som saknas. Med dessa kunskaper hade deras argument och känslor 

kunnat få ett större djup och vara mera samhällsvetenskapliga. Ovanstående uttalanden är mer 

tyckanden och emotionella uttalanden.  

 

5.3.4 Sammanfattning 

 

För att sammanfatta de tecken på vardaglig förståelse som eleverna visat handlar det primärt 

om känslor och negativa sådana. Det är känslor av rädsla och oro som givits tecken för. Vidare 

har det även visats tecken på en viss mån av skuldkänslor och oförmåga att hjälpa som något 

centralt när två av studiens tre nyheter har diskuterats. Slutligen har vardagsförståelsen visats 

genomgående i negativa bemärkelser, antingen om de olika nyheternas aktörer eller de 

strukturella orsaker som eleverna tänker kan ligga bakom eller bli som konsekvens av 

nyheterna. 
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5.5 Vad motiverar gymnasielever att följa nyheter? 
 

Vad har eleverna då angivit som motivering till att följa nyhetsflödet? Detta kommer nu 

presenteras. Den första anledningen till att eleverna i föreliggande studie vill följa nyhetsläget 

är främst för att medföra en ökad allmänbildning. Om denna allmänbildning inte finns skulle 

det inte kännas rätt, och att möjligheten att följa med i samtal på skolan eller med sina vänner 

inte är möjlig. 

 

D-  Om man tar upp något i klassrummet något som hänt nyligen och så ska man 

diskutera det och man inte har följt nyheterna så vet man ju inte vad man diskuterar. 

Då kan det vara bra att varit med i veckan så man vet vad man ska säga osv. (intervju2, 

2018-04-24) 

 

Vidare motiverar eleverna deras sätt att följa nyhetsflödet i termer som att det är viktigt att ha 

koll på läget i omvärlden och händelser som kan påverka eleverna:  

 

A - Det skulle inte kännas rätt egentligen, jag tycker om nyheter, för då kan man 

verkligen, känns verkligen skönt att veta hur världen ser ut för tillfället, vad som 

händer runt om en i den världen man är i (Intervju1, 2018-04-24) 

 

Vidare kommer det ytterligare kopplingar till det som återges i studien som vardagliga 

förståelse tecken. Då handlar det främst om negativa känslor som eleverna ger uttryck för och 

dessa känslor är något som motiverar dom att följa nyhetsflödet; ”II- Alltså, jag har asså jag är 

en person som jag får reda på hemskheter så vill jag gärna veta vad det är och jag intresserar 

mig av sånt helt enkelt.” (Intervju3, 2018-04-24). Dessa formuleringar återkommer, och att det 

är viktigt för att veta vad som pågår i omvärlden; ”K- Jag vill nog veta mera om den första, den 

här med USA och Syrien. På grund av det som jag sa från början, att det är ju viktigt att veta 

vad som pågår runt om i världen.” (intervju4, 2018-04-26). Ytterligare uttalanden kring 

motivationen till att följa nyhetsläget görs till känslan av att hemska händelser lockar fram en 

nyfikenhet och intresse att ta reda på mer om det som rapporteras i nyheterna: 

G- Asså jag känner typ att jag vill veta när jag läser sånt här först vill jag veta 

anledningen till att saker och ting har skett, vem som ligger bakom det, asså vem det 

är som gjort nånting, och varför. Liksom såhär om, hur man år ut och sen efteråt pratar 

om den här saken som har hänt. (Intervju3, 2018-04-24) 

 

Vidare talar eleverna om skillnaden i känsla av vilken av nyheterna som värderas högst, då 

främst genom att uttala sig om betydelsen för vilken påverkan nyheten kan ha för eleverna 

själva i deras vardag, eller som de kan relatera till baserat på egna intressen eller preferenser: 
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I- Det är liksom inte samma sak när det är ett annat land, då kanske man inte ser det 

på ett annat sätt än om det är i Sverige där vi bor. Men ändå det är ändå såna här 

nyheter och om politik och sånt som fångar mitt intresse. (Intervju3, 2018-04-24).  

