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Abstract 
This essay is a qualitative study that aims to report how teachers active in middle school reasons 

about the subject civics with social issues and also pupil-related social issues. Furthermore, the 

aim is to investigate the purpose with teaching pupil-related social issues and if this study can 

be connected to the democratic task of nurturing citizens that teachers have. In order to do this, 

seven teachers have been interviewed in semi-structured interviews to get their thoughts and 

experiences on teaching pupils-related social issues. The results of the study showed, among 

other things, that the teachers are actively working with pupil-related social issues and that it is 

an important part of social science studies. The result also indicated that the teachers views the 

pupil-related perspective broader than only geographical. The teachers shared the opinion that 

the pupils need to have knowledge of society in order to be able to live in it. Additionally, the 

teachers held the notion that conversations and discussions are important and that the teachers 

need to create learning environments where the pupils learn to see different perspectives and 

also are able to express their opinions. The teachers in the study saw few challenges with teach-

ing social issues but that it is up to the teachers to make it understandable for the pupils. They 

also demonstrate that interest and participation in pupils-related social issues are significant for 

the pupils´ formation into democratic citizens.  
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Sammanfattning 
Detta är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka hur mellanstadielärare, verksamma 

inom ämnet samhällskunskap, resonerar kring kunskapsområdet samhällsfrågor och mer 

specifikt elevnära samhällsfrågor. Vidare undersöks lärares uppfattningar av undervisning i 

elevnärasamhällsfrågor och hur det arbetet kan kopplas till skolans demokratifostransuppdrag. 

För att undersöka detta har semistrukturerade intervjuer genomförts med sju verksamma lärare 

för att få en förståelse för deras tankar, upplevelser samt erfarenheter kring undervisning i 

elevnära samhällsfrågor. Studiens resultat visade bland annat att lärarna aktivt arbetar med 

elevnära samhällsfrågor och att de anser att det är en viktig del av samhällskunskaps-

undervisningen. Resultatet antyder också att lärarna tolkar begreppet elevnära med ett bredare 

perspektiv än geografiskt. Lärarna delade uppfattningen av att eleverna behöver ha kunskap om 

samhället för att kunna verka i det. Vidare hade de föreställningen att samtal samt diskussioner 

är betydelsefulla och att de som lärare behöver skapa lärandemiljöer där eleverna lär sig att se 

olika perspektiv och får uttrycka sina åsikter. Lärarna såg få utmaningar med samhällsfrågor 

men att det då är upp till lärarna att göra det greppbart för eleverna. De belyser också att intresse 

och delaktighet vid undervisning med elevnära samhällsfrågor har betydelse för elevernas 

bildning till demokratiska samhällsmedborgare. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Skolan är en arena där eleverna ska lära sig om demokratins grund, tolerans mot medmänniskor 

och hur de blir goda medborgare för att kunna delta i samhällslivet efter sin skolgång (Skolver-

ket, 2018). I detta uppdrag är samhällskunskapsämnet en central del då kursplanen beskriver att 

undervisning ska behandla områden som demokratins idéer. Samhällskunskapsämnet ska ge 

eleverna kunskaper om vad det innebär att leva i ett samhälle och vilka rättigheter men även 

skyldigheter de har som medborgare. Dessa beskrivningar i styrdokumenten gör att lärare i 

ämnet samhällskunskap kan känna ett extra ansvar för den demokratiska fostran som skolan ska 

arbeta för.  

 

Skolan och samhället är sammanlänkande och påverkar varandra. Dessutom influeras skolan 

även av dagsaktuella frågor som uppstår i samhället. Då skolan är en del av samhället är det 

svårt att säga om det finns en gräns mellan de två delarna. Kunskaper eleverna får genom under-

visning ska inte stanna innanför klassrummets väggar utan ska kunna appliceras i elevernas 

vardag utanför skolans ramar. Liksom undervisningen följer med eleverna ut i samhället, följer 

samhället med eleverna in i klassrummet. För att förstå det samhälle vi lever i ska det i under-

visningen diskuteras samhällsfrågor som påverkar både samhälle och individ. Detta för att ele-

verna ska förstå och kunna påverka sin samtid men även framtid som demokratiska medborgare 

i samhället.  

 

Under min utbildning på Karlstad Universitet har jag reflekterat över hur lärare undervisar i just 

samhällskunskapsämnet samt med elevnära samhällsfrågor då det är ett ämne som hela tiden 

förändras på grund av samtiden. Då jag hittar relativt lite tidigare forskning kring detta ser jag 

detta som problematiskt. I den här uppsatsen tänker jag undersöka hur lärare tänker och 

resonerar kring området elevnära samhällsfrågor i samhällskunskapsundervisningen.   
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1.2 Problemformulering  
Samhället är i ständig förändring och i samband med samhällets utveckling förändras även lä-

roplanen. Den gällande kursplan (Lgr 11) kan tolkas som mer deskriptiv än tidigare läroplaner 

då eleverna ska få kunskaper om hur samhället fungerar genom undervisning i ämnet sam-

hällskunskap och de mer normativa formuleringar som återfinns i tidigare kursplaner är ned-

tonade. Samtidigt finns det även ett demokratisk fostransuppdrag inom skolväsendet som kan 

ses som samhällskunskapsämnets kärna. Frågan är dock hur verksamma lärare resonerar kring 

samhällskunskapsämnets kärna i arbetet med elevnära samhällsfrågor och om undervisning i 

elevnära samhällsfrågor kan ha en bidragande faktor till att eleverna blir demokratiska med-

borgare. 

1.3 Syfte 
I denna studien undersöks uppfattningen om elevnära samhällsfrågor hos samhällskunskapslä-

rare verksamma på mellanstadiet i syfte att få förståelse för lärarnas uppfattning om hur de 

resonerar och arbetar med elevnära samhällsfrågor samt samhällskunskapsämnets funktion som 

demokratifostrande ämne. 

1.4 Frågeställningar 
De frågeställningar som ligger till grund för arbetet är följande:  

• Hur förhåller sig lärarna i studien, verksamma samhällskunskapslärare i årkurs 4-6, till 

demokratifostran vid arbetet med samhällsfrågor?  

• Hur resonerar, tolkar samt arbetar lärarna i studien med undervisning i kunskapsområdet 

elevnära samhällsfrågor?  

• Vad anser lärarna i studien att målet med undervisning om elevnära samhällsfrågor är?  
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning, litteratur samt styrdokument som har relevans till 

denna studie.  

2.1 Läroplanen och demokratiuppdraget 
I den gällande läroplanen för grundskolan (Lgr11) beskrivs att undervisning i skolan ska bidra 

till att eleverna inhämtar och utvecklar kunskaper samt värden för att kunna leva i samhället 

som en god medborgare (Skolverket, 2018). Ulf P. Lundgren (2014) belyser i Lärande skola 

bildning att skolan har två grundläggande pelare. Skolans uppdrag är att ge eleverna ämnesspe-

cifika kunskaper men skolan har även en viktig fostransroll då skolan bland annat ska förbereda 

eleverna att leva ett demokratiskt samhällsliv. Enligt Lgr 11 har skolan ett värdegrundsarbete 

som är ett demokratiskt fostrandeuppdrag vilket alla lärare har en skyldighet att förhålla sig till 

(Skolverket, 2018). Universitetsadjunkten Emmy Jonasson Ring (2015) beskriver i sin licens-

avhandling Samhällskunskap i ett föränderligt samhälle att skolan är en samhällsinstitution som 

har tilldelats ett särskilt ansvar att utveckla individers demokratiska kunskaper genom under-

visning. Vidare betonar Jonasson Ring (2015) att eleverna inte bara behöver kunskaper om 

demokrati utan att undervisning bör ge eleverna möjlighet att utveckla demokratiska kompe-

tenser.  

Liksom läroplanen finns det ett demokratiskt inslag i kursplanen för ämnet samhällskunskap 

där undervisning i ämnet ska ge eleverna verktyg att orientera sig samt ta ansvar för deras hand-

lande i en ständigt föränderlig värld. Kursplanen för ämnet samhällskunskap beskriver att ämnet 

ska behandla följande innehåll: individer och gemenskaper, information och kommunikation, 

rättigheter och rättsskipning, samhällsresurser och fördelning samt beslutfattande och politiska 

idéer. Kursplanen för samhällskunskapsämnet formulerar och beskriver vilka kunskaper ele-

verna ska inhämta genom undervisning samt fastställer kunskapskrav som eleverna ska uppnå 

för betygen E, C, A i slutet av årskurs 6 (Skolverket, 2018). Dock har det demokratiska fost-

ransuppdraget nedtonas i Lgr 11 jämfört med Lpo 94 där samhällskunskapsämnets syfte och 

roll i utbildningen beskrivs som ”Utbildningen i samhällskunskap skall ge grundläggande kun-

skaper om olika samhällen, förmedla demokratiska värden och stimulera till delaktighet i den 

demokratiska processen” (Skolverket, 2019). I den föregående kursplanen (Lpo 94) framställes 
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samhällskunskapsämnets karaktär och uppbyggnad som att ämnet har ett särskilt ansvar under-

visa om de demokratiska värdena då det är grunden för det svenska samhället (Skolverket, 

2019). Detta kan tolkas som att Lpo 94 var en mer normativt kursplan och att Lgr 11 är en mer 

deskriptivt kursplan vid ämnes beskrivningen av samhällskunskapsämnet.  

I boken Samhällsdidaktik- utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande (2016) 

delar forskarna inom samhällskunskapsdidaktik Sture Långström och Arja Virta upp de demo-

kratiska kunskaperna eleverna ska få genom undervisning i OM-kunskaper och I-kunskaper. 

OM- kunskaper menar författarna innehåller beskrivande faktakunskaper som exempelvis 

namn på partier, regeringen och riksdagens uppdrag samt syfte. Medan de menar att I-kun-

skaper är demokratiska färdigheter som är nödvändiga för att eleverna ska kunna delta aktivt i 

ett demokratiskt samhälle. I- kunskaper kan tolkas som det uppdrag som alla lärare ansvarar för 

i värdegrundsuppdraget medan elevernas inhämtning av OM-kunskaperna ligger på samhälls-

kunskapslärarnas ansvar genom samhällskunskaps undervisning.  

2.2 Samhällskunskap som ämne 
I boken Samhällsdidaktik beskriver Långström och Virta (2016) att under efterkrigstiden efter 

andra världskriget blev demokratibegreppet ett väsentligt begrepp då samhället skulle moder-

niseras och kunna stå emot diktatur via utbildningsväsendet. Tomas Englund (2008), framträ-

dande forskare inom skolans demokratiska uppdrag, skildrar att det fanns ett behov av en ge-

mensam referensram och stark jämlikhet för att stärka allas deltaratagande i uppbyggandet av 

de demokratiska samhället och i detta arbete blev skolan en central plattform. Ur detta uppkom 

samhällskunskapsämnet vars syfte var att fostra demokratiska medborgare som kunde tänka 

kritiskt (Långström & Virta, 2016). Vidare belyser Englund (2008) att läroplaner sedan efter-

krigstiden lyfter fram att elever ska fostras till aktiva deltagande demokrater.  

Skolhistorieforskaren Hans Albin Larsson (2012) belyser att skolan speglas av samhället och 

även dess värderingar vilket såldes innebär att de två delarna är sammankopplade. Skolverket 

(2018) beskriver att samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne som vilar på olika akade-

miska ämnen som statsvetenskap, ekonomi, rättsvetenskap och sociologi. Samhällskunskaps-

didaktikern Johan Sandahl (2018) menar att den innehållsliga blandningen av ämnesstoff i sam-

hällskunskapsämnet och den tvärvetenskapliga ingången i ämnet inte bör ses som ett problem 
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utan en möjlighet då det finns flera ingångar i ämnet. Folke Vernersson (1999) universitetslek-

tor i samhällskunskap och docent i pedagogik, har genom enkätundersökning funnit att lärare 

beskriver att de demokratifostrande inslagen i undervisningen har en viktig roll men att de po-

ängterade att samhällskunskap är ett ämne med många kunskapsområden. Dessutom beskriver 

han att ämnets struktur och innehåll många gånger är oklar samt svårfångad. Vidare framhåller 

Larsson (2012) att det finns olika faktorer som påverkar samhällsundervisningen, så som orga-

nisatoriska förändringar men även synen på ämneskunskap och läromedel. 

Universitetslektorn i samhällskunskap Magnus Persson (2018) beskriver i artikeln ”Uppfin-

ningen av ett skolämne: Ett historiesociologiskt perspektiv på samhällskunskapsämnets logik” 

samhällskunskapsämnet som ett ämne som saknar strukturerade markörer. Han hävdar att tidi-

gare forskning kring ämnets innehållsliga karaktär visar på ett spretigt och instabilt kunskaps-

innehåll på grund av att ämnet är multidimensionellt samt förändligt. Vidare framhåller Persson 

(2018) även att det råder en oklarhet kring vilken eller vilka funktioner som samhällskunskaps-

ämnet har. Han organiserar och kategoriserar det till tre principer den normativa principen, den 

essentiella principen samt den progressiva principen. Den normativa principen innebär att sko-

lämnets primära uppgift är att fostra elever till att fungera i samhället som en god medborgare. 

Detta fostransuppdrag har alla i skolverksamheten men att samhällskunskapsämnet har ett sär-

skilt ansvar på grund av den innehållsmässiga basen i ämnet. Den essentiella principen innebär 

att ämnets primära funktion är att ge eleverna kunskaper om hur samhället är organiserat och 

uppbyggt, att ämnet är ett kunskapsämne. Dock belyser Persson (2018) att det finns en proble-

matik kring stoffträngsel i samhällskunskapen. Slutligen hävdar den progressiva principen att 

ämnets funktion är att ge eleverna redskap som de kan använda för att aktivt ifrågasätta och 

granska det samhälle som de lever i samt att eleverna ska utveckla medborgarkompetens. Dessa 

principer menar Persson (2018) inte är i motsats till varandra samt att de i viss mån influeras 

med varandra. Beroende på vilken tyngdpunkt som premieras påverkas undervisningen och 

kunskapsinnehållet i ämnet.  

Lektorn Martin Kristiansson (2014) diskuterar samhällskunskapen i relation till de andra äm-

nena i so-blocket i ”Samhällskunskapsämnet och dess ämnesmarkörer på svenskt mellansta-

dium – ett osynligt eget ämne som bistår andra ämnen”. Kristianssons (2014) interjuver visar 
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att samhällskunskap upplevs som ett otydligt och osammanhängande ämne som lärare under-

visar relativt lite i och liksom Vernerssons (1999) studie visar Kristianssons (2014) intervjuer 

att frågor om demokrati är dominerade. De andra delarna i ämnet återkommer men är mer ut-

spridda, mindre sammanhängande samt mindre omfångsrika. Vidare beskriver Kristiansson 

(2014) att det pointeras att samhällskunskap är ett nutidsämne som är i förändring och att detta 

kan göra att ämnet känns svårt och tungt. Den ständiga förändringen gör att ämnet kan uppfattas 

som svårhanterat av lärare. Även Långström och Virta (2016) redogör för att undervisningsin-

nehållet i samhällskunskapsämnet är i påverkas av sin samtid. Följaktligen ställs det krav på 

samhällskunskapslärarna att hålla sig à jour med aktuell kunskap.   

