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Abstract 
 
The focus of this investigation is civics in the Swedish upper secondary school. 
In addition to subject matter, civics is also an agent for democratic socialisation. 
The study explores and analyses the reflections of six teachers on their teaching 
about globalisation. These reflections, or voices, are researched through 
interviews and classroom observations. The starting point is the teachers’ 
description of content and goals in their teaching. The overall aim is to identify 
and analyse first and second order concepts in their teaching and analyse the 
relationship between the concepts and democratic socialisation. 
 
Despite the strong position of civics as one of the main subjects in school 
curricula very little research has been done. By focusing on one substantial case, 
globalisation, this study tries to reach beyond the various topics covered in 
civics. In order to understand civics teaching the researcher use the history 
didactic terms of first and second order concepts to find a new way to explore 
and understand civics.  
 
Manifested in the teachers’ voices are ideas on how to organise, analyse, 
interpret and critically review discourses in society. The second order concepts 
of civics found in the teachers’ voices are social science perspectives, social science 
causality, social science inference, social science evidence and social science abstraction.  
 
In order to reach their goals in civics the teachers underline the importance of 
using second order concepts. When pupils work more scientifically they 
develop a way of thinking about society and they have to challenge their set 
opinions about different topics. Therefore, the second order concepts are 
important for achieving civic literacy.   
 
Keywords: Civics, Social studies, Civic teaching, Social studies teaching, Civic 
didactics, Social studies didactics, First order concepts, Second order concepts, 
Democratic socialisation, Civic literacy. 
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Förord 
 
Den 2 juni 2008 var en mycket bra dag. På morgonen fick jag och min fru veta 
att vi äntligen skulle få åka hem med vår nyfödda dotter och någon timma efter 
det kom beskedet från Karlstad att jag hade kommit in på forskarutbildningen. 
Utbildningen har varit en fantastisk resa, men nu är det då dags att sätta punkt.  
 
Det finns många att tacka för all hjälp på resans gång. Mitt första tack går till 
mina informanter som tog sig tid att berätta om sina tankar kring 
undervisningen i samhällskunskap. Genom er har jag lärt mig så mycket om 
ämnet.  
 
Ett stort tack till mina handledare som levt med mig och min text under en lång 
tid. Tack till professor Lars Petterson vid Högskolan Dalarna för dina insikts-
fulla ord och skarpa blick för begreppsanvändningens alla fallgropar. Tack till 
lektor Martin Kristiansson vid Karlstad universitet för all den tid du lagt ner på 
mig och alla de uppmuntrande samtal vi haft. Aldrig har du låtit mig falla undan 
från det som du såg att jag ville göra. Det finns bara ett ord för allt det du gjort: 
ovärderligt! Ett särskilt tack till lektor Agneta Bronäs vid Stockholms 
universitet. Trots att du inte varit min formella handledare har du ställt upp 
mycket mer än vad jag har kunnat förvänta mig. Utan dig hade inte arbetet 
kommit hela vägen fram. 
 
Tack till ledningen för forskarskolan: speciellt till dess primus inter pares professor 
Bengt Schüllerqvist, men naturligtvis också docent Hans Lödén, lektor Martin 
Stolare och Karlstads universitets vassaste kniv: lektor Kenneth Nordgren samt 
lektor Johan Samuelsson som får ett extra varmt tack för hjälp med 
slutläsningen. Jag vill också skicka ett särskilt tack till Ingrid M. Hansson för all 
din hjälp. Som den blankettanalfabet jag är, hade aldrig klarat det utan dig!  
 
Tack Jonas Nilsson för hjälp med slutbearbetningen av texten. Tur att man har 
en journalist till vän och granne! 
 
De tre åren på forskarskolan har varit en mycket utvecklande tid där jag mött 
många fantastiska forskare som varit knutna till Centrum för de samhälls-
vetenskapliga ämnenas didaktik (CSD). De har alltid imponerat, speciellt 
Torben Spanget Christensen, Ulla Runesson och May-Brith Ohman-Nielsen. 
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Också ett tack till den stimulerande gruppen av samhällskunskapsdidaktiker, 
särskilt Anna Karlefjärd, för att du är en av de mest fantastiska människor jag 
mött. En särskild tacksamhet har jag till historiedidaktikerna som härbärgerade 
en samhällsvetare i jakt på begrepp. Det har varit en mycket inspirerande och 
intellektuellt utmanande grupp och jag önskar att svenska skolans alla belackare 
kunde vara med på ett seminarium tillsammans med er. 
 