 

Ytterligare tecken på att motivationen till att följa nyheter är för att delvis skapa sig en bild av 

vilka konsekvenser som kan följa, men också pekar på att intresset för en viss enskild nyhet 

spelar roll, om än inte lika stor är något som följande citat kan påvisa: 

 

M- Jag skulle nog vilja veta mer om PewDiePie. För även om man vill veta mer om 

bombattacken, så blir man ju som vi sa orolig, man blir rädd och läser mer om det och 

om vad som skulle kunna hända nu, vem som skulle göra nästa attack. (intervju4, 

2018-04-26) 

 

Här är det en kombination av såväl orsaksförhållanden och egna intressen som motiverar eleven 

att följa med i nyhetsflödet. Dessutom uttalar sig elever om att deras motivation att följa nyheter 

kan påverkas av vad som rapporteras av medier och dess koppling till elevens kulturella 

referensramar: 

 

E- Jag håller med er, det är liksom så här centralt för liksom USA är ju en stormakt 

och dom har ju mest media utrymme idag, det händer så mycket runt, omkring USA, 

och det är så mycket terror där. Så det är därför jag tycker den är mest intressant att 

veta vad dom gör och liksom om det kan sluta med att eeeeh det startas nåt krig 

nånstans. (Intervju2, 2018-04-24).  

 

Här uttalar eleven tydligt att nyheten är relevant eftersom den har sitt ursprung i en kultur som 

har en stor påverkan på hela världen. Avslutningsvis visar elevernas andra ordningens kunskap 

när hen relaterar till motivation att följa nyheter i följande citat: 

 

G- Asså jag känner typ att jag vill veta när jag läser sånt här först vill jag veta 

anledningen till att saker och ting har skett, vem som ligger bakom det, asså vem det 

är som gjort nånting, och varför. Liksom såhär om, hur man går ut och sen efteråt 

pratar om den här saken som har hänt. (Intervju3, 2018-04-24) 

 

Här återfinns de beståndsdelar som behövs för att möjliggöra för det som i föreliggande studie 

klassats som samhällsvetenskaplig förståelse. Hen vill ta reda på vem som ligger bakom, vem 

som gjort någonting och varför. Detta uttalande symboliserar det som studien velat undersöka 

och ger en insyn i den vilken roll som nyheter kan ha inom samhällskunskapsämnet. 
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5.5.1 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis så har analysen om elevernas motivation att följa nyheter varit att få med 

sig en uppfattning om omvärlden och känna till vad som händer och sker. Denna information 

som eleverna får via nyheter fungerar sedan som en grund för diskussioner såväl som det som 

eleverna benämner som allmänbildning. Eleverna uttrycker att nyheter spelar roll för dom i 

deras vardag och är något som är aktuellt inom skolan och i deras vardag. Dock i varierande 

utsträckning. 
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6. Slutsatser 
 

Nedan kommer resultatet för denna studie och hur de två forskningsfrågorna besvarats 

presenteras. Tabellerna är tänkta att fungera som en sammanfattning av vad eleverna har visat 

på rörande första- och andra ordningens kunskaper och vardagligförståelse och vilka faktorer 

som påverkar elevernas motivation att följa nyheter. 

 

6.1 Kunskapsuttryck  
 

Eleverna har genom sina uttalanden givit varierade grader av uttryck för första och andra 

ordningens kunskaper som varit analysverktyget i denna studie Även den vardagliga förståelsen 

har varierat och karaktäriserats olika beroende på vilken nyhet som varit temat för 

gruppintervjun. Det eleverna inte talar om i stor omfattning, vilket hade kunnat medföra fler 

tecken på andra ordningens kunskaper, är grundläggande fakta eller information om respektive 

nyhet. Eleverna har inte visat på kunskaper inom första ordningen som möjliggjort för 

nyanserade och djupa uttalanden som hade kunnat klassas som andra ordningens kunskaper i 

denna studie. Det är inte tydligt om eleverna förstår sig på orsakerna och konsekvenserna i sina 

uttalanden, det som kallas för kausalanalys, utan använder sig av termer och begrepp som 

nödvändigtvis är satta i korrekta sammanhang utifrån deras akademiska ursprung. Exempelvis 

hur eleverna antyder att det är Donald Trump som ensam är ansvarig för bombningar i Syrien, 

när det snarare är USA som nationalstat som ingripit i en rådande konflikt i Syrien. Intressant 

rörande studiens andra nyhet om PewDiePie är många elever som visar en källkritisk förmåga 

eller källkritiskt förhållningssätt när dom talar om nyhetens ursprung och formuleringar. Detta 

tyder på att eleverna har ett grundläggande källkritiskt förhållningssätt, något som eleverna ska 

ha med sig efter avslutad skolgång. Vidare visar elevernas uttalanden om studiens tredje nyhet, 