2.3 Samhällskunskapslärarens roll i undervisningen  
Långström och Virta (2016) presenterar att samhällsdidaktik är konsten att undervisa i ämnet 

samhällskunskap. Som lärare krävs det att man förstår sitt ämne för att kunna bedriva undervis-

ning. De menar på att undervisningen inom samhällskunskap kan delas upp i två delar, teoretisk 

och praktiskt. Undervisningen ska beröra både begrepp, institutioner, normer och regler på prin-

cipiell nivå vilket är teoretiska kunskaper men även ge praktiska kunskaper som behövs för att 

förstå samt leva i samhället. Vidare beskriver författarna att undervisning ska ge eleverna möj-

lighet att kunna analysera och granska kunskap samt att eleverna ska kunna tänka kritiskt vilket 

är en viktig förutsättning för att leva i dagens samhälle. Jonasson Ring (2015) framhåller att 

undervisning ska ge eleverna chansen att självständigt ta ställning genom att samtala, lyssna, 

argumentera, överväga och värdera. Målet med undervisningen är att eleverna ska utveckla 

förmågan att självständigt och kritiskt kunna göra ställningstaganden i sitt demokratiska delta-

gande. Detta demokratiska deltagande innebär att formellt eller informellt delta i samhällsfrågor 

på olika nivåer i samhället. I undervisningen finns det olika grundprocesser till lärande enligt 

Långström och Virta (2016). Författarna beskriver att lärande om samt i samhället kan ske på 

olika sätt exempelvis genom att läsa, lyssna och observera. Eleverna behöver ha förståelse om 

samhället för att vidare kunna förstå, ta ställning, uttrycka sig, agera samt argumentera. Både 

Jonasson Ring (2015) samt Långström och Virta (2016) redogör för att samhällskunskapslärare 

med olika arbetsmetoder och övningar ska stötta eleverna i deras lärande samt utveckla för-

mågor som främjar deras medborgarkompetens i samhällslivet.  
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Larsson (2017) belyser såsom tidigare nämnda författare och forskare att samhällskunskap är 

ett aktualitetsämne och att eleverna genom undervisning ska utveckla rutiner för att kunna följa 

samhällets ständiga utveckling med en kritisk analyserande förmåga. För att detta ska ske be-

höver undervisningen utformas på rätt sätt. Det finns en rad faktorer som påverkar förutsätt-

ningarna för undervisning. Hur lärare lägger upp undervisning beror också på vem läraren är 

och hens pedagogiska metoder. Det är viktigt att lärare är uppdaterade i sitt ämne. Både Larsson 

(2012) samt Långström och Virta (2016) beskriver att villkoren för undervisning i samhälls-

kunskap är och kommer förändras samt föråldras snabbt men att det finns delar som kommer 

förbli desamma. Därför framhåller Larsson (2017) att för den som undervisar är det av största 

betydelse att utgå från aktuella samt elevnära förhållanden när undervisningen planeras och 

genomförs.  Vidare beskriver Larsson (2012) vikten av lärarens engagemang samt yrkesskick-

lighet i undervisningen.  

 

Vidare skildrar Långström och Virta (2016) att läraryrket är ett samhälleligt yrke där bildning 

i medborgarskap ska ske oberoende av skolämne men att detta uppdrag särskilt gäller sam-

hällskunskapslärare. Samhällskunskapsläraren förväntas utbilda eleverna till aktiva demokra-

tiska medborgare som deltar i samhället. På grund av ämnets mångsidighet ställs det krav på 

samhällskunskapsläraren. Då elevernas utveckling kring förståelse, deltagande och aktivitet 

inte syns förrän längre fram i samhällslivet efter skolgången. Lärare har ett kunskapsuppdrag 

och kunskaperna ska leda till bildning av demokratiska och aktiva samhällsmedborgare.  

2.4 Samhällsfrågor i styrdokumenten  
Läraryrket är förankrat i skolans styrdokument. Enligt Skolverket (2018) ska samhällskun-

skapsundervisningen göra det möjligt för eleverna att utveckla en helhetssyn för samhällsfrågor 

och samhällsstrukturer. I den gällande läroplanen för grundskolan (Lgr 11) så är det inte preci-

serat vilka samhällsfrågor som lärarna ska undervisa i och ta upp med eleverna. Detta gör att 

det är upp till den enskilda läraren att avgöra vilka samhällsfrågor som ska ingå i samhällskun-

skapsundervisningen. Göran Morén är doktorand i pedagogiskt arbete och är verksam på flera 

lärosätten och Morén (2016) belyser att samhällsfrågor är ett återkommande begrepp i både 

syfte och kunskapskraven dock finns det ingen klar beskrivning med i det centrala innehållet.  
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I Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap finns dock en definition på vad begrep-

pet samhällsfrågor avser, det är alla frågor som berör människor på en samhällsnivå. Samhälls-

frågor är frågor som inte har någon klar lösning eller som det finns många olika åsikter om och 

som behandlar hur samhället ser ut idag samt hur det ska utvecklas. Det som är förenat med alla 

samhällsfrågor är att de kan studeras ur olika perspektiv (Skolverket, 2017). I kunskapskraven 

för ämnet samhällskunskap i årkurs 4-6 för betyget E i slutet av årskurs 6 står det skrivet att:  

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och be-

skriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resone-

mang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhälls-

frågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument (Lgr 

11, 2018, s.230). 

 
I kursplanen för samhällskunskap i årkurs 4-6 står det att eleverna ska undervisas i elevnära 

samhällsfrågor. Detta är värt att notera då begreppet elevnära försvinner i kursplaner inom äm-

net som berör högre åldrar i skolverksamheten. I kunskapskraven för samhällskunskapsämnet 

för betyget E i slutet av årskurs 9 står det skrivet att:  

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då 

enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven 

värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla 

resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträck-

ning växla mellan olika perspektiv (Lgr11, 2018, s.232).  

I jämförelsen kan det alltså ses som att prefixet elevnära är åldersspecifikt och att skolverket 

bedömer att det är betydelsefullt att undervisa elevnära i årkurs 4 till 6.  

2.5 Samhällsfrågor i undervisningen  
I Moréns (2016) forskning presenterar hur samhällsfrågor undervisas på gymnasiets samhälls-

kunskapsundervisning. Han redogör att samhällskunskap är ett aktualitetsämne och att sam-

hällsfrågor ofta blir definierade som de aktuella händelserna och problemenen som diskuteras 

i klassrummet. Dock framhåller Morén att samhällsfrågor stäcker sig bortom löpsedlarna och 

är mycket mer. Vidare beskriver han att det finns en variation av samhällsfrågor som undervisas 

i som demokrati, konflikter och rättigheter. Diana Hess är en framgångsrik forskare som har 

studerat samhällsutbildningsprogram och dess inverkan på medborgarengagemang i USA. Hess 
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(2004) har analyserat hur mellan- och högstadielärare undervisar i samhällsfrågor och hon un-

derstryker att det finns en variation av samhällsfrågor men även en problematik då de skiftar 

över tid. Vidare hävdar Hess i sin artikel att det är enklare att undervisa om en samhällsfråga 

när det finns ett klart ”rätt och fel” än om frågan är ett stort problem i samhället. Denna proble-

matik gör att lärare känner att undervisning inom samhällsfrågor känns utmanande. Jonasson 

Ring (2015) beskriver att för att elever ska utvecklas till samhällsmedborgare behöver de kunna 

delta i diskussioner som berör samhällsfrågor på både lokal-, nationell nivå men även global 

nivå. Genom att delta i diskussioner berörande samhällsfrågor och se dess konsekvenser ökar 

det demokratiska deltagandet. Långström och Virta (2016) redogör dock för att resultaten från 

flera olika studier tyder på att svenska elever allmänt är relativt ointresserade av samhällsfrågor 

samtidigt som de besitter goda kunskaper vid jämförelse internationellt.  

 

Vernersson (1999) har undersökt vilken roll lokalsamhället har i samhällskunskapsundervis-

ningen. I hans enkätundersökning visade de sig att lokalsamhället spelade en stor betydelse i 

undervisningen. Dock kunde den variera beroende på lärarens erfarenhet, hur bekant läraren är 

med området samt i vilket kunskapsområde som undervisningen behandlar. Vidare beskriver 

Vernersson (1999) att undervisning som är elevnära kan motivera eleverna samt tydliggöra hur 

de konkret kan påverka sin omgivning. Enligt denna definition skulle elevnära röra sig om geo-

grafiska avgränsningar i stället för andra avgränsningar som mentala eller känslomässiga.  

2.6 Kontroversiella samhällsfrågor  
Docenten Jennifer Bruen med medforskare1 inom kontroversiella samhällsfrågor  (2016) be-

skriver i artikeln Teaching Controversial Topics in the Humanities and Social Sciences in Ire-

land: Using Structured Academic Controversy to Develop Multi-Perspectivity in the Learner 

att målsättningen i dagens skola är att eleverna ska bli engagerade kritiska medborgare som kan 

hantera kontroversiella problem i samhället. Skolan ska inte vara blyg för att presentera och 

undervisa om samhällsfrågor i klassrummet som kan ses kontroversiella av samhället. Vidare 

belyser författarna att undervisning ska ge eleverna förutsättningen att ha fria åsikter i samhälls-

frågor och även ha välgrundad information i deras ståndpunkter (Bruen, et al. 2016).  

 

                                                
1 Veronica Crosbie, Niamh Kelly, Maria Loftus, Agnés Maillot, Áine McGillicuddy och Juliette Péchenart.  
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Hess (2004) hävdar att skolan är en bra arena för diskussion kring samhällsfrågor samt politiska 

frågor. Skolan är en arena där eleverna kan undervisas i oenigheter som uppstår i samhället 

eftersom det finns en mer ideologisk mångfald än vad som kan förväntas på andra arenor. Den 

mångfald som finns i klassrummet främjar diskussion vilket kan anses var den mest avgörande 

delen i undervisningen kring demokratiska frågor. Hess (2004) menar att det finns fyra olika 

förhållningsätt som lärare har i undervisning vid kontroversiella samhällsfrågor. De fyra sätten 

att närma sig är förnekande, att man inte ser problemet; att man privilegierar ett perspektiv; 

undvikande, att läraren har för starka åsikter för att undervisa kring samhällsfrågan samt balan-

serade, att lyfta olika perspektiv samhällsfrågan som diskuteras. Vidare beskriver hon vikten av 

ett öppet klassrumsklimat då detta ligger till grund för att eleverna vågar diskuterar vilket är 

signifikant i samhällskunskapsämnet. Bruen et. al (2016) beskriver att lärarens roll i diskuss-

ioner är att vara diskussionsledare. Lärarens uppdrag är att se till att diskussionen fortskrider 

och att olika tankegångar kommer till tals. Bruen et. al (2016) liksom Hess (2004) poängterar 

vikten av ett gott klassrumsklimat där eleverna känner att de kan uttrycka sina åsikter samt att 

de andra är villiga att lyssna och anstränger sig för att förstå andras perspektiv. Hess (2004) 

hävdar också att genom att eleverna är delaktiga i diskussioner i ämnet samhällskunskap influ-

erar det dem till att vara aktiva i deras medborgarskap efter den obligatoriska skolgången.  

2.7 Sammanfattning av forskningsläget  
Den tidigare forskningen visar är samhällskunskapsundervisningens villkor är föränderliga men 

att värdet i demokratifostran består. Ämnet samhällskunskap är ett ungt ämne som ska spegla 

samhället och har sin grund i efterkrigstiden där den demokratiska fostran var ledande. 

Samhällskunskapsundervisningen ska ge eleverna en helhetssyn samt förmågan att kunna se 

samhällsfrågor ur olika perspektiv. Vidare beskrivs det att eleverna ska få förståelse för begrepp 

samt kunna använda fakta för att underbygga resonemang kring samhällsfrågor och strukturer 

(Skolverket, 2018). Långström och Virta (2016) framhåller att det finns OM- kunskaper och I-

kunskaper som kan förmedlas via undervisning till eleverna. Att eleverna ska få både kunskaper 

kring samhällsstrukturer men även hur man lever och verkar i ett demokratiskt samhälle. 

Persson (2018) framhåller att det finns tre principer utifrån samhällskunskap som kan 

kategoriseras och prioriteras i undervisningen. Dessa principer är den normativa principen, den 

essentiella principen och den progressiva principen som kan komplettera varandra och 

onekligen påverkar varandra till undervisningens innehåll. Beroende på vilken princip som 
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premieras i undervisningen läggs tyngdpunkten på olika områden i ämnet. Samhällskunskapens 

roll i undervisningen är att eleverna ska utvecklas till medborgare som kan leva i det ständigt 

utvecklande samhället. Genom att undervisa om samhällsfrågor och problematisera dessa i 

undervisningen till eleverna utvecklas de till aktivt deltagande demokratiska 

samhällsmedborgare.  

Hess (2004)  belyser att skolan är en gynnsam och relevant arena där eleverna kan se 

samhällsfrågor från olika synsätt samt att mångfalden i klassrummet främjar diskussion som 

således utvecklar elevernas perspektiv. Vidare beskriver hon också att läraren kan ha fyra olika 

förhållningsätt till undervisning i kontroversiella samhällsfrågor.  

I skolans styrdokument står det att eleverna ska undervisas i elevnära samhällsfrågor men inte 

preciserat vilka samhällsfrågor, vilket innebär att läraren kan bestämma vilka samhällsfrågor 

som ska undervisas i så länge de är elevnära. Forskning i ämnet är begränsad men Vernersson 

(1999) framhåller att lärare i sin studie kopplade elevnära till geografiska områden kring eleven.  

Utifrån den tidigare forskningen ska respondenternas svar angående deras förhållande till 

undervisning i ämnet samhällskunskap utifrån kunskapsområdet samhällsfrågor analyseras och 

diskuteras.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I kommande avsnitt presenteras teorier som berör studien och som kommer användas som 

analytiskt verktyg samt vara utgångspunkten för granskningen av resultatet.  

3.1 Ämnesdidaktik  
Samhällskunskapsläraren behöver planera och utforma sin undervisning och detta innebär att 

hen behöver göra didaktiska val gällande innehåll men även metoder. Ämnesdidaktikerna Ing-

egerd Ekendahl, Lars Nohagen och Johan Sandahl (2015) beskriver i Undervisa i samhällskun-

skap - en ämnesdidaktisk instruktion att didaktik är ett mångtydigt begrepp vars grova definition 

är undervisningslära. Pedagogik och didaktik är nära sammankopplande dock skiljs de åt bero-

ende på fokus på ämnet och hur det ska undervisas. Undervisning och lärande är två centrala 

begrepp som är kärnan i läraryrket. Genom att läraren organiserar undervisning ges eleverna 

möjligheter att utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningsätt som krävs för att fungera 

vidare i vuxenlivet och samhället. För att sammanväva och illustrera detta möte mellan lärare, 

elev och ämnesinnehåll används den didaktiska triangeln. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Bild på den didaktiska triangeln i enlighet med den som beskrivs i Undervisa i sam-

hällskunskap - en ämnesdidaktisk instruktion (2015). 
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I den didaktiska triangeln möts de didaktiska frågorna; vad, hur, varför samt för vem. När 

läraren planerar sin undervisning kommer den didaktiska innehållsfrågan; vad ska hen 

undervisa i utifrån det gällande styrdokumentet. Hur-frågan kommer när läraren planerar hur 

undervisningen ska gå till för att eleverna ska utveckla ett kunnande. Varför- frågan kan ses som 

den allra viktigaste, för det är den frågan som tvingar lärare att reflektera och överväga varför 

man undervisar kring ett specifikt ämne samt hur. Lärare behöver också fundera på vem-frågan, 

vilken elevgrupp är det som ska lära (Ekendahl et al., 2015). 

Vidare beskriver författarna att de didaktiska frågorna är ständigt närvarande i lärares vardag 

då de övervägs vid planering och genomförande av undervisning samt lärande. Ämnesdidaktik 

kan kopplas till alla ämnen inom skolan. Den lyfter fram ett antal undervisningsnära frågor samt 

är ett värdefullt redskap vid reflektion kring genomförd undervisning (Ekendahl et al., 2015). 

3.2 Samhällskunskapens tre bildningsideal  
Professorn Sven-Eric Liedman (1998) beskriver i boken I skuggan av framtiden att kunskaper 

kan betonas på tre olika sätt: för ekonomin, för demokratin eller för den enskilde. Kunskaper 

för ekonomi är i den vidaste meningen och inkluderar produktivitet, konkurrenskraft samt profit 

och produktiv sysselsättning. Kunskaper för demokratin och politiska system för att en levande 

demokratisk kultur i samhället samt kunskaper för enskilda individen för ett rikare liv. Således 

kan det tolkas att skolans undervisning bör vara inriktad på alla dessa tre värdena men den 

demokratiska bildningen är tydligast framskriven, att undervisning ska ge eleverna 

medborgarkompetens (Liedman, 1998). 

Ekendahl et al. (2015) redogör för att samhällskunskapen kan legitimeras på tre sätt genom 

Liedmans bildningsideal. Detta ideal menar författarna finns inbyggt i samhällskunskapsämnet 

och att det är av betydelse att lärare tänker igenom vad eleverna ska använda sin kunskap till. I 

detta blir de didaktiska frågorna varför och vad väsentliga, då de påverkar om undervisningen 

får inriktningen humanistisk-, demokratisk- eller ekonomisk bildning som utgångspunkt. 

Vidare poängterar författarna att alla tre bildningsideal kan ge bra, funktionell samt användbar 

undervisning oberoende av vilket ideal som eftersträvas av läraren (Ekendahl, et al., 2015). 