Trots forskarstudier har min arbetsplats hela tiden varit Globala gymnasiet. En 
mer fantastisk miljö finns inte och det är många som varit med i processen där. 
Tack till Lars Benon – bättre rektor går inte att tänka sig. Utan ditt odelade stöd 
hade det inte varit möjligt. Tack till en av mina bästa vänner och kollega Ulrik 
Holmberg. Ingenting passerar dig utan kloka invändningar! Tack till Patrik, 
Tess, Lina, Lotta och alla ni andra som hela tiden påmint mig och Maria om var 
våra rötter är.  
 
Maria. Utan dig hade resan inte varit rolig eller ens möjlig. Att ständigt vara 
inne i diskussioner om skolan, socialdemokratin och historiedidaktik har varit 
en vindlande färd och jag har aldrig haft tråkigt. Tiden i vårt forskarrum 
kommer jag att minnas mer än något annat av dessa år.  
 
När allt kokar ner är det ändå de som står en absolut närmast som man vill 
tacka mest. Till Annika och Peder för all er hjälp att få våra karriärer, familjer 
och liv att gå ihop. Till Johanna, Markus, Elin och Peter för allt ni gör. Tack 
min fantastiska, vackra, smarta och kloka Lina som inte bara är min fru utan 
också kollega. Du är en av de duktigaste lärarna jag vet. Tänker varje dag på hur 
lyckligt lottad jag är som har dig och våra fantastiska barn, Signe och Lea. 
 
Till mamma, för jag vet hur stolt du hade varit. 
 
 
Stockholm i juni 2011. 
 
Johan Sandahl 
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1. Inledning 
 
Låt oss direkt träda in i ett klassrum och få en liten överblicksbild från skol-
vardagen. Samhällskunskapsläraren Jens håller på med ett moment kring globa-
liseringens orsaker och konsekvenser med sina samhällskunskapselever. Jens 
och eleverna har stannat en stund vid en diskussion om tillväxtbegreppet i 
ekonomin. Det har lett in på diskussioner om politik, etik och hållbar utveck-
ling. När klassrumsdiskussionen, med alla sina infallsvinklar, verkar ha kommit 
till vägs ände gör Jens sig redo att gå vidare. En elev räcker upp handen och 
säger: ”men vänta nu...”. Innan Jens ger ordet till eleven säger han: ”Det är klart 
att du har en invändning. Det är ju trots allt samhällskunskap det här!”. 
 
Den här händelsen säger något viktigt om samhällskunskapen i skolan. Att en 
central del av ämnet handlar om att kunna se frågor ur olika perspektiv och att 
de självklara svaren kan vara svåra att hitta. Men hur tänker samhällskunskaps-
lärare när de försöker utveckla elevernas förmåga att göra det? Vilka kunskaper 
lyfter de fram som särskilt viktiga?  
 
Det är stora frågor som eleverna möter i samhällskunskapsundervisningen. Det 
handlar ofta om kontroversiella och komplexa diskussioner som mer eller 
mindre berör och engagerar eleverna. Dessa samhällsdiskussioner av skilda slag 
sker dagligen på landets gymnasieskolor. Många har åsikter om vad samhälls-
kunskapen ska hålla på med och vilka syften undervisningen bör ha. Samhälls-
kunskapsämnet är politiskt styrt och har sedan det infördes både ett syfte att ge 
kunskap och ett syfte att fostra eleverna till demokratiska medborgare. En rad 
frågor uppstår med den vetskapen. På vilket sätt bidrar undervisningen till 
demokratifostran? Genom kunskaper? (Och i så fall vilka kunskaper?) Genom 
samtal? Genom att ”göra” demokrati? Ett enkelt svar, förmodar jag, är att säga: 
alla tre.  
 