som handlar om ett eventuellt tiggeriförbud, på att eleverna har en viss form av vetenskaplig 

syn på detta. Då främst genom att se hur olika förändringar i samhället och aktuell 

samhällsdebatt kan påverka attityden gentemot ett fenomen som tiggeri. Det går således att 

peka på att eleverna har vissa grundläggande fakta, eller snarare information, om nyheterna 

som sedan används för att göra analyser eller när dom ger tecken för andra ordningens 

kunskaper. Således kan eleverna utveckla förmågorna, trots att den mängd fakta eller 

information om nyheten de besitter är knapphändig. 
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Slutligen har eleverna i sina uttalanden påvisat att nyheter är något som skapar ett intresse och 

nyfikenhet. Då främst genom att eleverna uttalar sig om att det är nyheter som gör att dom vill 

läsa mer, från fler källor, för att skapa sig en helhets bild. Detta visar på att med hjälp av nyheter 

kan lärare få eleverna intresserade för annars abstrakta och främmande ämnen hos eleverna. 

Avslutningsvis pekar resultatet i studien på att elevernas uttalanden inte tyder på att dom skulle 

ha antingen den ena eller den andra förståelsen, eller uttryckssättet, gentemot studiens nyheter. 

Det är snarare så att dom rör sig någonstans mellan, och således får deras förståelse en 

spännvidd mellan det vardagliga och samhällsvetenskapliga. (Illustrerat i figur 2 nedan) 

 
Figur 2 

 
 

Tabell 1 

Kunskapsprofil Syrien PewDiePie Tiggeriförbud 

Första ordningens 

kunskaper 

Aktörer. 

USA, Syrien, Ryssland, 

Nordkorea 

Konflikt 

Inbördeskrig 

YouTubers 

PewDiePie som komiker 

eller satiriker 

 

Ökad invandring 

Fler sverigedemokrater 

Organiserat tiggeri 

Problem med fattigdom och 

arbetslöshet (strukturer) 

Hur detta kan påverka 

individen 

Pågående debatt 

Aktuell samhällsfråga 

 

 

 

Andra ordningens 

kunskaper 

Kausalanalys. 

Förklarar vad som de tror 

kan hända i framtiden. 

Främst om att det kan bli 

krig som sprider sig till fler 

länder. 

Viss historisk förståelse, om 

jämförelser med andra 

konflikter 

Källkritik. 

Vetskap om att det som 

skrivits om denna nyhet inte 

är utan vinkling. 

Det är menat att vara som 

humor och satir, inte som 

anti-semitiskt 

Kausalanalys 

Följder för andra YouTubers 

i framtiden vad dom 

publicerar 

Analys om tiggeriets orsaker 

 

Utryck för 

vardagsförståelse 

Hemskt 

Dåligt 

Oro 

Negativ uppfattning om 

Donald Trump 

Rädsla 

 

Skräpnyheter 

Inte så relevant för eleverna 

Ointressant 

”Icke-nyhet” 

Tycker det är rätt agerat av 

Disney 

 

”vi och dom” 

Relevant för eleverna pga. 

det gäller Sverige 

Jobbigt för individen om 

man inte kan hjälpa. 

Tyckanden om att det är en 

generationsfråga 
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6.2 Elevernas motivation att följa nyheter 
 

Eleverna har uttryckt sina skäl till att följa nyheter för att det är bra för deras allmänbildning 

och då främst i relation till att ha en överblicks bild av vad som händer i världen. Vidare har 

eleverna uttryckt att det är viktigt att följa nyheterna för att kunna vara med i diskussioner i 

såväl skolan som med kompisarna. Vidare uttrycker eleverna att om man inte har koll på läget 

kan dom känna sig utanför, eftersom då har dom ingen koll på viktiga stora händelser, och kan 

således inte relatera till vardagliga samtal. Genom att eleverna uttrycker dessa skäl som deras 

främsta motivation till att följa nyheter, tillsammans med de kunskapsuttryck rörande andra 

ordningens kunskaper, som i denna studie anses vara det som är närmast en 

samhällsvetenskaplig förståelse, blir nyheterna ett medel på vägen mot en sådan förståelse. Det 

förfaller tydligt också att modellen som Prakke (1968) om nyhetsvärderingens dimensioner 

också påverkar hur motiverade eleverna känner sig för att ta reda på mer om varje nyhet i 

föreliggande studie. Således spelar intressen roll, och övriga preferenser. När dessa sedan 