3.3  Demokratiteorier 
Demokratiteorin kan delas upp och kategoriseras. I denna studie tas två alternativ upp som finns 

inom detta mångfacetterade teoretiska område.   
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3.3.1 Deliberativ demokratisk uppfattning  

Den amerikanska filosofen och pedagogen John Dewey (1859-1952) har en väsentlig betydelse 

för den pedagogiska utvecklingen inom skolväsendet. Dewey (1999) betonar i Demokrati och 

utbildning att ett samhälle måste vila på vissa fundamentala premisser och att utbildningsvä-

sendet har en demokratisk uppgift.	Dewey hävdar att samhällen uppstår utifrån det som männi-

skor har gemensamt och att detta skapas genom kommunikation. Utbildning och uppfostran 

menar Dewey är nödvändig för att barn ska kunna leva i samhället samtidigt som undervisning 

kvävs för samhällets fortsatta existens. I viss mån är vi också rationella varelser men att vi 

framförallt är konstruktioner från kulturella och sociala sammanhang. Vidare beskriver Dewey 

att det finns samband mellan de olika nivåerna gemenskap, individ samt samhälle. Genom att 

delta i aktiviteter som mångsidigt speglar samhällets olika perspektiv och motsättningar kan en 

mognad och insikt växa och därmed också utveckla förmågan att delta och ta ansvar. Att växa 

upp innebär att man initieras med samhällets intressen, mål, kunskaper och färdigheter. Dewey 

framhåller att det finns en ständig överföring av kunskaper mellan individer i ett samhälle. Ut-

bildning och lärande är nödvändig del för att samhället ska fungera samtidigt som det är nöd-

vändigt för individen för att kunna ingå i samhället.  

 

Skolan är en arena som är viktig i ungdomars kunskapsutveckling men även för kommunikation 

av attityder, mål och föreställningar. Det finns en gemensam referensram i samhället som ska 

kommuniceras till eleverna och således blir skolan samt utbildning av vikt. I takt med att sam-

hällen blir mer komplexa rörande strukturer och resurser växer behovet av systematiska former 

av lärande och utbildning hos samhällsmedborgarna. Onekligen finns det risk för oönskad 

splittring när formell utbildning ökar i omfattning och möter erfarenheter individen fått i mer 

informella sammanhang än skolan, då vi lever i en miljö som är i ömsesidig påverkan av 

varandra. Samhället i Deweys mening behöver inte ha med fysiskt närhet att göra då dagens 

sociala vanor och sammanhang rör sig bortom de fysiska. Den sociala gemenskapen i dagens 

samhälle kan utvecklas genom digitala medier och kan på så sätt upprätthållas på olika geogra-

fiska platser. Detta innebär att det finns olika referensramar att förhålla sig till genom kommu-

nikation (Dewey, 1999). 
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Ninni Wahlström (2016) redogör i ”Vad krävs av en demokratisk skola? John Deweys Demo-

krati och utbildning i ett läroplansteoretiskt nutidsperspektiv” för Dewey tankar om att demo-

kratibegreppet inte primärt handlar om statsskick eller kunskaper om partier utan istället på ett 

sätt att leva med andra människor som är sammankopplade i det vardagliga livet. Denna tolk-

ning innebär att demokrati är en livsform där människor accepterar andra människors olikheter 

och intressen samt kan se andras perspektiv. Denna demokratiska livsmiljö där vi samlever och 

accepterar varandra som Dewey beskriver ska eleverna möta varje dag i skolverksamheten. 

Detta för att främja både individen men även samhällets ömsesidiga växande utveckling. Slut-

ligen beskrivs det i artikeln att enskilda individer är strakt sammankopplade med världen runt 

om kring dem enligt Dewey.  

3.3.2 Deltagardemokratisk uppfattning 

Deltagardemokrati kommer i olika modeller och former. Skolverksamheten är en plats där ele-

verna samlas, deltar, utbyter tankar samt erfarenheter. Samhällskunskapsdidaktikern Anders 

Broman verksam på Karlstad universitet, beskriver i sin doktorsavhandling Att göra en demo-

krat?: demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan, Anderson och Torpes operat-

ionalisering av demokratisk identitet. I formningen av ett demokratisk identitetsskapande finns 

det fem demokratiska förpliktelser. Dessa är att delta, att intressera sig för gemensamma ange-

lägenheter, att ha tolerans gentemot minoriteter och andra politiska uppfattningar, att känna sig 

bunden av kollektiva beslut samt att känna solidaritet gentemot andra medborgare (refererad i 

Broman, 2009). För att en demokrati ska fungerar krävs det att medborgarna deltar och intres-

serar sig för utvecklingen parallellt som det finns en tolerans och solidaritet för att nå en demo-

kratisk gemenskap där alla får uttrycka sig. Broman redogör även för vikten av att delta inom 

den demokratiteoretiska diskursen. En medborgare vill ha möjligheten att kunna vara med och 

påverka och ha inflytande i samhället. Därmed betraktas deltagandet ha en bildande effekt för 

demokratiska samhällsmedborgare (Broman, 2009).  

 

Doktoranden Per Adman beskriver den framstående forskaren inom den deltagardemokratiska 

skolan Carole Patemans resonemang i Demokratins mekaminismer. Pateman (refererad i Ad-

man, 2003) menar att det finns ett cirkulärt resonemang inom deltagardemokrati, att genom att 

deltagande upplevs som meningsfullt kommer flera vilja delta, vilket leder till utveckling av 

samhället. Genom att öva på att delta i demokrati blir samhällsmedborgare bättre på att leva i 



 

16 
 

samhället och målet är att genom deltagande skapa tolerans och en vidsynthet hos medborgarna. 

Således finns en tilltro till samhällsmedborgares förmåga att kunna fatta egna beslut och kunna 

ta ställning i frågor som berör samhället. Avslutningsvis beskriver Pateman att deltagandet bör 

ske i så många kontexter som möjligt och på så många plan som möjligt (Adman, 2003), vilket 

kan tolkas som att det även gäller undervisning i skolan.  

3.4 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter  
Teorierna har valts för att de alla kan kopplas till undervisning i samhällsfrågor då de berör 

ämnet samhällskunskap. Den didaktiska teorin som Ekendahl et al. (2015) presenterar, beskri-

ver att de didaktiska frågorna kan användas vid lärarens planering och genomförande av elev-

nära samhällsfrågor. Vidare kan lärarens undervisning ha olika bildningsideal2 enligt Liedman 

(1998). Att kunskapen och undervisningen som lärarna förmedlar kan ha olika inriktningar samt 

påtänkta resultat i elevernas vidare liv.  

 

Deliberativ demokrati och deltagardemokrati är väldigt närliggande varandra då de influerar 

varandra. Dewey (1999) hävdar att samhällen skapas genom kommunikation och sociala sam-

manhang med andra vilket uppstår vid deltagande genom samtal och diskussioner med andra 

samhällsmedborgare. Genom att delta utvecklas medborgarnas förmåga att kunna se samhällets 

mer komplexa struktur och då även kunna skapa sig en demokratisk identitet genom att intres-

sera sig för gemensamma intressen (Broman, 2009).  

 

Dessa teorier kan ses som ingångar i hur respondenternas svar tolkas och analyseras för att 

förstå hur verksamma mellanstadielärare resonerar kring undervisning i elevnära samhällsfrå-

gor.  

  

                                                
2 Kunskap för ekonomin, för demokratin eller för den enskilde individen. 
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4. Metod  
I detta avsnitt redogörs för metoden som har används för att samla in empiri, hur bearbetning 

av empiri har gått till, hur urvalet av intervjupersoner gjorts, hur intervjuerna genomfördes samt 

en analysmodell. 

4.1 Metodologisk ansats och val av metod 
Studien som har genomförts är av kvalitativ art och Alan Bryman (2018) beskriver att intervju-

metoden är en vanlig metod i samband med kvalitativ forskning. Vid en kvalitativ metod är det 

centralt att försöka skapa en förståelse för människor egna uppfattningar av vad som är viktigt 

samt betydelsefullt (Bryman, 2018). Syftet med studien är att undersöka hur lärare på mellan-

statidet uppfattar sin undervisning i samhällskunskap samt hur de tolkar och arbetar med elev-

nära samhällsfrågor. Alltså lämpar det sig med en kvalitativ metod för att undersöka studiens 

syfte. Sonja Khilstöm (2007a) beskriver att kvalitativ intervju kan ses som ett vanligt samtal 

men att det finns ett fokus och ett ämne som intervjuaren bestämmer. Vidare framställer Khil-

ström (2007a) liksom Bryman (2018) betydelsen av att som intervjuare inte ha förutfattade me-

ningar och låta respondentens utsaga vara det som är i fokus då det är av intresse för studien. 

Valet av intervjumetoden i studien grundar sig i att genom intervju ges möjligheten till fördjup-

ning samt möjligheten till en bredare förståelse för hur lärarna arbetar och tänker kring sam-

hällsfrågor i undervisningen på mellanstadiet. Ansatsen i den valda metoden är att fånga lärares 

tänkande och tolkningar och därför blir intervjumetoden den lämpliga metodansatsen för stu-

dien.  

4.2 Semistrukturerad kvalitativ intervju   
Vid kvalitativa studier är den semistrukturerade intervjumetoden ett vanligt tillvägagångssätt 

för att samla information samt skapa förståelse kring ett område. Det finns olika modeller av 

interjuver som kan användas, exempelvis strukturerad eller semistrukturerad intervju (Bo 

Johansson & Per Olov Svedner, 2010). Liksom den strukturerade intervjun har den 

semistrukturerade intervjun bestämda frågor att förhålla sig till men de kan varieras från 

intervju till intervju beroende på informantens svar och de följdfrågor som uppstår. Till denna 

studie valdes semistuterarad intervju, även kallad kvalitativ intervju, för att öka flexibiliteten i 

intervjun då den ger möjligheten till att kunna ställa fördjupande följdfrågor. Vidare beskriver 
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Johansson och Svedner (2010) att målet med kvalitativa interjuver är att få den intervjuade att 

ge så utvecklande och nyanserande svar som möjligt.  

Johansson och Svedner (2010) belyser betydelsen av att genomföra en bra intervju för att få bra 

resultat. Svårigheter vid intervjuer kan vara att informanten inte ger utförliga svar eller att 

svaren inte verkligen avspeglar hens verkliga erfarenheter och inställning till syftet. Då den som 

intervjuas ska dela med sig av personliga tankar och åsikter är det betydelsefullt att intervjun 

sker i en lugn miljö i enlighet med Khilström (2007b). Det är också väsentligt för att öka tilliten 

att respondenten vet i vilket syfte intervjun genomförs, vad den kommer att handla om samt de 

känner till de forskningsetiska principerna som gäller i samband med undersökningen 

(Johansson & Svedner, 2010).  

Genom att spela in intervjuerna ökar undersökningens reliabilitet eftersom intervjuaren kan 

vara fokuserad på vad respondenten säger och eventuella följdfrågor samt att den som intervjuar 

inte behöver göra en tolkning i direkt anslutning till intervjun. Vid inspelad intervju skapas 

möjligheten att vid ett senare tillfälle lyssna igenom ljudfilen och då analysera samt bearbeta 

materialet (Kihlstöm, 2007c). 

4.3 Urval  
Urvalet av verksamhet är mellanstadiet då det finns relativt lite forsknings kring ämnet på mel-

lanstadiet. Vidare valdes mellanstadiet eftersom författaren till denna studie utbildar sig till lä-

rare inom årkurs 4-6.  

 

Urvalet av lärare har inte varit helt slumpmässigt, utan valet av lärare har dels berott på kontakt 

med rektorer men även genom direktkontakt med lärare som författaren kände till sedan tidigare 

och som arbetar med ämnet samhällskunskap. Vid urvalet fanns ett visst bortfall då rektorer 

avböjde medverkan samt att lärare inte återkopplade. Det är sju lärare med olika yrkeserfaren-

heter som har medverkat i studien och de är verksamma i årkurserna 4, 5 och 6. Respondenterna 

hade dessa tre egenskaperna genensammat: 

1) att lärarna är legitimerade lärare,  

2) att lärarna undervisade i samhällskunskap och  

3) att lärarna undervisade i grundskolans årskurser 4-6.   
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4.4 Etiska forskningsöverväganden 

Ett informationsbrev skickades ut till rektorerna samt deltagarna som beskrev studiens syfte, 

vad som skulle undersökas samt vilken datainsamlingsmetod som skulle användas. Undersök-

ningsdeltagarna fick reda på att deras medverkan var frivillig och att de hade rätt till att avbryta 

sin medverkan i studien när som helst i enlighet med informationskravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Vid intervjutillfällena skrevs en samtycksblankett på av de deltagande lärarna i studien. 

Undertecknandet av blanketten innebar att uppgiftslämnare och undersöknings deltagare själv-

mant och frivilligt har samtyckt till att medverka i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

För att följa de forskningsetiska principerna och skydda de medverkandes identitet gavs lärarna 

fiktiva namn. De personuppgifter som har samlats in genom intervjuer har bearbetats och för-

varats så att ingen kunnat ta del av dem, i linje med GDPR (dataskyddsförordningen). Intervju-

erna som utfördes spelades in och ljudfilerna har sedan transkriberats. Detta material har förva-

ras på samma sätt som de övriga insamlande uppgifterna. Efter godkänt arbete raderas person-

uppgifter och ljudupptagning. Studien har anmälts och förankras med ansvarigt lärosäte vilket 

är Karlstads Universitet. Uppgifterna som samlats in till studien kommer inte användas i något 

annat syfte. Dessa övervägande är i enlighet nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Ve-

tenskapsrådet, 2002). 

4.5 Genomförande av intervju 
Innan intervjutillfällena granskades de tilltänka frågorna (se bilaga 1) av handledaren som 

lämnade synpunkter. Kihlström (2007c) framhåller att validiteten ökar om en skolad person, 

exempelvis en handledare, granskar det tilltänkta materialet, exempelvis en intervjuguide som 

ska användas i samband med intervjuerna för att sedan komma med förlag på revideringar som 

kan göras för att tydliggöra materialet ytterligare. För att ytterligare säkerställa att frågorna var 

tydligt formulerade, om något behövdes tas bort samt för att se hur lång tid intervjun beräknades 

ta genomfördes en pilotintervju. 

De interjuver som genomfördes i samband med undersökningen ägde rum på de olika lärarnas 

arbetsplatser. De spelades in på en diktafon för att minska risken för delning med externa 

molntjänster för att sedan föras över till en dator för transkribering som hade externa 

molntjänster avstängda tills godkännande av arbete och radering av insamlat material i enlighet 

med GDPR. Intervjuerna som genomförts beskrivs bäst som semistrukturerade. Intervjuguide 
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användes för att få jämförbara resultat men följdfrågor tilläts när de uppkom. Genom 

intervjuguiden hade alla intervjuer samma tematiska grund vilket säkerställer att samma frågor 

ställdes till alla respondenter. Detta gör att respondenternas utsagor blir jämförbara och studien 

generaliserbar eftersom intervjuguiden kan återanvändas.   

I enlighet med Brymans (2011) resonemang kring intervjuer, inleddes intervjun med frågor om 

bakgrundsfakta om lärarnas yrkesbakgrund och ämnesbehörighet. Detta skedde så att den 

insamlade empirin kunde få ett sammanhang. Under intervjun var det informanten som var i 

centrum. Johansson och Svedner (2010) belyser vikten av att locka fram fakta och tankar. Vid 

intervjun var det väsentligt att låta läraren berätta och besvara frågorna men viss mån av 

spegling skedde, vilket Johansson och Svedner (2010) beskriver är att sammanfatta vad 

informanten har sagt. Intresse av informantens svar visades genom intressanta uppmuntrande 

som Christoffersen och Johannessen (2015) tipsar om i sin bok Forskningsmetoder för 

lärarstudenter.  Vidare beskriver Christoffersen och Johannessen (2015) att det är viktigt att 

opponenten visar förståelse men inte ger signaler om att vara enig med det som respondenten 

säger, vilket fanns i åtanke vid genomförandet av intervjuerna.  

4.6 Metoddiskussion 
Förfrågan om interjuver skickades ut till rektorer som vidarebefordrade förfrågan om 

deltagande till sina arbetslag samt att förfrågan mailades ut till enskilda lärare där kontakt redan 

var etablerad. Upplevelsen var att det var svårt att få kontakt med rektorer och lärare som var 

villiga att ställa upp och delta, därav kontakten med enskilda lärare där redan kontakt fanns. Då 

bekantskap redan fanns sedan tidigare med vissa av respondenterna kan min roll som 

intervjuare ses som problematiskt. För att ta en objektiv roll som intervjuare skulle alla 

respondenter vara helt obekanta för mig. Dock skulle jag inte ha fått lika många respondenter 

då rektorer och lärare var svåra att få tag i, vilket kan påverkas studiens validitet och reliabilitet. 