Är samhällskunskap ett konfirmationsämne då? Ett ämne för att fostra eleverna 
eller rent av att indoktrinera dem i vår värdegrund och demokratisyn? Ämnet 
är, som sagt, politiskt styrt och har sådana inslag. Men vid sidan av den diskus-
sionen finns också ett skolämne som baserar sig på (minst) fyra akademiska 
discipliner som samhällskunskapslärare läst i olika kombinationer vid högskolor 
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och universitet.1 Samhällskunskap har alltså inte bara fostrande inslag, utan 
också ett samhällsvetenskapligt innehåll. Den här avhandlingen handlar om 
innehållet i ämnet samhällskunskap på gymnasiet och hur lärarna beskriver 
målen med sin undervisning.  
 
Problembild och studiens övergripande målsättning 
 
Det finns mycket lite praktiknära forskning om samhällskunskap på gymnasiet. 
Läroplaner har studerats av Tomas Englund i tidigare studier, kursplaner av 
Göran Linde och läroböcker av till exempel Agneta Bronäs.2 Det rör sig i de 
fallen om att studera ramfaktorerna kring ämnet samhällskunskap. Forskningen 
har sällan intresserat sig för klassrumsstudier, elever eller lärare.  
 
Samhällskunskapsläraren måste i sitt yrke göra en rad didaktiska överväganden 
om hur ämnet ska undervisas – inte minst innehållsmässiga sådana. Innehållet, 
själva kunskaperna, i samhällskunskap är ett problematiskt fält. Ämnets demo-
kratifostrande aspekter, som att lära sig tolerans och att lära sig föra samtal, kan 
vara en sorts kunskap. Att lära sig olika stoffområden ett annat. Det kan också 
vara att lära sig arbeta vetenskapligt och att utveckla sitt tänkande. I Skolverkets 
undersökningar av elevernas kunskaper i samhällskunskap (SO) visar det sig att 
eleverna har sakkunskaper, men att de saknar redskap att utveckla en teoretisk 
förståelse.3 Vilka dessa redskap och kunskaper är som lärarna arbetar med i 
skolan vet vi mycket lite om. 
 
Innehållet i samhällskunskap handlar alltså inte bara om kunskapsområden utan 
mer konkret om vilka kunskaper eleverna ska erövra. Tidigare studier vittnar 
om att dessa kunskaper är beskrivna på en mängd olika sätt utan någon över-
gripande begreppslig ordning. Försök har gjorts, främst i allmändidaktiska 
studier och resultaten är spretiga. Den forskning som bedrivits har i huvudsak 
riktat in sig på grundskolans arbete i det sammanhållna ämnet SO.  Samhälls-
kunskapsdidaktikern Folke Vernersson fann, genom enkätundersökningar, att 
grundskolelärare och gymnasielärare beskrev de demokratifostrande inslagen 
som viktiga, men att de poängterade samhällskunskap som en studie av olika 

                                                
1 Vilka akademiska ämnen som utgör samhällskunskap är inte fastslaget på något sätt och 
har varierat över tid, men det finns en tyst överenskommelse att de är de fyra ovan 
nämnda, se t.ex. Vernersson (1999), s. 53 och Bronäs & Selander (2002), s. 76. 
Internationellt diskuteras detta i Seixas (2001). 
2 Englund (1986a, 1986b), Linde (2003), Bronäs (2000). 
3 NU03 (2005), Myndigheten för skolutveckling (2008). 
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områden, till exempel ”lag och rätt” och ”Sveriges politiska liv”.4 Kunskaperna 
har beskrivits på ett sätt som sträcker sig från sakbegrepp som BNP, 
penningpolitik och majoritet till allmänna tankekvaliteter som kritiskt tänkande. 
Något gemensamt språk för att förstå innehållet i ämnet finns inte.  
 
Jag anser att det är angeläget att söka en ordning i de kunskaper som lärarna 
arbetar med i ämnet. Om vi är intresserade av vad lärarna gör och hur de tänker 
och vad eleverna behöver för att tillgodogöra sig undervisningen måste vi för-
söka skapa ett sådant gemensamt språk om innehållet i ämnet. Språket, själva 
begreppsapparaten, är viktig om vi ska kunna utveckla arbetet med ämnet 
samhällskunskap.  
 