kombineras med en nyhet som händer nära eleven, visar analysen på att elevens motivation, 

och även hur hen uttrycker sina kunskap om nyheten har påverkats mot en mer 

samhällsvetenskaplig nivå. Vidare talar eleverna om motivationen att följa nyheter delvis 

motiveras genom att skapa sig en bild av vilka eventuella konsekvenser det kan få för eleverna 

i deras vardag, inte så mycket om vilka föregående faktorer som påverkat strukturer eller 

individer innan nyheten briserat. Avslutningsvis är resultatet i denna studie inte tänkt att 

generaliseras mot en hel population med gymnasieelever, men som syftet har beskrivit är 

resultatet bara tänkt som en ögonblicks skildring av hur elevernas förförståelse och hur dom 

förstår de nyheter som är valda i studien.  

Tabell 2 

 Varför? Motiveringar Följder 

Motivation till att följa 

nyheter  

Allmänbildning 

Världsläget 

Genom att ha koll så kan 

eleverna prata om olika nyheter 

aktivt i skolan.  

Världsläget för att känna till vad 

som händer i ex. Syrien eller 

inom politiken  

Omvärldskunskap  

Analysförmåga 
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6.3 Sammanfattning 
 

Efter genomförd studie har elevernas kunskapsuttryck varierat i sin omfattning beroende på 

vilken nyhet som diskuterats. Eleverna har uttryckt mer av första ordningens kunskaper när 

nyheter från Sverige har diskuterats. Dessa kunskaper har inte varit lika omfattande i övriga två 

nyheter. Dock har det vid dom övriga två nyheterna framkommit fler tecken på andra 

ordningens kunskaper. Detta är intressant eftersom det som eleverna visar på då, är att förmågor 

att analysera eller sätta saker i perspektiv finns där, men att dessa förmågor kunde stärkts om 

deras uttalanden hade omfattat en större mängd av första ordningens kunskaper. Gällande 

elevernas vardagliga kunskapsuttryck, beträffande emotionella uttalanden eller värderande 

sådana, har dessa lyfts fram i samband med en viss nivå av första ordningens kunskaper. 

Exempelvis har eleverna talat om olika aktörerna när det gäller nyheten om USAs bombningar 

i Syrien, eller när dom talat om tiggeriförbuds nyheten, dock har inte alltid dessa första 

ordningens kunskaper manifesterats på ett korrekt sätt. Vidare har eleverna visat på att dom 

exempelvis känner till vem som är president i USA, eller vilken betydelse det kan få om ett 

tiggeriförbud införs i Sverige. Dock är det sällan dessa kunskapsuttryck kombineras med andra 

ordningens förmågor. Således blir det som eleverna säger mest värderande uttalanden eller 

uttalanden med emotionella uttryck om att något kan vara bra, dåligt, hemskt eller konstigt.  

 

Motivationen som eleverna anger som huvudsakliga skäl till att följa nyheter är för att få sig en 

inblick i händelser som sker runt om i världen eller på den lokala nivån. Vidare är detta något 

som eleverna menar är något som hör till allmänbildning och något som eleverna anser 

grundläggande för att kunna diskutera världsläget eller nationella händelser. Det handlar 

således mest om att eleverna följer nyheterna för att få en viss nivå av omvärldskunskap, och 

genom denna omvärldskunskap kan dom analysera läget och resonera kring vilka följder en 

händelse kan få för såväl eleverna själva som världen som helhet. Avslutningsvis är dessa motiv 

till att följa nyhetsläget kombinerat med de kunskapsuttryck som eleverna visat troligt att 

eleverna genom att följa nyheterna, bara ”skrapar lite på ytan”, men kanske inte riktigt känner 

till tillräckligt för att fullt ut kunna göra adekvata analyser av läget, eller för att kunna sätta in 

händelserna i andra perspektiv.  
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7. Diskussion 
 

Denna studies slutsatser ger ett elevperspektiv på samhällskunskapens innehåll och utförande. 

Resultatet ger en ögonblicks skildring av hur eleverna förstår tre specifika nyheter men också 

vad som motiverar dom att ta del av nyhetsflödet. Skolans mål är att ge eleverna ett 

vetenskapligt förhållningssätt och förmågor som möjliggör att eleverna kan tolka och förstå det 

växande informationsflöde i det moderna samhället. Som tidigare undersökningar visat så 

fungerar nyheter som ett verktyg för att göra samhällskunskapsämnet mer intressant och skapa 

en nyfikenhet hos eleverna (Sandahl, 2011). Det informationsflöde som möter eleverna idag är 

väldigt omfattande, och eleverna kan aktivt välja vad dom vill ta del av. Således kan det vara 

en uppgift för skolan att verka för att eleverna utvecklar ett källkritiskt förhållningssätt till detta 

växande informationsflöde. 