Valet av lärare har inte påverkats av åsikter om dem eller liknande utan av det faktum att det 

inte fanns tid eller möjlighet att få tag på fler eller andra respondenter. Resultatets 

generaliserbarhet är låg då studien bara innehåller sju lärares utsagor kring syftet. Om jag 

använt mig av fler informanter hade detta bidragit till en högre generaliserbarhet (Kilhström, 

2007b). Intervjufrågorna skickades inte ut i förväg detta för att lärarnas utsagor skulle vara 

genuina och spontana för att ge en rättvis bild vilket Johansson och Svedner (2010) menar höjer 

validiteten av en studie. Det kan vara en svårighet vid interjuver att informanten ger svar som 
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inte avspeglar hens verkliga inställning till syftet men detta är något som får ta i beaktning vid 

alla intervjuer och en problematik som återfinns vid liknande interjuver.  

Valet av en semistrukturerad intervjuer kommer sig av viljan att kunna jämföra de olika 

respondenternas svar samt att undvika risken att vid intervjutillfällena hamna helt eller delvis 

utanför det som var syftet med undersökningen. Vidare ges det utrymme vid semistrukturerade 

interjuver för olika följdfrågor där respondenternas svar kan bli relevant för resultatet samt 

analysen. Reliabiliteten hade blivit större om allt material samlats in på samma sätt (Johansson 

& Svedner 2010) men då svaren från respondenterna var olika utmynnade de i olika följdfrågor. 

Dock ställdes alla grundfrågor till alla respondenter utifrån intervjuguiden. Följdfrågor kan ses 

som både en fördel och en nackdel med semistrukturerade interjuver. Även om det finns en viss 

problematik med studiens generaliserbarhet, validitet och reliabilitet så kan studien användas 

som jämförelse med andra studier av samma slag. En ytterligare studie på annan ort med andra 

respondenter skulle kunna styrka eller motsäga resultatet. Alltså är studien intressant trots 

eventuellt låg reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

4.7 Databearbetning  
Intervjuernas resultat analyserades i en analysmodell som relaterades till det som beskrivs i 

bakgrund, tidigare forskning och teorier. Den analysprincip som studien har utgått från är feno-

menografisk analysmodell. Lars Ove Dahlgren och Kristina Johansson (2015) beskriver att fe-

nomenografi är en god metodansats för att beskriva och analysera informanternas tankar kring 

fenomen. I denna studie analyseras lärarnas tankar kring fenomenet samhällskunskap och be-

greppet elevnära samhällsfrågor. Vidare beskriver Dahlgren och Johansson (2015) att genom 

att intervjua ett antal informanter om hur de resonerar och uppfattar något upptäcks hur de 

förstår denna företeelse. 

 

Det insamlade materialet genomarbetades och transkriberades innan analysering. De inspelade 

intervjuerna har lyssnats igenom och sedan ordagrant skrivits ned, pauser och hummande som 

inte är relevant för studiens syfte har dock uteslutits.  Steinar Kvale och Svend Binkmann (2014) 

belyser i Den kvalitativa forskningsintervjun att syftet med studien avgör om pauser och 

liknande ska vara med. Vidare beskriver de att det är viktigt att hålla sig till det som sägs så att 

intervjun blir reliabel. Genom att transkriberingen är gjord i nära anslutning till 
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intervjutillfällena hjälper minnet till att göra det så riktigt som möjligt. Efter transkriberingen 

användes en analysmodell för att kunna utläsa ett resultat från intervjuerna. 

I enlighet med Dahlgren och Johanssons (2015) analysmodell bekantade jag mig med materialet 

för att kunna urskilja de mest signifikanta och betydelsefulla uttalandena som informanterna 

hade gjort som tydligt kunde kopplas till studiens syfte. För att tydliggöra vilka uttalande som 

kunde kopplas samman färgkodades de i olika färger. I detta stadie kunde likheter och skillnader 

identifieras inom det insamlande materialet och kategoriseras vilket presenteras i resultat- och 

analysdelen. Informanternas uppfattningar placerades sedan in i de på förhand bestämda kate-

gorierna som är kopplade till studien syfte.  Kategorierna var; lärarens syn på samhällskunskap, 

undervisning i samhällsfrågor samt elevnära samhällsfrågors funktion som vidare blev grunden 

till rubrikerna i resultatet. Efter kategorisering har teorier och tidigare forskning kopplats sam-

man för att förstå informanternas svar. Dahlgren och Johansson (2015) beskriver att detta ge-

nomförs för att belysa teorins betydelse i relation till den insamlande empirin. Det insamlade 

materialet analyserades utifrån kategorierna med tidigare forskning, de didaktiska frågorna; 

varför, vad, hur och för vem samt de teoretiska utgångspunkterna som har presenteras tidigare.  

 
Figur 2. Bild på databearbetningen.   
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I resultatavsnittet återges empirin i de förvalda kategorierna. Vissa av svaren återges i form av 

hela citat medan en del av svaren redogörs i löpande text. Analys av respondenternas svar sker 

löpande med resultatet istället för i ett eget kapitel.  
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5. Resultat och analys 
I följande avsnitt kommer resultatet av de genomförda intervjuerna presenteras med utgångs-

punkt av de tre frågeställningarna som studien bygger på. Fokus ligger på att presentera de svar 

som framkom under intervjuerna samt analys av resultatet. Utifrån intervjuerna har det synlig-

gjorts hur lärare resonerar och transformerar läroplanen till undervisning inom samhällskun-

skap i kunskapsområdet samhällsfrågor. Vidare har det i intervjuerna har det även tydliggjorts 

hur lärare tänker kring undervisning i elevnära samhällsfrågor.  

I studien medverkade sju lärare som har anonymiserats med fiktiva namn. De som medverkat i 

undersökningen är lärare verksamma på mellanstadiet som arbetar med samhällskunskapsäm-

net med de har varierande arbetslivserfarenhet. Alla respondenter har arbetat med ämnet sam-

hällskunskap under alla sina yrkesverksamma år. De som deltagit är Ida som varit verksam i 5 

år, Lisa som varit verksam i 20 år, Anders som varit verksam i 11 år, Marie som har varit 

verksam i 19 år, Hanna som varit verksam i 43 år, Klara som varit verksam 1,5 år  samt Emma 

som har varit verksam i 21 år. Vidare kommer de namnen förkortas med begynnelsebokstaven 

i namnen vid citat.  

5.1 Lärares syn på samhällskunskap  
Det som tydligt framkom under intervjuerna med lärarna var att samhällskunskap är ett stort 

ämne som innefattar mycket och många delar. Lärarna beskriver vikten av att vara påläst då det 

är ett aktualitetsämne och ett ämne som förändras med samhället vilket överensstämmer med 

Larssons (2012:2017) beskrivning i forsknings- och litteraturgenomgången. 

L: […] Jag ser det som ett allmänbildade ämne.  

H: Det gäller att vara uppdaterad, delta i händelser i samhället, att förstå hur vårt samhälle 

fungerar, för att kunna leva i det. Vad har vi för några skyldigheter, vad har vi för några 

rättigheter. Att leva i ett demokratisk land, vad innebär demokrati och hela processen med 

människor rättigheter och så vidare. 

I: […] också förmedla det här med grundidéerna. Vad står Sverige för, vad har vi 

värdegrund här och vad vilar hela vår demokrati på. Det kommer ju mycket i 
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samhällskunskapen tycker jag. Jag utgår från de där jag 1,2,3,4,53 olika kategorierna.  Jag 

tycker att det är ett viktigt ämne men att det är väldigt komplext också för att det är ett 

väldigt stort ämne på något vis.  

Respondenterna beskriver hur samhällskunskap består av många delar men att ämnet har sina 

grunder i demokratin och hur människor ska fungera i samhället. Vidare krävs det att eleverna 

inte bara får kunskaper om demokrati utan att undervisning också bör ge eleverna möjlighet att 

utveckla demokratiska kompetenser i enlighet med Jonasson Ring (2015). Anders nämner att 

lärare behöver utbilda eleverna i hur de ska fungera i samhället genom att ge dem kunskaper 

om samhället.  

A: Just samhällskunskapen har ju de delarna som kräver att vi faktiskt utbildar extra, som 

gör att de [eleverna] ska fungera som medborgare och vet sina rättigheter och skyldigheter 

i samhället.  

Anders beskriver att eleverna behöver OM-kunskaper för att kunna leva i samhället samt kunna 

fungera som en demokratisk samhällsmedborgare. Vilket även överensstämmer med Perssons 

(2018) essentiella princip att eleverna ska få kunskaper om hur samhället är uppbyggt och 

fungerar. Att samhällskunskapsämnet är ett kunskapsämne om samhällets uppbyggnad. Lärarna 

Emma och Klara beskriver hur samhällskunskapen ska ge eleverna fakta men att det även är av 

stor vikt att få eleverna att förstå hur det ska kunna överföras till praktiken i samhället.  

E: […] sen att just demokratibegreppet, kanske på ett tydligare sätt, ingår i 

just samhällskunskapsämnet är det klart att just där diskuterar man det som, hur ska man 

säga, som en del av ett ämne. Men demokratibegreppet och att fostra eleverna eller få 

eleverna bli demokratiska medborgare, det får ju på något sätt genomsyra all undervisning 

både i och utanför klassrummet hela tiden. 

K: Jag tycker att mycket i samhällskunskapen handlar om fakta men jag tycker att man 

också behöver lära sig praktiken och hur det går till. Jag tycker att det är kul att få visa 

för barnen att samhällskunskap finns i alla ämnen och att den finns överallt, vart vi än är 

[…] man behöver ju ha viss faktakunskap för att i sin tur kunna resonera för det och det 

är väl det som är en fin balansgång.  

                                                
3 Kategorierna som Ida delar upp samhällskunskapen är: beslutfattande & politiska idéer, samhällsresurser, rät-
tigheter & rättskipning, information & kommunikation samt individer & gemenskaper.  
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Klara framhåller att eleverna behöver OM-kunskaper för att kunna utveckla förståelse. Dock 

belyser alla lärare att det inte enbart är samhällskunskapslärarens uppgift att ge eleverna 

förmågan att kunna leva som demokratiska medborgare utan respondenterna beskriver vikten 

av att alla inom skolverksamheten kontinuerligt ska arbeta med demokratifostran och att det 

ska genomsyra hela skolverksamheten.  

I: Dels så kan jag undervisa om hur Sverige styrs och hur demokratin är i Sverige men 

alla lärare har ett ansvar att undervisa på ett demokratiskt sätt. 

Det som de tillfrågade lärarna nämner kan tolkas till I-kunskaper som Långström och Virta 

(2016) beskriver ligger på allas ansvar men att kunskaperna om demokrati lär sig eleverna 

genom samhällskunskapsundervisningen. Att eleverna får goda kunskaper om hur samhället 

fungerar för att vidareutvecklas till goda samhällsmedborgare. Vidare beskriver Ida det som 

Kristiansson (2014) belyser i sin forskning kring lärarnas syn på samhällskunskapsämnet.  

I: Jag pratade med mina kollegor innan, samhällskunskap är ändå ett ämne som har funnits 

rätt länge, det vävs in vilket gör att det inte får så mycket egen tid. Den kanske får två 

veckor medan historian får 5 veckor för att man väver in samhällskunskapen men när man 

har den för sig så kan man ju koppla det med mycket med. Jag tror att det är jätteviktigt 

att man har den för sig själv så att dom förstår begreppen och vad samhällskunskap 

handlar om annars tror jag att det kanske blir lite gömt i dom andra ämnena.  

Liksom Kristianssons (2014) resonemang menar Ida att samhällskunskapen ofta integreras med 

andra so-ämnen och att det är ett ämne som bistår andra ämne. Detta gör att eleverna kan ha 

svårt att uppfatta vad som är samhällskunskap i ett arbetsområde där ämnen integreras. För att 

göra detta tydligare har Ida reflekterat över sin undervisning och hur den kan förbättras.  

I: Samhällskunskap i historia men det förstår inte vad som är samhällskunskap i detta 

historia arbetet. Så det är väldigt viktigt att ha mer samhällskunskap eller ha lika mycket 

som de andra ämnena även om man integrera dem, det tror jag faktiskt. Det tänker jag 

annorlunda nu när jag får en fyra nu att jag kommer lägga upp det på ett lite annat sätt 

faktiskt. Fortfarande för det är jättebra att repetera allt men att ha det mer som jag har två 

veckor uppstart i samhällskunskap och sen två veckor i historia och sen gör jag ett 

grupparbete med båda.  
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Även Klara uttrycker att samhällskapsämnet kan integreras med de övriga so-ämnena men 

också no-ämnena. Hanna beskriver hur hon  integrerar ämnet med andra ämnen som exempelvis 

svenska. Detta påvisar att samhällskunskapsämnet bistår flera ämnen utöver so-ämnena som 

Kristiansson (2014) skildrar. Vidare beskriver Hanna och Marie att de tycker att ämnet ibland 

kan vara svårt att transformera till undervisning samt förstå och att det då kan bli svårt för 

eleverna.  

H: […] Ja, det är ju så att på något vis tycker jag kanske att det inte är så väldigt enkelt, 

för att det är så komplexa saker. 

M: Jag tycker att kursplanen är ganska svårbegriplig, kunskapskraven är ganska stora, 

inte så tydliga, de är här behöver jag förstå och bryta ner för att jag ska kunna ta min 

undervisning så att den blir mer konkret så att eleverna förstår den. 

Tillskillnad från Hanna och Marie skildrar Lisa i sin utsaga att samhällskunskapsämnet är lätt 

att realisera till undervisning.  

L: Nä, det tycker jag inte. Jag tycker det är bra skrivet och jag tycker det är bra nu när vi 

fick de nya dokumenten nu med digitaliseringen det var ju bara samhällskunskap som 

blev en förändring på so-ämnena och vilket jag tyckte var bra.  

5.2 Undervisning i samhällsfrågor 
I intervjuerna framhölls det hur lärarna resonerade och arbetade med samhällsfrågor i 

undervisningen. De intervjuade lärarna i studien beskriver samhällsfrågor som något som berör 

individer som lever och verkar i samhället samt att det är ett brett arbetsområde.  

L: En samhällsfråga kan vara sådant som rör oss alla, det kan vara en samhällsfråga alltså 

här i en liten grupp i klassen, det kan vara skolan, det kan vara staden, det kan vara 

landskapet, Sverige, världen. 

A: […] någonting som rör det som är oss nära, men även det som rör oss globalt. En 

samhällsfråga kan ju va väldigt, väldigt mycket och det är väl det som är det intressanta 

med ämnet att du rör dig på ifrån det lokala skolans miljö till FN. 

K: Så allt som rör samhället och hur man är som människa, kan var något så litet som hur 

beter sig mot varandra. Det är en samhällsfråga lika stort som det politiska läget i Sverige 

eller krisfrågor liksom, så det är väldigt brett. 
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De intervjuade lärarna beskriver att samhällsfrågor är ett kunskapsområde som får ta plats 

naturligt under samhällskunskapslektionerna men att de även tar plats under morgonsamlingar, 

raster och genom lilla aktuellt. 

E: När vi har samhällskunskap då får man ju ta samhällsfrågor men jag tror de är sådana 

frågor som man får ta, våga gå utanför boxen och ramarna lite grann och fånga upp när 

man märker att eleverna har någonting som dom funderar på. Det kan vara på en 

morgonsamling eller efter en rast eller att de har hört någonting, läst i tidningen eller hört 

på nyheterna. Då får man ta det och som sagt så brukar det ofta bli dom bästa 

diskussionerna för då kommer de från dom själva och sen så är det mitt jobb att liksom 

koppla ihop det då med någonting som jag vet. 

Lärarna nämner att de ofta kopplar samhällsfrågor till aktuella händelser då samhällskunskaps-

ämnet är aktualitetsämne som både Vernersson (1999) och Kristiansson (2014) skildra i sin 

forskning kring ämnet samhällskunskap. Nyheter och samhällsfrågor kan kopplas ihop vilket 

gör att det ses som ett bra arbetssätt.   

H: Ta det aktuella nu. […] Jag tänker flyktingar, vi har fått tiggeri, hur ska vi förhålla hos, 

jag tänker att man presenterar ett bekymmer kanske vi har också vad gör vi åt detta. Man 

presenterar så får barnen försöka sätta sig in i och så resonera utifrån det. 