Genom att studera ett bestämt innehållsområde, globalisering, vill jag i denna av-
handling undersöka hur lärare beskriver innehållet i sin samhälls-
kunskapsundervisning och hur de talar om målen med sin undervisning.5 Det 
handlar alltså om att begreppsliggöra lärares tal om innehåll och mål. 
Ambitionen är att detta kan sprida ljus över relationen mellan kunskap och 
fostran i samhällskunskapsämnet. 
 
Studiens övergr ipande målsät tning 
 
På ett övergripande plan handlar avhandlingen om de didaktiska byggstenar 
som lärarnas undervisning består av. Det kan alltså sägas att jag söker viktiga 
delar i det som är lärarnas samhällskunskapsdidaktik och målsättningen är att 
bidra med ett didaktiskt språk för att tala om ämnet samhällskunskap. Detta gör 
jag genom att försöka beskriva och tolka lärarnas tal om innehåll och mål i 
samhällskunskap utifrån globalisering som ett specifikt kunskapsområde. Mitt 
intresse är alltså de olika kunskaper som kan urskiljas i lärarnas röster och hur 
lärarna talar om målet med sin undervisning.

                                                
4 Vernersson (1999). 
5 Om valet av globalisering, se kapitel 4. 
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2. Studiens ämnesdidaktiska utgångspunkter 
 
Ämnesdidaktik  
 
Denna studie ska ses i ett ämnesdidaktiskt sammanhang. Didaktik är ”konsten 
att undervisa” och kan i generella termer sägas bestå av de didaktiska frågorna 
vad, hur, varför och för vem?6 Frågorna ställs av den som ska undervisa till det 
innehåll som ska undervisas. Ämnesdidaktik handlar om hur undervisning går 
till i enskilda ämnen och hur dessa frågor besvaras i en specifik ämneskontext. 
Som vetenskapsfält har ämnesdidaktik ifrågasatts under lång tid. Den 
diskussionen ligger på akademisk nivå och är, enligt Tomas Englund, i grund 
och botten en strid om resurser.7 Ämnesdidaktik saknar fortfarande en egen 
hemvist i svenska lärosätens institutionskorridorer. 
 
Trots avsaknaden av en egen institution är ämnesdidaktiken idag ett eget veten-
skapsfält och har sina egna frågeställningar, perspektiv och ändamål.8 Men hur 
ska vi definiera fältet? Ämnesdidaktik ska uppfattas som en bro mellan ämne 
och pedagogik enligt Svein Sjøberg. Den ena sidan av bron är ämnet och den 
andra är pedagogiken. Lärarens arbete består av att göra en sammanvägning av 
de två då skolverkligheten handlar om en blandning av pedagogik och 
akademiskt ämne.9 Sjøbergs brometafor ”har sina poänger” som didaktikerna 
Agneta Bronäs och Niclas Runebou skriver, men reducerar samtidigt fältet till 
ett samarbete mellan två etablerade vetenskapsfält. De förordar istället att 
ämnesdidaktik ska ses som en helhet, något som är större än de enskilda delarna 
tillsammans.10 Denna syn delas i denna avhandling. I en vidare mening handlar 
ämnesdidaktik om hur vi förstår och förhåller oss till vår omvärld genom att 
tolka den utifrån ett visst ämne.11 Ämnesdidaktiken kan rikta in sig på olika 
nivåer och i olika miljöer och den här studien handlar hur lärarna beskriver 
gymnasieämnet samhällskunskap. 
 
Ämnesdidaktik som et t  sät t  at t  förs tå lärares  underv isning  
 
Att studera lärare kan vara besvärligt. Hur kan vi avgöra att en lärares hand-
lingar och strategier inte är knutet till just den lärare vi studerar? Lärare är unika, 
                                                
6 Uljens (1997). 
7 Englund (1997). 
8 Bronäs & Runebou (2010), s. 20. 
9 Sjøberg (2005), ss. 28-30. 
10 Bronäs & Runebou (2010), ss. 16-19. 
11 Ongstad (2006), ss. 30-32. 
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men samtidigt kan deras verksamhet beskrivas systematiskt.12 Bronäs och 
Runebou har beskrivit detta som att ”lärares handlingar styrs av kunskaper som 
är generella och omständigheter som är specifika”.13  
 