 

Beträffande elevernas förmåga att göra orsaksförklaringar så talar dom främst i termer som av 

Gilje & Grimen (2007) benämner som ändamålsförklaringar. Nyheterna handlar om något som 

kan har hänt, en bombning, en kändis som blir av med sitt kontrakt med ett av världens största 

företag och ett eventuellt tiggeriförbud. Det eleverna talar om är således om nyheten 

(explandum) som leder till en konklusion, men innan det så sker det som kallas explanans. 

Eleverna uttalar sig om samtliga nyheter oftast om det som kan ske i framtiden, alltså vilka 

tänkbara konsekvenser det kan bli, men inte i lika stor uppfattning om det som skett innan 

händelsen.  Detta kan kanske bero på att nyhetsvärderingen, enligt den modell som Prakke 

(1968) tagit fram och som används i denna studie, nyheternas lokalisering i relation till 

eleverna. I de fall som eleverna talar om bakomliggande faktorer till nyheten, så kommer dessa 

främst när nyheten om tiggeriförbud i Sverige diskuteras och i viss utsträckning av elever som 

har personligt intresse om PewDiePie. Således kan det betraktas som sannolikt att 

nyhetsvärderingens två dimensioner om kultur och rum skulle kunna förklara varför eleverna 

inte talar så mycket om tidigare händelser som relateras till händelserna i Syrien. Detta är också 

något som kan ha sin förklaring om vad det är som är viktigt och varför varierar från individ 

till individ och från en kultur till en annan.9  

                                                 
9 Något som återkommer inom historiedidaktiken. Seixas (2006) talar om det i termer som att det som är viktigt för 

att förstå sin historia påverkas av vilka berättelser är det som väljs och lyfts fram, vad är det som är viktigt att 
sprida till nästkommande generation. Detta benämns då som historiemedvetande. För denna studie har det som 
handlar om interkulturell kompetens blivit aktualiserat, då det är rimligt att tro att elever som exempelvis har vuxit 
upp i en annan del av världen kanske skulle känna till mer bakgrundsfaktorer om utvecklingen i Mellanöstern, 
eftersom dom då hade levt närmare den, såväl kulturellt som geografiskt. Finns mer att läsa om detta i Johansson 
(2012). 



”Det är ju skräpnyheter” VT-2018 Påhl Karlsson 

 

   
43 

 

              

 

 

Så hur kan resultatet påverka hur nyheter i samhällskunskapen ska, eller kanske bör, användas? 

Det är i linje med tidigare forskning att nyheter kan användas för att ge eleverna mer 

”omvärldskunskap”. Vidare så verkar det viktigt att eleverna får adekvata första ordningens 

kunskaper innan nyheterna kan användas på ett adekvat sätt. Således så räcker det inte bara att 

ha nyheter där, utan om läraren ska använda sig av nyheter så behöver hen vara medveten om 

de utmaningar som det för med sig. Samtidigt som dessa utmaningar finns där så möjliggör det 

ju för nästan oändliga möjligheter för undervisningen att bli intressant och motivera eleverna 

att lära sig mer av samhällskunskapsämnets innehåll. Vidare så kan resultatet, och att vissa 

grupper har talat mer utförligt rörande källkritiken och elevernas förmåga att tänka källkritiskt, 

kan förstås vara influerat av deras lärares pådrivande undervisning om just det området. Detta 

är något som lyfts fram i texten om urval i studien. Det vore rimligt att anta att så är fallet, och 

elever tänker först på källkritiken, eftersom dessa elever aktivt har arbetat med uppgifter som 

varit tematiskt centrerade kring just detta. 

 

Vidare  kan den tidigare forskningen om samhällskunskapen och dess ämnesdiskurs som 

presenterats av Christensen (2000) och de delar som hanterar aktualitetskunskap användas för 

att belysa den potential som nyheter kan ha när en kurs i samhällskunskap ska planeras och 

senare genomföras av samhällskunskapslärare. Det som föreliggande studie visat på är att med 

hjälp av nyheter kan elevernas nyfikenhet och intresse för samhällskunskapens olika 

beståndsdelar, som finns vilande inom eleverna, väckas till liv genom nyhetsanvändning. 