K: Jag försöker alltid göra det liksom med något som är aktuellt och plocka att titta på 

lilla aktuellt varje kväll, även för min del för då vet jag också vad barnen ser och att 

uppmana dom till att läsa nyheter. Vi har jobbat med nyheter så att de har veckans nyhet 

och då är det lokal, inrikes och utrikes beroende på lite hur stark man känner sig.  

Anders beskriver att eleverna ofta får aktuell information från TV eller datorn och att det är bra 

att då i skolan ta upp i undervisning för att sätta det i perspektiv samt kunna se olika perspektiv. 

Vidare säger lärarna i sina utsagor att demokratifrågan är en viktig samhällsfråga samt att den 

innehåller många delar.  

M: […] Demokratibegreppet och hur det praktiseras i Sverige. Men också hur demokratin 

kommer till, dels i barnens vardag runt i skolan men även hemma. Det är en samhällsfråga 

och sen mänskliga rättigheter, världen över, då blir det ju ett globalt perspektiv då men 

just demokratin tycker jag då, på nått sätt är det basen i samhällskunskapen.  
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H: […] Jag tycker vad som är viktiga samhällsfrågan är demokrati, alla människors lika 

värde. Ja, hur vi är mot varandra i samhället och hur det fungerar, det tycker jag är otroligt 

viktiga samhällsfrågor.  

Dessa yttranden i intervjuerna kan kopplas till Perssons (2018) normativa princip, att skolämnet 

samhällskunskap ska fostra eleverna till att bli goda medborgare samt att det finns en 

demokratisk innehållsbas i samhällskunskapsämnet. Lärarna förhåller sig till kursplanen för 

samhällskunskapsämnet och när det ligger tyngd där på demokrati så blir det naturligt att 

demokrati främjas i den innehållsmässiga didaktiska vad-frågan som lärarna gör.  

5.2.1 Lärares resonemang kring elevnära samhällsfrågor 

I kunskapskraven för ämnet samhällskunskap i årkurs 4-6 står begreppet elevnära 

samhällsfrågor med och det är ett begrepp som är tolkningsbart. Lärarna som deltagit i studien 

beskrev under intervjuerna vikten av att eleven ska vara i centrum vid deras tolkning av 

begreppet elevnära.  

H: […] Det som eleverna har i sin vardag, så tänker nog jag. 

E: Jag tänker frågor som berör dom som dom känner att här kan kanske jag vara med och 

påverka på något sätt. 

K: […] där så att sådana saker som dom kan koppla till sig själva utan att blir utpekat på 

något sätt då tänker jag att det är elevnära. Så från individen och även geografiskt.  

M: […] ja men när det är frågor som rör barnens vardag. Som där barnen blir, det får 

konsekvenser för barnen om vi gör så här eller så här eller så här.  

I: Elevnära ser jag som sånt som berör eleven, just den eleven, vilket kan vara svårt för 

de kan vara väldigt olika. […].  

Ida beskriver vidare i sin utsaga att samhällsfrågor som är elevnära kan skifta beroende på 

vilken elevgrupp man undervisar i och vad som berör eleverna i just den elevgruppen. Därför 

är det viktigt som lärare att plocka upp det som eleverna för med sig in i klassrummet från 

samhället.  

I: Vi har haft mycket det här med kvinna och slöja för att det är några tjejer som kommer 

från Afghanistan men dom vill absolut inte ha slöja och då kan det vara andra som sitter 

och blir så: har inte alla det i Afghanistan? Nej, men i storstäder är det jättemånga som 
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inte har så det kan bli sådana diskussioner och det blir elevnära just för vår klass. […] så 

att man kan ta elevnära samhällsfrågor som ploppar upp i klassrummet.  

Samtliga av de intervjuade lärarna belyser att eleverna behöver få kunskaper kring hur de är 

sammankopplande med samhället samt att de påverkas av varandra. Som Vernersson (1999) 

belyser i sin forskning så motiveras eleverna om de kan förstå att de konkret kan påverka något 

vilket kan vara elevnära samhällsfrågor. Emma beskriver i sin utsaga att genom att eleven är i 

centrum och får känna att hen kan vara med att påverka på något sätt i en fråga så krävs det att 

undervisningen är elevnära för att det ska vara möjligt.  De intervjuade lärarna nämner hur 

elevernas vardag är det som de har i åtanke och fokus på vid arbetet med elevnära 

samhällsfrågor. Vidare utvecklar lärarna att begreppet elevnära ofta behandlar närområdet i ett 

geografiskt perspektiv. Att det lokala området kring eleven är elevnära och att det blir en mer 

greppbar och hanterbar miljö för eleven.  

A: […] elevnära kan man tänka rent geografiskt att det som händer på skolan, eller det 

som händer i deras närområde.  

L: […] Man kan ju se det som ett större område också men för att det ska bli elevnära bör 

det va upp alltså saker som berör dom och de kan förstå vad man menar. 

K: […] när vi pratar om en stad i Frankrike är det inte lika spännande för det ligger för 

långt bort fortfarande.  

Detta överensstämmer med Vernerssons (1999) undersökning där han framhåller att 

lokalsamhället är viktigt och implementeras i undervisningen. Lärarna beskriver också i 

intervjuerna att begreppet elevnära även kan kopplas till om man är tjej eller kille, ett 

barnperspektiv samt vilken ålder eleverna har.  

H: Jag tänker på vad som händer i, att det är lite grann med jag som tjej och kille. Jag 

tänker jämställdhet, att det är elevnära. Mina rättigheter, vi har pratat väldigt mycket om 

bris och vi pratar om barnkonventionen, det är ju elevnära.  

E: […] men sen kan de ju också va, det kan handla om barns olika villkor i världen och 

då har ju liksom gått utanför skolan kanske och utanför närområdet och då är det en 

globalfråga men den berör barn eller pojkar och flickors olika villkor när vi läser om 

barnkonventionen på tal om saker som dom engagera sig i.  
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Således beskriver de intervjuade lärarna i studien att elevnära kan röra sig om geografiska 

avgränsningar men att det även finns andra avgränsningar som kan göras. Detta kan vara 

mentala och känslomässiga avgränsningar så som vilket kön eller ålder de känner samhörighet 

med. Dewey (1999) nämner att det samhälle man känner tillhörighet med inte behöver handla 

om fysisk närhet då individer är förenade med världen runt om oss. Lärarnas tankar och svar i 

de genomförda intervjuer kring tolkningen av elevnära utvidgar alltså Vernerssons (1999) 

definition av elevnära i undervisningen.  

Vidare framkom det under intervjuerna med Anders och Marie att det elevnära begreppet kan 

tolkas till språket i undervisningen. Anders beskrev att läraren behöver reflektera över sitt språk 

och hur man framför kunskap till eleverna i undervisningen.  

A: […] använder vi ett språk som inte är elevnära, då förstår dom ju inte, då hänger de ju 

inte med och använder vi situationer som inte är elevnära så struntar dom i det också så 

det måste liksom beröra dom på något sätt för att dom ska ha lättare att förstå fakta och 

ta till sig kunskaperna. 

Anders menar att en viktig del i begreppet är att det ska vara förståeligt för eleverna, att språket 

när man undervisar behöver passa elevgruppen. Vidare beskriver Anders att han jobbar mycket 

med begreppskunskap, där eleverna får skriva egna beskrivningar till arbetsområdes specifika 

begrepp som behöver arbetas med och att det då blir elevnära.  

A: […] för sen ska de producera sina egna resonemang och analyser och då kräver det ju 

att man faktiskt har funderat på egenhand. 

I detta resonemang blir Jonasson Rings (2015) tankegångar tydligt, att för att kunna överväga, 

värdera och kritisk tänka behöver eleverna först förstå kunskapen och bilda sin egen uppfattning 

för att sedan analysera den och ta ställning. Även Marie belyser detta i sin intervju. Hon 

beskriver vikten av att undervisningen inom samhällskunskap och samhällsfrågor behöver vara 

elevnära i den språkliga formen för att eleverna ska ta till sig kunskapen och utveckla sin 

förståelse.  

M: Jag kan ju inte ha en undervisning som är över huvudet på eleverna utan jag måste ju 

undervisa på ett sätt så att det blir på elevernas nivå så att de kan få en kunskap i de jag 

undervisar om, så att dom kan bilda sin egen kunskap om det som sker runt om kring dom 

och då har jag ju elevnära samhällsfrågor. Jag måste dra ner undervisningen till eras nivå 
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det funkar ju inte att jag pratar över huvudet på dom utan ner med undervisningen så att 

de förstår och då kan de bilda sin egen kunskap. 

Dessa yttrande kring språket i undervisningen påvisar att lärarna reflekterar kring den 

didaktiska hur-frågan (Ekendahl et al., 2015) i utformning av undervisningen. Detta för att 

undervisningen ska bli greppbar för eleverna och att eleverna ska kunna få förståelse för 

samhället samt att det inte ska finnas en språklig barriär i elevernas utveckling och bildning. 

Alltså är det elevnära begreppet komplext och att det kan tolkas på olika sätt av olika lärare 

vilket Ida beskriver i sin intervju. Dock påpekar och lyfter samtliga lärare i studien fram att 

grunden och det centrala är att eleven ska vara i centrum vid undervisning som behandlar 

elevnära samhällsfrågor.  

5.2.2 Elevnära samhällsfrågor som väcker intresse  

Tillskillnad från resultaten från de olika studierna som Långström och Virta (2016) har tagit del 

av, där det beskrevs att svenska skolelever inte har ett intresse för samhällsfrågor så visar denna 

undersökning att eleverna har intresse för samhällsfrågor. Lärarna i studien beskriver att de 

uppfattar att eleverna som de undervisar har ett stort intresse för demokrati och politik.  

I: […] de brinner ju väldigt mycket för det här med demokrati och diktatur. 

E: […] Politik, alltså frågor som handlar om politik och val. Inte bara i Sverige utan alltså 

i USA också.  

L: Vi hade ju, det här med demokrati, det är ofta intressen just det med jämförandet med 

demokrati, diktatur och nu när vi haft valet och så här så har det vart jätte engagerande 

och det har vart väldigt fördelaktigt att ha årskurs sex som vart lite äldre.  

A: Politik är alltid intressant, där har de ju så mycket information och de kan partiledare, 

partilogor och sådär. Det området brukar lätt arbetat. 

Vidare nämner Emma och Marie att när demokratifrågor blir nära eleverna, på en elevnäranivå, 

så skapar det också intresse hos dem. Genom att undervisa i frågor så som skolfrågor och lokala 

frågor så berörs eleverna samt engagerar dem.  

E: Skolfrågor och mycket lokala frågor som de kan "ta på" på ett annat sätt. 
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M: Sen tror jag att det här med att vara med och bestämma olika saker det är ju tydligt, 

som i ett klassråd när man får var med och rösta; vad tycker jag om olika frågor? Det 

brukar engagera, när man pratar om sin egna vardag det som är nära.  

Ekonomi beskrivs varierande av de intervjuade lärarna som ett område i samhällskunskapen 

som eleverna kan anse är mindre intressant på grund av ämnesområdets komplexitet men som 

kan intressera eleverna om det är på rätt nivå. Anders nämner att ekonomidelen i ämnet kan 

vara lite svårare att förstå medan Marie beskriver att ekonomi på en elevnära nivå intresserar 

eleverna då det kopplas till deras vardag och att det då väcker intresse.  

A: […] att man bygger exempel som rör elevernas vardag sen det som kanske är svårast, 

som man kanske tycker är mest ointressant är väl ekonomidelen som kan vara lite svårare 

och lagar och regler, har dom lite svårare att greppa och det är där som det kommer lite 

krångligare begrepp budget och etcetera. 

M: […] Ekonomin till exempel, om man får pengar, vad gör man med sina pengar och 

det är också engagerar. 

Ida berättar att hennes elever tycker om att diskutera samlevnadsformer och att hon upplever 

att eleverna är väldigt intresserade av individer och gemenskaper samt rättigheter och 

rättskipning. Vidare nämner Ida att elevernas intresse och deltagande är sammankopplade, när 

diskussioner äger rum kring ämnen eleverna tycker är intressant blir de väldigt långa och på ett 

djupare plan.  

5.2.3 Hur lärare arbetar med elevnära samhällsfrågor 

Som Långström och Virta (2016) skildrar så ska eleverna både få teoretiska- och praktiskt 

kunskaper för att kunna fungera i samhället. De intervjuade lärarna beskriver att de arbetar med 

elevnära samhällsfrågor på olika sätt i undervisningen och gemensamt är att samtliga lärare 

nämner klassrådet som en central och typisk del i arbetet med elevnära samhällsfrågor.  

M: […] klassrådet handlar egentligen bara om samhällsfrågor men väldigt elevnära 

sådana.  

E: Ja, vi har klassråd varje vecka där dom får ta upp saker som är viktiga för dom, nuläget 

i skolan. […] sen att lära dom hur det fungerar, ta exemplet med klassråd och elevråd där 

man liksom får dom att se att dom också kan vara med och påverka. Det är inte de vuxna 
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som givet ska påverka det som händer och sker runt omkring alltid utan att dom [eleverna] 

har också en röst och kan vara med och påverka vad som ska ske runt om kring dem. Det 

är väl de som bygger goda samhällsmedborgare tänker jag, demokratiska 

samhällsmedborgare för framtiden som vi vill ha.  

Lärarna menar att klassrådet är ett typiskt arbetssätt i undervisningen där elevnära 

samhällsfrågor kommer upp på agendan samt att eleverna och deras vardag får vara i centrum. 

Som Emma beskriver blir klassrådet och även elevrådet ett undervisningstillfälle där elevernas 

demokratiska förmåga får testas i praktiken via I-kunskaper som har nämnts tidigare. Resultatet 

från intervjuerna kring klassråd överensstämmer med Admans (2003) beskrivning av Patemans 

resonemang om deltagardemokrati, att det är viktigt att deltagande känns meningsfullt samt att 

det krävs att man får öva på att delta för att bli en demokratisk samhällsmedborgare. I detta blir 

den praktiska undervisningen i demokrati central, för att eleverna ska vilja delta genom att deras 

åsikter för gehör samt att de lär sig att ta ställning i samhällsfrågor. Ytterligare kan 

tankegångarna även kopplas samman med Liedmans (1998) resonemang om att kunskaper i 

undervisningen kan ske för demokratin samt samhället. Genom den praktiska undervisningen 

sker demokratiskbildning i hur samhället fungerar samt hur deltatagande sker i det offentliga 

samtalet. Vidare beskriver lärarna att det är centralt att arbeta med just elevnära samhällsfrågor 

för att fånga ett intresse hos eleverna.  

K: […] Jag tror framförallt för att fånga intresse, att det ska var elevnära att det ändå som 

jag var inne på lite förut det här med att det blir för långt, för stort eller för brett för dom 

att blir, att dom inte tar till sig på samma sätt som om det faktiskt berör dem.  

Gemensamt för de intervjuade lärarnas utsagor är att elevernas intresse samt elevnära 

samhällsfrågor kan kopplas samman då de påverkar av varandra. Dock redogörs det i lärarnas 

utsagor att samhällskunskap samt samhällsfrågor kan innehålla komplicerade begrepp. Det är 

då centralt att ta ner det till elevernas nivå så att det arbetsområdet blir greppbart för eleverna 

som Ida beskriver i sin intervju.  

I: Jag kan uppleva att, ja att det är ganska svåra begrepp i samhällskunskap och att det 

faktiskt är ganska stort och kan vara svårt att greppa. Alltså ekonomi, det finns så mycket 

inom ekonomi och då kan jag väl ändå tycka att det är viktigt med elevnära, att man måste 

plocka ner det om jag har tolkat elevnära rätt då, att man plockar ner det så det blir 

greppbart för dom tillexempel månadspeng eller veckopeng. 
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Vidare berättar Anders att han arbetar med förklaringsmodeller vid olika arbetsområden där 

eleverna själva får skriva förklaringar till begrepp som kan anses och tolkas som komplicerade 

för eleverna.   

A: Dels det liksom att dom själva får komma förklaringsmodeller. Sen så alltså behöver 

man utnyttja klassrummet, när man ger exempel,  att dom själva får hitta frågeställningar. 