Lärarnas arbete med ämnen i skolan har varit i blickfånget för den amerikanske 
pedagogiska psykologen Lee Shulman. Shulman menade att det fanns lite 
kunskap om hur lärare gör när de lär ut ett ämnesinnehåll och beskrev detta 
som ”the missing paradigm”. För att något ska kunna läras ut måste lärares 
ämneskunskaper och pedagogiska förmåga bli mer än de två delarna till-
sammans. Shulman har kallat detta för ”pedagogical content knowledge”, PCK. PCK 
är enligt Shulman avgörande för hur lärare formar ämnet så att eleverna kan lära 
sig i skolan och innefattar hela lärarens ”kunskapsbas”. Shulman kategoriserar 
lärarens kunskapsbas i sju typer, varav PCK är den viktigaste. De andra är 
ämneskunskaper (”content knowledge”), allmänpedagogiska kunskaper 
(”general pedagogical knowledge”), kunskaper om skolans styrdokument 
(”curriculum knowledge”), kunskaper om eleverna (”knowledge of learner and 
their characteristics”), kunskaper om utbildningens kontext (”knowledge of 
educational contexts”), kunskaper om utbildningens mål och syften (”know-
ledge of educational ends, purposes, and values”).14  
 
PCK är den kunskap Shulman sätter i förgrunden och den handlar alltså om 
hur lärare gör sina kunskaper i ämnet till fungerande undervisning: att innehållet 
i undervisningen blir begripligt för andra. PCK förändras över tid i takt med att 
läraren får större erfarenhet och innefattar att kunna illustrera, exemplifiera, 
demonstrera och förklara, men också en förståelse av vad som är lätt och svårt 
att lära sig samt om elevernas förförståelse. Denna process kallar Shulman för 
”transformation”, medan den norske didaktikern Sigmund Ongstad kallar det 
för ”omstilling”, vilket kan översättas till omformning.15. Det ämne som under-
visas i skolan kan skilja sig från det akademiska ämnet. Bronäs och Runebou 
har uttryckt det på följande sätt: 
 

I skolans värld måste läraren kunna hantera problem med motivation, förmåga 
och kontroll. Ämnet i sig kanske inte uppfattas som intressant, men läraren 
måste göra det intressant. Eleverna har kanske inte den förmåga som krävs för 

                                                
12 Bennett & Spalding (1992). 
13 Bronäs & Runebou (2010), s. 12. 
14 Shulman (2004). 
15 Shulman (2004). Det finns en ganska lång utläggning om vad begreppet ”omstilling” 
innefattar, men i studien används begreppet (när det förekommer) som den process 
Shulman beskriver. För mer om ”omstilling” se Ongstad (2006). 
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att till fullo förstå ämnets kärna eller idé, men läraren måste göra ämnet begripligt 
för eleverna. Läraren måste kontrollera elevernas kunskaper och se till att kurs-
planernas mål har uppnåtts. Det gör att bedömningskriterier kommer att styra 
delar av innehållet i undervisningen. Alla dessa faktorer gör att skolämnet inte 
längre liknar disciplinen och kanske inte ens bär på den grundläggande ämnes-
idén.16 

 
I omformningen av ämnet kan alltså vetenskapliga begrepp, förklaringsmodeller 
och metodologi ändras.17 Detta gäller kanske inte minst ett ämne som samhälls-
kunskap som är ett eget ämne i skolan och som föregår de vetenskapliga disci-
plinerna på universitetet. Shulman har fått utstå kritik då begreppet ses som 
stelt och allt för inriktat på att effektivisera lärande. Begreppets stelhet har del-
vis sin förklaring i den amerikanska skolans stoffokuserade läroplaner där ett 
visst innehåll ska läras ut. Det finns därmed ett bättre och ett sämre sätt att lära 
ut stoffet där den mest variationsrika läraren har bäst förutsättningar. Risken 
med begreppet PCK är alltså att det istället för att fokusera på vad som faktiskt 
lärs ut i klassrummet ringar in vilka resurser läraren har och inte har. Resone-
mang om lärares PCK leder alltså lätt till bristmodeller.18  
 
PCK är dock ett begrepp som fått fotfäste när det gäller att försöka komma åt 
de kunskaper som lärare har när de undervisar i sitt ämne. Jag vill här använda 
kunskapsbas hellre än PCK för att på det sättet vara mer bred i vad ämnes-
didaktik kan vara. Didaktiskt är det intressant att se hur lärare beskriver sam-
hällskunskapens innehåll och mål utifrån den erfarenhet de har att omforma 
fyra akademiska discipliner och ett fostransinslag till skolämnet samhälls-
kunskap. Genom att fokusera på lärarnas tal om innehåll och mål vill jag för-
söka beskriva delar av deras samhällskunskapsdidaktik, det som Shulman kallar 
kunskapsbas. 
 