Exempelvis kan man använda dagsaktuella händelser som rapporteras i nyheterna om Syrien, 

eller annan plats, som en utgångspunkt för vidare undervisning. Dock är det viktigt att läraren 

är medveten om att elevernas förhandskunskaper, eller vardagskunskaper, inte nödvändigtvis 

är tillräckliga för att möta de mål och skrivelser som återfinns i LGY11. Således räcker det inte 

med att eleverna känner till vilka aktörer som är inblandade i en konflikt för att dom ska kunna 

göra egna kausalanalyser av situationen. Det krävs fler faktorer såsom historik om det berörda 

området på flera plan (religion, kultur, traditioner, statsskick) om en sådan analys ska vara 

möjlig. Om denna medvetenhet inte finns, kanske lärare riskerar att elever som förväntas göra 

analyser baserade på aktuella händelser fastnar i att dom bara återger nyhetsinformationen, eller 

första ordningens kunskaper, utan att utmana eleverna att använda dessa kunskaper i vidare och 

djupare analyser. Vidare kan de insikter som amerikansk forskning gjort om vilken inverkan 

nyheter kan ha för individers framtida politiska engagemang och attityder mot andra borde ha 

en inverkan på hur samhällskunskapen bedrivs i framtiden. Då dessa förmågor är aktuella i 
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form av de olika mål som samhällskunskapen har, att fostra demokratiska medborgare samtidigt 

som eleverna ska få med sig de ämnesspecifika kunskaperna, är nyheter ett utmärkt verktyg och 

bör därför inte bara användas som ett isolerat element i undervisningen.  

 

Avslutningsvis kan resultatet i denna studie härledas till det resultat ICCS10 undersökningen 

från 2009 pekat på, nämligen att förmågorna att använda språket, läsförståelse såväl som andra 

ordningens kunskaper är något som behövs för en ökad bredare samhällsförståelse (ICCS, 

2015). detta eftersom det är först då som eleverna kan utveckla kunskaper som är mer 

vetenskapliga i sin natur och detta gör dom enligt rapporten bäst genom att ställa frågor till 

aktuella samhällsfrågor, men också genom att identifiera och diskutera sociala och politiska 

utspel genom att använda dessa andra ordningens kunskaper, eller förmågor, som 

samhällskunskapen har bäddat för. Denna studies resultat, pekar på möjligheten att främja just 

dessa förmågor, och användande av nyheter som en integrerad del av samhällskunskapen kan i 

ljuset av denna studie vara en av flera bidragande orsaker till ett ökat framtida 

samhällsengagemang och förståelse av ”samhällskunskapliga” begrepp och fenomen. 

  

                                                 
10 Denna artikel baseras på intervjuer med elever som också besvarat ICCS enkät och ger några riktlinjer som 

samhällskunskapen kan dra utifrån den senaste ICCS undersökningen för att förbättra resultaten i kommande 
undersökning. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-46972 – hämtad 2018-05-30 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-46972
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Intervjuguide 
Gymnasieelevers förståelse av nyheter  

 

Temat blir dom tre olika nyheterna, så att jag ser vad gruppen kommer fram till.  

Allmänna fråga (då blir det inget förhör, ”nu är det vi som får tala. Inget prestationskrav). 

 

Gruppintervjuns olika faser:  

a) Inledning.  

Är nyheter viktiga för er? 

Följer ni nyheter mycket?  

Hur följer ni nyheter?  

Diskuterar ni nyheter med kamrater eller familj? 

b) Presentation av temat (nyheterna, vad som ska lyssnas på) 

c) Fokusgrupp diskussion 

d) Avslutning. Vilken nyhet som hänt på senaste är den viktigaste för er? (berätta 

vad som har hänt för att fylla ut) 

 

 

 

1. Presentera nyheter- läsa rubriker och ingress på nyheterna 

2. Förklarar ramarna. Tre nyheter kommer presenteras. 10min/nyhet, men samtalet ska ta max 30 min. 

3. Lyfta fram att det jag vill göra är att eleverna efter att ha sett nyheterna, samtala om dom i grupp så lyssnar 

jag bara 

4. Om det blir tyst så led dom in på att utveckla och säga mera om nyheterna 

5. Först efteråt vill jag berätta vad syftet är, för att inte påverka deras samtal och framställningar 

 

Följdfrågor på deras uttalanden 

- Hur tänker då? 

- Hur då? 

- Vad menar du? 
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