Tillexempel om man pratar om partier att de själva få komma på vad skulle vi vilja 

förändra om vi var ett parti, alltså för att knyta det här vardagen, prata om ideologier, vad 

är liksom våran ideologi, vad är det vi tror på, ska bli en förändring i framtiden, vad skulle 

vi vilja förändra. Så det är alltså alla genomgångar som vi har så försöker jag nog hitta ett 

sätt att integrerar med eleverna och få dom en del av det som vi ska lära oss, för då tror 

jag att man involveras mer än om man bara sitter med textboken och läser den.  

Anders och Idas tankegångar kring begrepp stämmer överens med Långström och Virtas (2016) 

beskrivning att eleverna behöver praktisk men även teoretisk undervisning. Den teoretiska 

undervisning kan kopplas till begreppskunskap som eleverna behöver för att vidare kunna förstå 

samt leva i samhället. Genom en förståelse för begrepp och dess betydelse kan eleverna samtala, 

värdera och argumentera som Jonasson Ring (2015) framhåller.  

5.2.4 Kommunikation i undervisningen kring elevnära 

samhällsfrågor  

Alla sju lärare nämner samtalets funktion samt dess vikt i undervisningen som behandlar 

samhällskunskap samt samhällsfrågor.  

M: […] samtalet är grund i samhällskunskap men det är ju det viktigaste tänker jag. Man 

kan läsa hur mycket text som helst men får man aldrig samtala om vad man tycker och 

tänker i ämnet så utvecklar du inte din förmåga att analysera. För jag tänker att det är 

mycket analys i samhällskunskap faktiskt.  

H: […] väldigt mycket diskussioner, otroligt mycket diskussioner. 

Hanna vidareutvecklar detta och påtalar också betydelsen utav att träna eleverna på att lyssna 

på varandra samt att bemöta andras olika åsikter med respekt. Att eleverna genom att träna på 

att föra diskussioner skapar en förmåga till att vara ödmjuk inför vad andra tycker och tänker. 

Flera av lärarna berättar att de arbetar mycket med diskussioner kring samhällsfrågor och att 

detta kan vara i helklass eller i mindre grupper. Flertalet av de intervjuade lärarna beskriver att 
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de arbetar med bi-kupa eller EPA – modellen [ensam, par och alla] för att få givande 

diskussioner och samtal i klassen samt att det är problematiskt att få med alla i en diskussion 

med helklass.  

K: […] de får testa på det eller att man får på något sätt helt enkelt jobba med det själv, 

att man själv får ha en ståndpunkt i det.  

H: […] jag säger: okej diskutera i grupperna, diskutera två och två, vad ni tycker om detta 

eller så och då gör dom det, det blir ett väldigt bikupa.  

L: Jag kör väldigt mycket, mycket EPA. Diskutera mycket bordsvis också mycket i 

grupper, de sitter ju här i sex grupper med fyra- fem stycken i varje grupp, i den här 

klassen fungerar det jättebra men i grannklassen där sitter de två och två, för de kan inte 

sitta i grupp för då bara babblar och pratar med varandra.  

Vidare framhåller Lisa att hon i sin undervisning i samhällsfrågor kan ta fram en bild och visa 

klassen som berör en samhällsfråga och att de tillsammans utifrån den diskuterar  

L: […] jag tar upp en stor bild och diskuterar vad är det här, Vad ser man på bilden och 

en del kanske känner igen den och en del inte alls, ofta bilder som berör […] klippte jag 

ut en bild på en demonstration och så fick de ta fördelar och nackdelar, finns det någonting 

som är positivt med att folk får demonstrera, finns det något som är negativt med det och 

då kan man lyfta upp det till helt andra frågor, i samhällskunskapen och det använder jag 

mycket. 

Flertalet av lärarna beskriver att eleverna genom dessa diskussioner som redogörs för utvecklar 

förmågan att se och lyssna på andras perspektiv och därmed lära sig av andra genom samtal 

med andra. Vilket kan kopplas till Deweys (1999) teoretiska utgångspunkt som menar på att 

eleverna behöver se olika perspektiv som speglar samhället för att mogna och växa som 

samhällsmedborgare. Dock har Marie en annan uppfattning kring detta när följdfråga kring 

perspektiv ställdes.  

M: Nej, dom är ju, jag tror att den här förmågan att analysera och se olika perspektiv har 

de inte kommit till än, för den förmågan är inte riktigt utvecklad på det sättet men jag 

behöver kunna vidga deras vyer då. 
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Samtliga lärare poängterar vikten av att arbeta med kommunikation vid samhällsfrågor att 

undervisningen innehåller samtal, diskussioner samt att framföra en åsikt. Detta för att eleverna 

ska utveckla sin förmåga att kunna leva i samhället. Dessa resonemang sammankopplas med 

Deweys (1999) deliberativa demokratiska uppfattning om framhåller att genom 

kommunikationen och samtal krävs för att kunna delta demokratiskt i samhället. För att samtal 

och diskussioner ska fungerar behöver lärarna aktivt jobba med klassrumsklimat där olika 

åsikter får träda fram enligt ramen för skolans värdegrund.  

I: […] ha ett öppet tillåtande klimat, klassrumsklimat tycker jag är jätteviktigt.  

Resultatet från intervjuerna med lärarna stämmer överens med Jonasson Rings (2015) 

resonemang om att undervisning ska ge eleverna möjligheten att utveckla förmågan att 

kommunicera och argumentera. Ida och Hanna påtalar betydelsen av att aktivt arbeta med 

klassrumsmiljön. Denna syn kan också kopplas samman med Wahlströms (2016) tankar kring 

demokratibegreppet, att det är en livsform som Dewey framhöll. Genom skapandet av god 

klassrumsmiljö där elever accepterar varandras olikheter, intressen samt åsikter så främjas både 

eleverna som individ och med medborgare men även samhället av detta.  

5.2.5 Delaktighet i arbetet med elevnära samhällsfrågor 

I undervisningen beskriver lärarna i studien att elevernas deltagande är viktig. Anders berättar 

om hur deltagandet kan variera beroende på vilken samhällsfråga som diskuteras och det kan 

vara fördelaktigt om eleverna känner till det sedan innan och om det är något som engagerar 

eleverna. Som beskrivet innan blir då elevnära samhällsfrågor centralt eftersom eleverna blir i 

centrum och kan engagera dem på en annan nivå. Dock är det inte alltid lätt för lärare att möta 

som lärare att möta alla elevers intressen och att alla elever känner att samhällsfrågan engagerar 

dem.  

A: […] vissa sitter ju passiva och man försöker med alla hjälpmedel men de förblir 

passiva och då kanske de kräver en annan slags undervisningsmetod. För dom eleverna 

så kanske det är bäst att se en film eller lyssna in informationen eller läsa den. Det är så 

olika men man behöver alltid röra sig mellan de här olika inlärningsstilarna. 

I: Om jag gör små grupper men om jag gör i helklass där får man kanske med sig bara 

halv och då sitter många tysta, så det är passivt deltagande.  
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Dessa svar kan kopplas med Andersons och Torpes operationalisering av demokratisk identitet 

som Broman (2009) beskriver, att deltagande spelar en central del i att en demokrati ska fungera 

och därför behöver eleverna få chans genom undervisning att öva denna förmåga. Detta innebär 

att läraren behöver reflektera kring den didaktiska hur-frågan och skapa lärmiljöer där eleverna 

får vara delaktiga. Som lärarna beskriver i sina utsagor arbetar de aktivt med olika 

undervisningsmodeller för att få eleverna delaktiga. Klara beskriver att hon anser att alla elever 

kan vara delaktiga på olika sätt vid ett arbetsområde eller vid en diskussion.  

K:[…] det gör det på ett eller annat sätt, alla är delaktiga men sen är det ju beroende på 

vad man definierar vad som är delaktighet. Delaktig kan vara att man sitter och lyssnar 

men delaktiga kan också vara att man själv uttrycker men alla är med på ett eller annat 

sätt och sedan finns det ju olika ämnen som visa är mer trygga med.  […] så att delaktiga 

är allihopa sen är det skillnad på vilken utsträckning men alla är delaktiga.  

Denna syn på deltagande kan kopplas samman med Adman (2003) som beskriver Patemans 

resonemang kring att deltagande bör ske i många olika kontexter. Följaktligen kan då Klaras 

svar tolkas till att genom att undervisa i många olika samhällsfrågor är sannolikheten att 

eleverna känner trygghet i någon samhällsfråga och då delta i större utsträckning.   

5.2.6 Utmaningar med elevnära samhällsfrågor i undervisningen  

Lärarna beskriver i intervjuerna att det även finns utmaningar med att undervisa i 

samhällsfrågor. Respondenterna framställer i sina utsagor att samhällsfrågor ofta handlar om 

värderingsfrågor och att det då finns en svårighet att deras egna åsikter ska lysa igenom i 

undervisningen då man ska vara neutral som kunskapsförmedlare och stå för skolans 

värderingar.  

K: Jag tycker det är en utmaning att man själv har en åsikt men den får inte visas.  

A: Ja, alltså att i mångt och mycket hålla en ganska så neutral och objektiv roll. 

M: Utmaningen är också att ibland så kan jag tänka mig att vara objektiv i min 

undervisning, mina synpunkter och åsikter ska ju jag inte förmedlas i klassrummet såklart. 

Att beröra från olika synvinklar, åt ena sidan, åt andra sidan, utan att jag tar någon 

värdering i det.  
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I: Jag kan se att man får försöka att vara neutrala i vissa värderingsfrågor i 

samhällskunskapen och det kan ibland vara svårt, men alltså vad är sanning för mig och 

vad är sanning för andra som har helt andra bakgrunder. För vi är en skolan nu, vi har ju 

kanske en fjärdedel som är från annan härkomst och då blir det ju också när man 

diskuterar olika saker att det här är ju min sanning men han eller hon sitter med en helt 

annan sanning och då är det också viktigt att vara lite påläst kan jag känna att på det sättet 

kan jag tycka att det är lite komplext idag.  

Skolan är en arena där olikheter möts varje dag och lärarna beskriver att skolan ska vara en 

plats där olika åsikter möts i diskussioner och samtal utan att gå emot skolans värderingar som 

står skrivna i Lgr 11 kapitel 1 och 2. Som Diana Hess (2004) belyser i sin artikel finns det en 

mångfald i skolan som främjar elevernas utveckling till att kunna se andras perspektiv. Vidare 

framhåller Hess att det är enklarare att undervisa i samhällsfrågor om frågan har ett ”rätt och 

fel” men lärarna beskriver vikten av att vara öppen för olika perspektiv och att man vrider och 

vänder på samhällsfrågor för att eleverna ska utvecklas till samhällsmedborgare i sina utsagor. 

I: Jamen att jag har ett demokratisktuppdrag och vad står vi för i Sverige men det är också 

viktigt att var open-minded för andra så att det vågar blir en diskussion om det och öppet 

så man inte fastnar i det här med att vi har rätt utan man måste våga se okej eller få 

eleverna att förstå att det finns andra åsikter och andra tolkningar av saker och ting, fel 

eller rätt. Det kan jag tycka är en utmaning, faktiskt. 

M: […] få barnen att också att förstå att demokrati handlar om att uttrycka åsikter och här 

inne i vårt klassrum får man uttrycka åsikter, vi kan tycka olika och det är helt okej, hur 

samtalar vi när vi tycker olika, hur respekterar vi varandra, kan vi mötas i samtal fast vi 

har olika åsikter och det är det jag menar är så spännande när det inte fungerar så i 

samhället överlag, när vuxna inte klarar det, de här med, jag tänker på näthat och man kan 

skriva vad som helst, tycka och man klankar ner på varandra. 

A: […] man behöver kunna vrida och vända på det och kunna ta en sidan och andra sidan 

för eleverna blir ofta värdigt svart eller vit och det måste man ju balansera mera som 

lärare.  

Ovanstående resonemang kan kopplas samman med Perssons (2018)  progressiva princip, att 

undervisning ske ge elever verktyg som kan användas till att ifrågasätta och kritiskt granska det 
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samhälle de lever i. Genom att vrida och vända på samhällsfrågor utvecklar eleverna förmågan 

att kritiskt se på den ur olika perspektiv. Lärarnas svar kan också sammankopplas till Hess 

(2004) forskning kring kontroversiella samhällsfrågor, att skolan är en bra arena för att eleverna 

ska kunna utveckla förmågan att diskutera och se olika perspektiv. Då samhällsfrågor här kan 

ses från olika perspektiv kan det ifrågasättas om det finns samhällsfrågor som inte är 

kontroversiella.  

5.2.7 Finns det elevnära samhällsfrågor som inte är lämpliga för 

elever i årkurs 4-6? 

Som tidigare nämnts så kan elevnära samhällsfrågor berör många aspekter i samhället och vissa 

samhällsfrågor kan ifrågasättas om de är lämpliga för eleverna i årkurs 4-6. Dock belyser de 

intervjuande lärarna att det behövs att man som lärare är öppen om vad som sker i samhället.   

H: Vi lever i en värld där det händer väldigt mycket saker, onda som goda men jag tror 

inte att man ska skyla undan någonting utan jag tycker att man ska var rätt öppen. […] 

Jag tycker att man inte behöver vara så rädd på att ta upp saker. 

Lisa berättar att hon inte styr undan från någon samhällsfråga men att hon lägger frågor som 

kan kännas stora och svåra på en elevnivå utifrån den åldern man undervisar i. Vidare beskriver 

Lisa att det kan vara svårt att berätta och förklara om vissa stoff som könsstympning eller 

utnyttjande av barn. Lärarna Karin och Emma beskriver att när de stöter på samhällsfrågor som 

kan anses olämpliga eller svåra att hantera att de då tar ner det på en nivå som passar 

elevgruppen som de undervisar i men att de inte väljer borta några samhällsfrågor i deras 

undervisning.  

K: Nä, det finns det inte men det finns samhällsfrågor som jag väljer att belysa på ett visst 

sätt som tillexempel sexuella övergrepp eller liknande. 

E: […] det skulle väl va om det är någonting som jag tänker att det är för svårt för den 

åldersgruppen man har, det liksom för svårt för dom att förstå. 

Ida nämner att hon har tyckt att det vart svårt att hitta läromedel inom samhällskunskap men 

efter att hon hittat ett bra som hon utgår från nu och förlitar sig på den att den behandlar lämpliga 

samhällsfrågor för årskurs 4-6. Vidare beskriver Ida att som komplement till läroboken behöver 

hon ta in mycket aktuellt som händer i samhället då samhällskunskapsämnet är ett 

aktualitetsämne. Då ämnet kan förändras går det inte enbart att förlita sig på ett läromedel och 
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som Ida berättar behöver hon ibland frångå läromedel och ändra undervisningen för att ta upp 

sådant som har hänt i samhället eller världen som är en nyhet. Detta visar på ämnets komplexitet 

som lärare kan uppleva.  

Marie är den enda läraren som berättar om att hon sorterar bort vissa samhällsfrågor. I sin utsaga 

beskriver hon:  

M: Mm, där brukar jag faktiskt sålla bort en del, samhället är väldigt, jag tycker att 

samhället är väldigt komplext det finns otroligt mycket idag som florerar som är "inne" 

vissa grupper som får höras mer än andra. Säger man någonting och man har en avvikande 

åsikt så blir du bemött på ett ganska dåligt sätt av visa grupper i samhället. Jag väljer i 

klassrummet att inte gå på influenser. Att inte ta upp det som är i ropet just nu.  

Vidare berättar Marie att hon anser att lärare faktiskt har en skyldighet att vara lite 

samhällskritiskt och inte gå på det som är på ”modet just nu”. Hon menar att lärare istället 

behöver förlita sig till kursplanen och att det är det som står i det centrala innehållet som det 

ska undervisas om. Marie menar att lärare kan beröra områden och frågor som kommer fram i 

klassrummet men att det kan finns saker som inte aktivt lyfts fram i klassrummet. 

M: […] jag får vara ganska försiktigt i hur jag tar upp visa saker, vissa saker måste jag ta 

upp, men vissa saker kan också irritera eller trigga igång så här behöver jag liksom vara 

försiktig med vad jag undervisar om men ändå beröra det men inte fördjupa. Jag behöver 

ha lite tentakler ute och känna in lite ibland, vad är läge att lyfta in i mitt klassrum man 

är ganska liten när man är 10-11 år. 

Långström och Virta (2016) beskriver att samhällskunskapens undervisningsinnehåll påverkas 

av sin samtid och flera av de intervjuade lärarna i studien uppger att de arbetar med aktuella 

händelser av olika slag. Marie menar däremot att lärare ska vara samhällskritiska i detta och 

vad man väljer att undervisa om. Lärare ställs inför didaktiska val i undervisningen och så även 

kring samhällsfrågor som Ekendahl, Nohagen & Sandahl (2015) belyst tidigare. 