Samhällskunskapsdidaktik 
 
Samhällskunskap har av Agneta Bronäs och Staffan Selander beskrivits som 
”ett kalejdoskop av löst sammanhållna delar, ett collage av fragment som likt 
osammanhängande skärvor återspeglar olika delar av sinsemellan mycket olika 

                                                
16 Bronäs & Runebou (2010), s. 99. 
17 Ett undersökt exempel är religionskunskapen i Skottland där resultatet visade att 
lärarstudenters syn på ämnet varierade utifrån den kontext de befann sig i, dvs. skola 
kontra universitet. Se lʼAnson (2004) 
18 Patrick (1998), ss. 13-17. Husbands, Kitson & Pendry (2003), s. 69. 
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universitetsämnen och kunskapsområden”.19 Ämnets ställning på gymnasie-
skolan är ändå stark. Det tillhör ett av de större ämnena som en central kurs i 
elevernas studieplaner och det finns, sedan det infördes, ett starkt politiskt stöd 
för ämnet. Forskningen kring skolämnet samhällskunskap är dock svagt ut-
vecklad i Sverige och det finns flera tänkbara skäl till det. Ämnet saknar, som 
Bronäs och Selander påvisar, en central akademisk disciplin. De fyra akade-
miska disciplinerna som samhällskunskapsämnet består av är som tidigare 
nämnt nationalekonomi, statsvetenskap, sociologi och kulturgeografi. Vidare 
har det didaktiska utvecklandet av ämnet främst skett i pedagogisk mylla och 
intresset från statsvetare, nationalekonomer, sociologer och kulturgeografer har 
varit svalt. Samhällskunskapens starka och självklara roll i skolan skulle kunna 
vara ytterligare en anledning till att ämnet inte beforskats ordentligt. Ongstad 
menar att ämnen ”didaktiseras” när de ställs inför förändringstryck från det 
omgivande samhället.20 Historiedidaktikens utveckling de senaste åren, efter 
krisåren på 80- och 90-talen, kan sägas tyda på att han har rätt. 
 
Samhällskunskap är i grunden ett politiskt skapat ämne med två syften: dels att 
fostra goda medborgare, dels att ge kunskaper. Hur betoningen på vilket upp-
drag som är viktigast har skiftat genom åren har bland annat Agneta Bronäs 
visat i sin avhandling. Från ämnets födelse på 1960-talet och fram till 1970-talet 
dominerade kunskapsaspekten i styrdokumenten för att senare allt mer betona 
de fostrande inslagen. Under 2000-talet har demokratiaspekterna lyfts fram allt 
mer för att i gymnasiereformen GY11 åter peka mot en större kunskaps-
betoning med ett centralt innehåll i form av kunskapsområden.21 
 
De demokratiska fostransaspekterna av samhällskunskapen har främst 
intresserat pedagoger och statsvetare. Statsvetenskapen har många gånger 
studerat samhällskunskapsämnet i skolan, till exempel Anders Broman och Tina 
Ekman som i sina avhandlingar studerade vilka effekter undervisningen får för 
elevernas förhållningssätt till demokratin respektive demokratisk kompetens.22 
Några didaktiska undersökningar har det inte varit tal om från statsvetenskap-
ligt håll, utan jag skulle vilja hävda att de främst använt ämnet som ett medel, 
det vill säga för att undersöka statsvetenskapliga problem i skolmiljö.  
                                                
19 Bronäs & Selander (2002), s. 75. 
20 Ongstad (2006), ss. 35-36. 
21 Bronäs (2000), Bronäs (2003). Skolverkets förslag i ämnet samhällskunskap anger 
centralt innehåll, se Skolverket (2010b). 
22 Broman (2009) och Ekman (2007), se också Eriksson (2006), Almgren (2006). 
Resultaten visar ofta att samhällskunskapen ger väldigt lite effekt på elevernas 
demokratiska kompetens. 
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Andra forskare, ofta med lärarbakgrund, har också fokuserat på demokrati-
aspekterna. Agneta Bronäs granskade i sin studie läroböckerna i samhälls-
kunskap i Tyskland och Sverige. Hon fann att de tyska böckerna gav större 
tolkningsmöjlighet kring demokratibegreppet och medborgarskap än de 
svenska. Beskrivningen av demokratin fann Bronäs reproducerande och det kan 
försvåra elevernas egna ställningstaganden.23 Ann Bernmark-Ottosson under-
sökte några lärarstudenter och fann att de har en mycket systempräglad bild av 
demokrati. Ämnets roll är också att prata om demokrati som levnadssätt. Detta 
ser Bernmark-Ottosson som problematiskt. Om inte eleverna får möta flera 
demokratibilder kan det leda till en reproducerande demokratisyn som präglas 
av fakta och beskrivningar.24 Likheterna med Bronäs resultat är alltså stora.  
 
Bronäs fokus på demokratifrågorna och Tyskland är väl valt. I den tyska 
didaktiken finns en diskurs kring utbildningens roll för medborgarfostran som 
har sitt ursprung i de tyska historiska erfarenheterna från andra världskriget. 
Tillgängligheten till denna diskussion är dock begränsad för oss som inte be-
härskar tyska. En samhällsdidaktiker som har tillgång till den är dansken Torben 
Spanget Christensen som betonar ämnets roll för att utveckla elevernas 
handlingskompetens och diskursförmåga.25 Han har beskrivit samhällskun-
skapsämnets didaktik i en modell som visar de faktorer som samhällskunskaps-
lärare måste ta ställning till i sin planering. Christensens är framförallt 
intresserad av bedömningsaspekterna i ämnet. Den följande är en förenklad 
variant. Modellen beskrivs i figur 1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Bronäs (2000). 
24 Bernmark-Ottosson (2005). 
25 Christensen (2009). 
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Figur 1: Christensens beskrivning av Samhällskunskapsämnet26 

 
 
Läraren har dels ämnets discipliner och de samhällsvetenskapliga kunskaper som de 
består av. Ämnet relaterar också till tre andra fält. Aktualiteter är den samtid som 
ämnet befinner sig i, alltså de frågor som diskuteras i samhället (i till exempel 
nyhetsrapporteringen) och som kommer att vara en del av undervisningen. Där 
finns också demokratikunskaper, de samtida normer som präglar samhället 
(exempelvis de demokrativärden som är gällande i ett samhälle – tolerans, 
respekt etcetera). Det sista övre fältet är elevens vardagsvetande, den förståelse och 
de värderingar som eleven har med sig in i klassrummet. Läraren förhåller sig 
till dessa fält och kombinerar dem till den undervisning eller diskurs som blir 
utfallet av lärarens kombination. Resultatet blir den självständiga analys som 
eleven själv skapar av de kunskaper som behandlats i undervisningen (och som 
sedan utgör bedömningsunderlag).27 Vi skulle också kunna komplettera 
modellen med de ramfaktorer som läraren måste förhålla sig till, varav kurs-
planer och läroböcker är några. De ramfaktorerna påverkar lärarens val i olika 
omfattning.  
 
Det Christensen beskriver är delar i samhällskunskapslärarens kunskapsbas. 
Innehållet från de samhällsvetenskapliga ämnena är ”content knowledge” som 
är knutet till hur läraren använder sina ämneskunskaper på aktualiteter (sam-
hällsdiskurser, nyheter etcetera). Fokus på aktualiteter är en viktig del av sam-
hällskunskapen, möjligen ett unikt inslag för ämnet.28  Demokratikunskaperna 

                                                
26 Samfundsfag, se Christensen (2000) och (2009). 
27 Christensen (2000) och (2009). 
28 Aktualitetssidan av samhällskunskapen studeras i Roger Olssons avhandlingsarbete vid 
Karlstads universitet.  