Samhällskunskapsläraren behöver reflektera över innehållsfrågan och vad hen ska undervisa 

om utifrån det gällande styrdokumentet samt för vem undervisningen ska ske.  

Till skillnad från de andra intervjuade lärarna beskriver Emma i sin utsaga att det kan finnas en 

problematik med elevnära samhällsfrågor, att de kan bli för nära eleven och vikten av att läraren 

då känner sin elevgrupp och tolkar signaler från eleverna.  



 

42 
 

E: […] jag hade elever från Afghanistan och då var det ju mycket, det hände, under de tre 

åren som jag hade dem, det var terrorattacker och det var mycket prat på Afghanistan och 

vad som händer där åh då får man ju va, då är det ganska svårt att undervisa för man du, 

absolut peka ut nån eller nåt, liksom något land åh samtidigt så hände det ju saker där och 

dom var ju ledsna för det och så var man tvungen och, det var flera ben och stå på, hur 

ska jag förhålla mig till det här i klassen och hur påverkar de eleverna och hur påverkar 

det de andra eleverna så i sådana situationer så är det ganska svårt eller om det har vart 

någon stor katastrof någonstans som man ska ta upp, ja, så visst är det svårt ibland.  

Således kan samhällsfrågor som inte känns elevnära geografiskt bli elevnära beroende på vilken 

elevgrupp som ska undervisas samt elevernas tidigare erfarenheter. Detta visar på betydelsen 

av att som lärare ställa sig de didaktiska vem-frågan, till vilken elevgrupp är det som 

undervisningen är tilltänkt (Ekendahl, et al., 2015). 

5.3 Målet med elevnära samhällsfrågor i undervisningen  
Lärarna nämner också att undervisning i elevnära samhällsfrågor är betydelsefull för att 

eleverna ska utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare. Genom att eleverna får 

kunskaper om elevnära områden som exempelvis ekonomi, demokrati och rättskipning ges 

eleverna möjlighet att utveckla en förståelse för att vidare kunna lyfta det till större 

sammanhang och områden för att förstå samhället.  

E: Jag tror att det är det som ger dom förståelsen för dom andra samhällsfrågorna. Dom 

är 11, 12, 13 år och man måste plocka ner det till någonting som dom kan relatera till, så 

om jag ger exempel eller tar exempel som utgår från deras vardag och verklighet. Då tror 

jag att man får dom att förstå de större frågorna på ett helt annat sätt. Därför tror jag att 

det är jätteviktigt. 

K: Jag tror om de känner redan nu att man får tycka som man vill eller man får vara olika, 

man får tänka på ett visst sätt och då tror jag att dom själva vill vara med och påverka i 

framtiden eller vill uttrycka sin åsikt. 

Om eleverna får arbeta med elevnära samhällsfrågor beskriver Klara och Emma att eleverna 

kan känna att de kan påverka om de känner en samhörighet till samhällsfrågan. Denna synvinkel 

som lärarna nämner överensstämmer med Bromans (2009) resonemang att det krävs att 
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medborgare har ett intresse samt deltar för att en demokrati ska fungera. Ytterligare beskriver 

Marie betydelsen av samhällsfrågor i samhällskunskapsundervisningen.  

M: Dels så ger det ju en förståelse för hur samhället fungerar och får du en förståelse för 

hur någonting fungerar då kan du också acceptera hur samhället fungerar lättare även om 

jag inte har samma åsikter förstår jag i ett sammanhang, jag finns i ett sammanhang har 

jag då undervisat i elevnära frågor blir ju eleverna också uppfostrande i en demokratisk 

anda och den demokratiska andan tar dom ju med sig när dom blir vuxna så det är klart 

hade jag plockat bort all undervisning i samhällskunskap här och bara kört annat då tror 

jag ju inte att förståelsen utvecklas, förmågan till att förstå och utvecklas, förmågan till 

att analysera blir ju mindre och då tänker jag har du inte den förståelsen för varför det är 

viktigt att gå och rösta till exempel då kanske du väljer att inte rösta och då blir du också 

utanför samhället på ett sätt för då är du inte delaktig i det som sker.  

Gemensamt för alla lärare är att de tycker att elevnära samhällsfrågor i undervisningen är en 

central och viktig del i skolan för att eleverna ska utvecklas till samhällsenliga medborgare. 

Lärarnas svar visar att de har reflekterat över den didaktiska varför-frågan som Ekendahl, et al., 

(2015) belyser är av vikt vid planering och genomförande av undervisning. Vidare belyser de 

intervjuade lärarna att det är betydelsefullt för elevernas vidare utveckling i samhället att de 

besitter en god samhällsuppfattning i hur samhället fungerar samt deras plats i det större 

sammanhanget.  

H : […] man har ett ansvar att eleverna ska lära sig för samhället, vad som möter dem. 

E: […] man väl med och lägger grunden för att dom ska bli väl fungerade 

samhällsmedborgare i framtiden […]  den delen jag kan bidra med från skolan det är ju 

en byggsten i grunden på nått sätt till att gå vidare att man ska va schysta, solidariska, 

demokratiska klasskamrater och respektera andra, det är ju liksom grunden för allt vidare 

skolarbete och utanför skolan.  

Lärarnas tankar om elevnära samhällsfrågor förenas med Deweys (1999) föreställningar om att 

det finns samband mellan individen och samhället. Således är lärarna överens om att 

samhällsfrågor och där inkluderat elevnära samhällsfrågor är en central del i elevernas 

undervisning till att utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare. Detta då skolan och 

undervisningen lägger grunden för eleverna och lär dem om vad som väntar dem i samhället. 
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Genom att förstå det som är nära, det som berör dem kan det utvecklas vidare till de större 

samhällsfrågorna.  Denna syn på undervisning om samhällsfrågor stämmer överens med 

Liedmans (1998) resonemang om att kunskaper i undervisningen kan ske för individen och den 

humanistiska bildningen. De kunskaper som eleverna får genom undervisning av samhälls-

frågor främjar individen till att leva i det demokratiska samhället genom att hen är självständig 

och har makt över sitt egna liv och då kan ta egna beslut.  
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6. Diskussion 
I detta avslutande avsnitt diskuteras resultatet från intervjuerna som knyts samman med den 

tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna som har antagits. Syftet med 

intervjuerna var att få svar på hur lärare i årskurs 4-6 tänker och arbetar med elevnära 

samhällsfrågor i undervisningen samt vad ämnets funktion är. Slutligen presenteras en slutsats 

samt förslag på vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion   

6.1.1 Samhällskunskapsämnet och samhällsfrågors funktion i 

undervisningen 

Utifrån resultatet av samtliga respondenter går det att utläsas att samhällskunskapen inte enbart 

är ett kunskapsämne utan också ett som ämne stöttar skolans fostransuppdrag. Skolan har i 

uppgift att främja samhällsutveckling genom att utbilda eleverna till demokratiska 

samhällsmedborgare och kan ses som ett de viktigaste uppdrag som skolan har.  

Lärarnas syn på ämnet är att det är ett nutidsämne som kräver att man är uppdaterad och där 

demokrati är det arbetsområde som får störst plats i undervisningen. Detta kan tolkas som att 

samhällskunskapslärarna i denna studie ser ett tydligt demokratiskt fostransuppdrag i ämnet 

vilket inte står skrivet i Lgr 11. Dock tyder respondenternas svar på att samhällskunskapsläraren 

har ett demokratiskt uppdrag, vilket kan vara en rest från ämnets tidigare styrdokument, 

lärarutbildning eller lärarnas egen syn på ämnet. Tänkvärt är dock att oberoende av lärarnas 

yrkesverksamma år, hade de alla uppfattningen om att demokrati är en viktig grund i skolämnet 

samhällskunskap. Ytterligare en aspekt som lärarna är överens om i studien är att eleverna 

behöver både OM- och  I-kunskaper (Långström & Virta, 2016) för att förstå samt kunna leva 

och verka i samhället samt att undervisning i ämnet leder till att eleverna utvecklar 

demokratiska kompetenser. I lärarnas arbete blir samhällsfrågor alltså betydelsefulla eftersom 

de bidrar till demokratifostran genom att de belyser olika delar i samhället utifrån lärarnas 

tolkning. Såldes leder detta till att det går att tolka att demokratin och hur man fungerar i en 

demokrati är samhällskunskapsämnets funktion.  

Enligt Kristinsson (2014) forskning och vissa av lärarna i studien uppfattas samhällskunskaps-

ämnet som svårtolkat och brett, vilket var en uppfattning även jag delade innan studien gjordes. 
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Men då flertalet av lärarna ser en tydlig koppling mellan elevnära samhällsfrågor och de cen-

trala innehållet kan det tolkas att ämnet kanske inte är så otydligt som det beskrivs. Vidare tyder 

respondenternas svar kring ämnet att det ofta är ett ämne som integreras med andra ämnen. Att 

döma av resultaten i denna undersökning ser lärare att ämnet ibland blir undanskymt i ämnes-

integration. Då ämnet i stor utsträckning integreras med andra so-ämnen och då även samhälls-

frågor, kan ämnet, i Kristiansons (2014) mening, ses som svagt. Samtidigt betonar responden-

terna betydelsen av ämnet i undervisningen. Studien visar att samhällskunskapsämnet och då 

framförallt samhällsfrågor, ur respondenternas syn, har en plats i undervisningen utöver tim-

planen genom värdegrundsbyggande, klassråd och samtal på raster samt morgonstunder. Med 

detta skulle det kunna tolkas som att ämnes breda stoffurval kan vara det som gör att ämnets 

integreras då studien ändå tyder på att samhällskunskapen genomsyrar många delar i undervis-

ningen och har en central plats.   

6.1.2 Verksamma mellanstadielärares resonemang och 

undervisning kring elevnära samhällsfrågor  

I studien uttrycker samtidiga respondenter att det finns ett tydligt fokus på att knyta an 

undervisningen till elevernas vardag och att ambitionen ofta är att göra undervisningen elevnära 

då de anser att det främjar elevernas bildning. Att undervisning samt samhällsfrågor är elevnära 

menar respondenterna i sina utsagor kan ske på olika sätt samt ur olika perspektiv. Tänkvärt blir 

att en av de viktigaste aspekterna som lärarna redogör för är att de ser till den didaktiska vem- 

frågan i planeringen av elevnära samhällsfrågor för att ha elevens livsvärld i centrum.  

I resultatdelen i denna studie framkom att lärarna har ett vidare perspektiv på elevnära 

samhällsfrågor än geografiskt (jmf Vernersson, 1999), att det inte bara kopplas till närområdet, 

staden samt landet eleverna lever i. Det finns ett spektrum av tolkningar om vad elevnära 

samhällsfrågor är. Respondenterna framhåller även betydelsen av att undervisningen kring 

samhällsfrågor är elevnära på ett vidare plan. Lärarna menar på att om undervisningen som de 

ska genomföra är av intresse för eleverna samt påverkar dem men även att om undervisningen 

är på en elevnära nivå så att den blir greppbar för eleverna. Det betyder att elevnära även kan 

beröra undervisningsmetoden som läraren planerar och genomför. Inte bara vilka 

samhällsfrågor som berör och tas upp i undervisningen utan hur de berörs. Det kan visa på 

betydelsen av de didaktiska frågarna vid utformning av undervisning i samhällsfrågor. Utifrån 
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denna tolkning blir hur- frågan central medan utifrån det andra perspektivet är betydelsen mer 

på vad-frågan samt för vem-frågan.  

Då det elevnära prefixet står med i de lägre årskurserna i skolverksamheten (Lgr 11) samt att 

respondenterna uttrycker vikten av det är det intressant att fundera kring varför det försvinner i 

kursplanerna för de högre årkurserna. Resultatet från studien visar att det finns en tydlig 

målmedvetenhet hos lärarna att koppla samhällsfrågor till elevernas livsvärld i undervisningen 

genom att anpassa den till elevernas intresse men även förkunskaper samt utveckla kunskaperna 

för att eleverna ska kunna få en förståelse för samhällsfrågor. Det är intressant att fundera kring 

om lärarna framför ett medvetet didaktiskt resonemang vid elevnära samhällsfrågor eller om 

det är på grund av skolverkets skrivelse i kursplanen för samhällskunskapsämnet. Alltså att 

lärarna hade arbetat med elevnära samhällsfrågor oavsett om det hade varit formulerat i Lgr 11 

eller inte. Vidare kan det då diskuteras varför det då står med i Lgr 11 och vad prefixet har för 

något syfte eller om det inte finns ett syfte, när lärare undervisar elevnära utifrån en didaktiskt 

inställning.  

Även om prefixet inte står med i kursplanen för de högre årkurserna så betyder det inte att lärare 

ska undvika, bortse eller inte får undervisar i elevnära samhällsfrågor. Detta skulle kunna 

undersökas vidare och jämföras. Den grupp lärare som intervjuades i denna studie delade alla 

uppfattningen att om att använda sig av elevernas livsvärld leder till att eleverna förstår större 

sammanhang. Detta resulterar i att empirin kan tolkas som att undervisning i elevnära 

samhällsfrågor är ett förberedande arbete både för vidare skolgång och samhällsliv.  

I studien finns det en tydlig ansats om att undervisningen bör vara engagerande samt att läraren 

behöver ha ett genomtänkt arbetssätt vid arbetet med samhällsfrågor. Som tidigare nämnts i 

resultatet så arbetar lärarna med elevnära samhällsfrågor på ett varierande sätt, dock menar 

respondenterna att samtalet och diskussioner är betydelsefulla. Detta är i linje med det 

deliberativa perspektivet som innebär att eleverna växer som samhällsmedborgare genom att 

kommunicera med varandra (Dewey, 1999). För att denna utveckling ska ske krävs det att 

eleverna deltar, vilket kan ses som en väsentlig del i arbetet med samhällsfrågor utifrån 

respondenternas svar.  

Lärarna beskriver i resultatdelen att det kan vara svårt att få alla elever att delta i 

klassrumsdiskussioner och att de då skapar lärmiljöer där de kan diskutera två och två samt i 

grupp innan de lyfts till större diskussioner. Detta kan tolkas att lärarna arbetar aktivt med 
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klassrumsmiljön. Detta överensstämmer med Deweys teorier (refererad i Wahlström 2016) som 

belyser betydelsen av en god klassrumsmiljö för elevers demokratiska kompetensutveckling. 

För att eleverna ska kunna utvecklas som samhällsmedborgare och delta är det av vikt att de 

har kunskaper kring området som de ska diskutera samt förstår sammanhanget. Att eleverna 

kan grunda sina argumentet i faktakunskaper. Utifrån respondenternas svar kan det tolkas att 

läraren behöver skapa lärmiljöer där delaktighet främjas samt att eleverna får ha olika åsikter. 

Denna åsikt återfinns hos Bruen et al. (2016) som framhåller att undervisning ska ge eleverna 

möjlighet att ha fria åsikter på välgrundad information. I samtalen krävs det också att läraren 

ger eleverna verktyg att kunna analysera samt värdera för att kunna ifrågasätta som Marie 

beskriver. Respondenternas utsagor lutar följaktligen mot Liedmans (1999) humanistiska 

bildningsideal. Då eleverna får kunskaper kring ett område men även i hur de kan göra sin röst 

hörd, kan de delta med andra individer i samhället samt få samhället att utvecklas genom att 

ifrågasätta det då de påverkas av varandra. Men det skulle alternativt kunna tolkas till Liedmans 

demokratiska bildningsideal som kommer resoneras om senare i diskussionen.  

Det är intressant att gruppen lärare i studien har en annan uppfattning än de resultaten som 

Långström och Virta (2016) har tagit del av angående intresse och delaktighet vid samhällsfrå-

gor. Respondenterna ansats tyder på att intresset för elevnära samhällsfrågor är stort hos ele-

verna och då framför allt kring arbetsområdet demokrati. Detta kan tolkas som att de intervjuade 

lärarna skapar lärmiljöer som skapar intresse hos eleverna vilket även påverkar elevernas del-

aktighet positivt. Då lärarna beskriver att de aktivt arbetar med att utgå från elevernas livsvärld 

kan detta kopplas samman till elevernas intresse och delaktighet då eleverna kan känna att de 

kan påverka. Alternativt kan det tolkas till att demokrati ständigt är aktuellt eller att det disku-

teras i samhället och att eleverna ser det som en intressant samhällsfråga som de tar med sig in 

i klassrummet för frågor eller diskussion. Detta kan lärarna dra nytta av och skapa givande 

undervisning kring. Oberoende hur det tolkas kan det utläsas från resultatet av studien att in-

tresse och delaktighet ligger nära varandra och att lärarna kan nyttja det i undervisningen av 

elevnära samhällsfrågor.  

Ytterligare en aspekt som lärarna är överens om i studien är att klassråd är en lärmiljö, där 

eleverna praktiskt får diskutera elevnära samhällsfrågor samt får en förståelse för hur demokrati 

kan fungera och hur en samhällsmedborgare deltar i den. Genom att eleverna deltar och för 
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samtal med varandra i elevnära lärsituationer som exempelvis klassråd utvecklas de till demo-

kratiska medborgare. Tänkvärt är dock om klassrådet har en naturlig plats i undervisningen 

samt hur det prioriteras av lärare utöver samhällskunskapsläraren.  

Studien antyder att lärare anser att det finns få utmaningar med att undervisa i elevnära 

samhällsfrågor. I lärarnas utsagor i denna undersökning går det att se att de lyfter fram olika 

perspektiv vid undervisning kring samhällsfrågor vilket går att kopplas samman till Hess (2004) 

balanserade förhållningsätt till samhällsfrågor. Dock uttrycks en oror hos lärarna att deras egna 

åsikter ska lysa igenom i undervisning eller att de inte kan hålla en objektiv roll i sin 

undervisning kring samhällsfrågor. Däremot ska lärarnas värderingar ligga i linje med skolans 

värdegrundsuppdrag som finns utskrivet i Lgr 11 och dessa värderingar ska speglas i 

undervisningen till eleverna, vilket innebär att det finns ett stöd för lärarna. Ytterligare påtalar 

lärarna i studien vikten av att ”vrida och vända” på ett samhällsproblem för att eleverna ska få 

en bredare förståelse, vilket innebär att eleverna kan ta ett eget ställningstagande i 

samhällsfrågor. På frågan om huruvida lärare undviker samhällsfrågor i undervisningen svarar 

respondenterna att de inte gör det, vilket kan tolkas som att lärarna varken har ett undvikande 

eller förnekande förhållningsätt till samhällsfrågor vilket var två av Hess (2004) förhållningsätt. 

Lärarna är istället öppna i sin undervisning kring vad som sker i samhället.  

6.1.3 Betydelsen av undervisning om elevnära samhällsfrågor på 

mellanstadiet   

I frågan om vad målet är med undervisning med elevnära samhällsfrågor visar resultatet från 

intervjuerna att lärarna anser och strävar mot att eleverna ska få faktakunskaper och skapa en 

förståelse för arbetsområden nära elevernas livsvärld för att sedan lyfta det till större 

sammanhang. Vilka samhällsfrågor som ska undervisas i tolkas olika men av lärarnas utsagor 

går det att tolka att samhällsfrågor har en central roll i elevernas utveckling till demokratiska 

samhällsmedborgare. Ett av de viktigaste och tydligaste områdena inom elevnära 

samhällsfrågor som lärarna undervisar i, som kan utläsas av denna studie, är arbetsområdet 

demokrati. Genom att eleverna får förståelse för samhället, förstår de även deras sammanhang 

i det samt hur de kan delta, vilket kan förebygga utanförskap i samhället senare i livet. Det finns 

en betydelse av elevnära samhällsfrågor då de främjar elevernas vuxenliv. Dock är det tänkvärt 

att notera att eleverna redan nu är en del av samhället och att de kunskaperna de får genom 
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undervisning i elevnära samhällsfrågor inte bara ska vara framåtsyftande utan också för deras 

plats i samhället just nu. Så likaväl som målet med elevnära samhällsfrågor är framåtstävande 

bör målet kanske också var nutidsträvande vilket kan visa på betydelsen av prefixet elevnära 

vid samhällsfrågor.  

Respondenternas utsagor visar att undervisningen i samhällsfrågor kan ha olika syften. 

Följaktligen kan respondenternas svar i varierande utsträckning kopplas till Perssons (2018) 

principer om vilken funktion som samhällskunskapsämnet har. Lärarna i studien utsagor 

åskådliggör att dessa principer återfinns i deras undervisning dock beroende på vart lärarna 

lägger fokus i sin planering samt genomförandet av sin undervisning. Alltså hur läraren 

reflekterar över de didaktiska frågorna vad och varför. Lärarnas resonemang i studien visar att 

deras undervisning både ger eleverna kunskaper om samhället men även hur de ska kunna leva 

i samhället samt att det finns relevans i båda delarna.  

Ifall undervisningen i elevnära samhällsfrågor i själva verket leder fram till demokratiska 

samhällsmedborgare går det att tyda av respondenternas svar till att de tror att det gör det.  

Respondenternas svar lutar således mot Liedmans (1999) demokratiska bildningsideal men 

även det humanistiska bildningsideal som nämndes tidigare i diskussionen, då eleverna genom 

undervisning i elevnära samhällsfrågor skapar sig en demokratisk självständighet samt 

självreflekterande i frågor som berör samhället. Även om det inte står utskrivet i kursplanen för 

samhällskunskapsämnet att samhällskunskapslärare har ett extra demokratiskt fostransuppdrag,  

anser respondenterna att det demokratiska bildningsidealet är viktigt och att de lägger fokus på 

detta i sin undervisning. Detta då samhället och individerna som verkar i det är 

sammanlänkande och på så sätt influerar varandra. Detta påvisar att det går att göra alternativa 

tolkningar av resultatet från studien beroende på hur det tolkas och då vilken kunskapssyn samt 

bildningsideal läsaren har.  

Efter att studiens genomförande har frågeställningarna samt de funderingarna jag haft kring 

undervisning i elevnära samhällsfrågor besvarats. En förståelse som jag har fått är att lärare 

reflekterar och funderar över vikten med elevnära samhällsfrågor samt att undervisning i 

samhällsfrågor främjar elevernas bildning till att bli samhällsmedborgare.  
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6.2 Slutsats 
Med utgångspunkt i de frågeställningar som studien bygger på kan slutsatser göras. Resultatet 

i studien tyder på att lärarna anser att undervisning i samhällsfrågor är viktigt då eleverna ges 

en förståelse för hur samhället fungerar och vidare hur de ska kunna delta som demokratiska 

medborgare. Studien antyder också att lärare anser att samhällsfrågor och demokratifostran är 

sammanlänkande samt att målet med elevnära samhällsfrågor är att det ska bli greppbart för 

eleverna. Då detta främjar elevernas förståelse till större samhällsfrågor och sammanhang. 

Utifrån de resultat som har framkommit i studien kan det även konstateras att de medverkande 

lärarna arbetar och reflekterar samt ser betydelse av prefixet elevnära i undervisningen kring 

samhällsfrågor, som står skrivet i kunskapskraven för årskurs 6. 

Eftersom studien är av mindre omfång och att respondentantalet bara är sju så är det svårt att 

dra en generell slutsats men det ger såldes en indikation. En slutsats som kan dras är att även 

om läroplanen och kursplanen förändras i ämnet är lärares uppfattning om demokratiuppdraget 

bestående. Ytterligare kan slutsatsen dras att det demokratiska bildningsidealet är av stor 

betydelse för de yrkesverksamma samhällskunskapslärarna.   

I och med genomförandet av studien har jag fått nya kunskaper kring hur undervisning i 

elevnära samhällsfrågor kan bedrivas. I min framtida yrkesroll kommer jag ha nytta av de 

kunskaper som jag har utvecklat kring min studie om samhällsfrågor samt hur förståelsen för 

bildningsidealen kopplas till skolämnet. En insikt som jag har fått är betydelsen av att arbeta 

varierande samt skapa intresse och engagemang för att få delaktiga elever som vidare blir aktiva 

samhällsmedborgare där samtal har en given plats i undervisningen. Jag tror precis som läraren 

Hanna att det är viktigt med elevnära samhällsfrågor och att samhällskunskapslärare har ett 

ansvar för att eleverna ska lära sig för samhället.  

6.3 Fortsatt forskning 
Skolan är en spegling samt en aktör i samhället vilket gör att ämnet samhällskunskap och om-

rådet samhällsfrågor är ständigt aktuellt och i utveckling då de samspelar. Denna studie lyfter 

en grupp legitimerade lärare verksamma i årkurs 4-6 utsagor kring arbetet och målet med elev-

nära samhällsfrågor. Det vore intressant att forska vidare kring hur fler verksamma lärare tänker 

och resonerar kring begreppet elevnära samhällsfrågor. Det skulle även vara av intresse att 

forska kring lärarens utformning och bedömning av arbetsområdet elevnära samhällsfrågor 
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samt även utforska hur läromedel för årskurserna 4-6 förmedlar elevnära samhällsfrågor. Vi-

dare vore det även intressant att göra en jämförande studie på grund av det låga respondentan-

talet, för att se om respondentarena från andra delar av Sverige har samma eller motsägande 

resonemang som de i den här studien.  

 

  



 

53 
 

Referenser 
Adman, Per, 2003. Deltagardemokrati genom arbetsplatsdemokrati: Om en teoris uppgång 

och fall...och återkomst? ss. 141-164 i Demokratins Mekanismer. Gilljam, Mikael & 
Hermansson, Jörgen (reds). Malmö: Liber  

Broman, A. (2009). Att göra en demokrat?: demokratisk socialisation i den svenska gymna-
sieskolan. Diss. Karlstad : Karlstads universitet, 2009. Karlstad. 

Bruen, J, Crosbie, J, Kelly, N, Loftus, M, Maillot, A, McGillicuddy, A, Péchenart, J (2016): 
Teaching Controversial Topics in the Humanities and Social Sciences in Ireland: Using 
Structured Academic Controversy to Develop Multi-Perspectivity in the Learner Journal 
of Social Science Education, Volume 15, number 3, s. 18-25.  

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (Upplaga 3). Stockholm: Liber. 

Christoffersen, L. & Johannessen, A. (2015). Forskningsmetoder för lärarstudenter. (1. uppl.) 
Lund: Studentlitteratur. 

Dahlgren, L. O. &Johansson. K. (2015). Fenomenografi. I a. Frejs & R. Thornberg (Red.) 
Handbok i kvalitativ analys (s.162-175). Stockholm: Liber.  

Dewey, J. (1999). Demokrati och utbildning. Göteborg: Daidalos. 

Ekendahl, I., Nohagen, L. & Sandahl, J. (2015). Undervisa i samhällskunskap: en ämnesdi-
daktisk introduktion. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Englund, Tomas. (2003) Skolan och Demokratin Kap 2 I: Jonsson, Britta; Roth, Klas. Demo-
krati och lärande. Lund: Studentlitteratur  

Hess, Diana E. (2004): Controversies about Controversial Issues in Democratic Education 
(15.6.2016.).  

Johansson, B. & Svedner, P.O. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. (5. uppl.) Upp-
sala: Kunskapsföretaget. 



 

54 
 

Jonasson Ring, E. (2015). Samhällskunskap i ett föränderligt samhälle: medborgarkompeten-
ser och didaktiska utmaningar. Licentiatavhandling (sammanfattning) Karlstad : Karl-
stads universitet, 2015. Karlstad. 

Kihlstöm, S. (2007a) Interljuv som redskap. I Björkdahl Ordell, S & Dimenäs, J. (2007). Lära 
till lärare: att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningsätt och vetenskaplig meto-
dik. Stockholm: Liber.  

Kihlstöm, S. (2007b) Fenomenografi som forskningsansats. I Björkdahl Ordell, S & Dimenäs, 
J. (2007). Lära till lärare: att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningsätt och ve-
tenskaplig metodik. Stockholm: Liber.  

Kihlstöm, S. (2007c) Uppsatsen – examensarbetet. I Björkdahl Ordell, S & Dimenäs, J. 
(2007). Lära till lärare: att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningsätt och ve-
tenskaplig metodik. Stockholm: Liber.  

Kristiansson, M. (2014). Samhällskunskapsämnet och dess ämnesmarkörer på svenskt mellan-
stadium – ett osynligt eget ämne som bistår andra ämnen [Elektronisk resurs]. Nor-
didactica. (2014:1, 212-233).  

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 

Larsson, H.A. (2012). Samhällsundervisningens föränderliga villkor [Elektronisk re-
surs]. Samhällsdidaktik [Elektronisk resurs] : sju aspekter på samhällsundervisning i 
skola och lärarutbildning. (S. 11-36). 

Larsson, H.A. (2017). Samhällsdidaktiska utmaningar! [Elektronisk resurs]. Framåt uppåt!. 
(5-13). 

Liedman, Sven-Eric (1998). I skuggan av framtiden: modernitetens idéhistoria. Stockholm: 
Bonnier Alba  

Lundgren, U.P., Säljö, R. & Liberg, C. (red.) (2014). Lärande, skola, bildning: [grundbok för 
lärare]. (3., [rev. och uppdaterade] utg.) Stockholm: Natur & kultur. 



 

55 
 

Långström, S. & Virta, A. (2016). Samhällskunskapsdidaktik utbildning i demokrati och sam-
hällsvetenskapligt tänkande. Johanneshov: MTM. 

Morén, G. (2016). Samhällsfrågor i samhällskunskapsundervisningen [Elektronisk re-
surs]. Kapet (elektronisk). (12:1, 95-115).   

Persson, M. (2018). Uppfinningen av ett skolämne: Ett historiesociologiskt perspektiv på 
samhällskunskapsämnets logik [Elektronisk resurs]. Nordidactica. (2018:4, 160-183).  

Sandahl, J. (2018). Vart bör samhällskunskapsdidaktiken gå? Om ett splittrat forskningsfält 
och vägar framåt [Elektronisk resurs]. Nordidactica. (2018:3, 44-64).  

Skolverket (2017). Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap (reviderad 2017) 
[Elektronisk resurs]. (2017). Stockholm: Skolverket.  

Skolverket (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: revi-
derad 2018. [Stockholm]: Skolverket. 

Skolverket (2019). Tidigare kursplaner (år 2000-2011) för grundskolan. 
Hämtad 2019-05-22 från: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laro-
plan-och-kursplaner-for-grundskolan/tidigare-kursplaner-ar-2000-2011-for-grundsko-
lan?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject-
kursinfo.htm%3FsubjectCode%3DSH2000%26tos%3Dgr2000&sv.url=12.5dfee44715d
35a5cdfa87a3  

Vernersson, F. (1999). Undervisa om samhället: didaktiska modeller och läraruppfattningar. 
Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning [Elektronisk resurs]. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Wahlström, N. (2016). Vad krävs av en demokratisk skola? John Deweys Demokrati och ut-
bildning i ett läroplansteoretiskt nutidsperspektiv. Utbildning & Demokrati 2016; Vol. 
25, nr 3, 51–67. 



 

 
 

Bilaga  
Bilaga 1 - Intervjuguide     

Allmänna frågor: 

• Hur många år har du varit verksam som lärare? 

• Hur arbetar ni på skolan klasslärare/ämneslärarsystem? 

• Vilken/vilka årkurs arbetar du i? 

• Vilka ämnen undervisar du i just nu? 

• Hur många år har du arbetat med undervisning i samhällskunskap? 

Frågor berörande syftet: 

• Hur ser du på din roll som lärare? (Vad vill du få ut av undervisningen till eleverna, 

vad är din roll i undervisningen, hur sker lärande i ditt klassrum).  

• Tror du att dina kollegor anser att du som samhällskunskapslärare har ett extra ansvar 

att fostra eleverna till demokratiska medborgare? (Uppfattar du att du har ett större an-

svar). 

• Hur ser du på samhällskunskaps ämnet? 

• Vad anser du är en samhällsfråga?  

• Ser du någon utmaning med att undervisa i samhällsfrågor? 

• Hur avgör du vad som är lämpliga samhällsfrågor för elever i årskurs 4-6?  

• Finns det samhällsfrågor som du inte tar upp med dina elever? Varför? 

• Vilka samhällsfrågor brukar eleverna intressera sig för? (Deltagande?) 

• Finns det samhällsfrågor som du som lärare styr undan från?  

• Hur får samhällsfrågor ta plats i undervisningen? (Nyhetsperspektivet). 

• Vad bedömer du är elevnära samhällsfrågor? 

• Hur arbetar du med elevnära samhällsfrågor? 

• Varför tror du att det är centralt att arbeta med elevnära samhällsfrågor?  

• På vilket sätt tror du att samhällsfrågor främjar elevers deltagande i samhället? (Be-

grepp?).  

• Något som du vill tilläga? 

Följdfrågor: Hur tänker du då? Varför? Kan du utveckla?  