 

 19 

relaterar läraren med kunskaper om samhällets mål och syften med 
utbildningen, det vill säga det fostrande uppdrag som samhällskunskapsämnet 
har.  Kunskaper om eleverna kallar Shulman för kunskaper om den lärande – 
”Knowledge of learner”. Över detta finns också kunskaperna om styr-
dokumenten – ”curriculum knowledge” som är en av ramfaktorerna kring 
ämnets innehåll. Lärarens kunskaper att kombinera helheten är den kunskaps-
bas som Shulman beskrev.29 Christensens modell för samhällskunskap kan vara 
ett sätt att förstå lärarnas undervisning i samhällskunskap.  
 
Samhäl lskunskapsdidaktik – en didaktisk model l  som utgångspunkt 

 

De norska didaktikerna Bjarne Bjørndal och Sigmund Lieberg formulerade på 
1970-talet en modell för att försöka begripa undervisningsprocesser. Deras 
relationsmodell kan användas för att förstå ett ämne som samhällskunskap. 
Modellen består av sex hörn och visar vilka faktorer som läraren har att ta 
hänsyn till i sin planering av undervisningen. Den norska pedagogen Gunn 
Imsen anser att huvudpoängen med modellen är att faktorerna är ömsesidigt 
beroende av varandra utan att vi kan peka på klara kausala samband. I modellen 
framgår tydligt de ramfaktorer som också finns med i skolan, men som inte är 
direkt kopplade till ämnets undervisning.30  
 
Figur 2: Didaktiskt relationstänkande31 

 

                                                
29 Shulman (2004). 
30 Imsen (1999), ss. 38-39. 
31 Imsens modifierade variant av Bjørndal & Liebergs modell, Imsen (1999), s. 39. 
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Elev- och lärarförutsättningar och de materiella förutsättningarna i fältet 
kommer inte att studeras i denna avhandling. Kvar är fyra faktorer som kan 
sägas utgöra de didaktiska byggstenar som kommer att behandlas. För att förstå 
lärarnas tal om undervisningen kommer jag att utgå från dessa faktorer i 
modellen för att sedan fokusera på innehåll och mål.  
 
De didaktiska frågorna vad, hur, varför och för vem blir lätt trubbiga instru-
ment att använda i analyser. Hur-frågan kopplas lätt ihop med metodfrågor – 
alltså de aktiviteter lärarna planerar kring sin undervisning. Men hur-frågan kan 
också vara större och ställas ”hur ska eleverna på bästa sätt uppnå förståelse för 
demokrati?”. I skolsammanhang har dock den enklare formen varit domine-
rande och handlat om strikta metodfrågor. I pedagogiska sammanhang har det 
under lång tid betonats att lärare är allt för inriktade på hur-frågan. Det har 
föreslagits att vad-frågan istället borde stå i centrum.32 I den didaktiska 
relationsmodellen är alla delar viktiga, men i en lärares didaktiska överväganden 
ser jag innehållet och målen som de mest avgörande faktorerna för att beskriva 
deras samhällskunskapsdidaktik. Innehållet handlar om de kunskapsområden 
och kunskaper som ämnet består av. 
 
 

                                                
32 Se t.ex. Carlgren & Marton (2003). 
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3. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
 
Tidigare forskning 
 
Samhällskunskapsämnet ”som ett kalejdoskop av löst sammanhållna delar” 
återspeglas i den kunskap vi har om dess innehåll och mål. Någon större kvan-
titativ undersökning om hur samhällskunskapsundervisningen ser ut i svensk 
gymnasieskola har inte gjorts. Det närmaste är den kartläggning som Skolverket 
gjorde av grundskolans SO-undervisning 2003. I rapporten framgår att det är 
demokratin som behandlats mest i undervisningen.33 Andra studier, främst på 
små lärargrupper, visar att demokrati och ekonomi dominerar samhälls-
kunskapsundervisningen.34 Till detta kan fogas att lärare i skolan har ett fri-
utrymme att tolka sitt uppdrag, vilket gör att vi kan säga mycket lite om den 
generella samhällskunskapsundervisningen i Sverige.35 
 
Den pedagogiska forskningen har allt som oftast närmat sig ämnet från ett 
normativt håll där de fostrande aspekterna betonas starkt. Ett exempel är peda-
gogen Gunilla Svingby som var oroad över att fokuseringen på kunskaper 
skulle leda till ett alltför stort avsteg från det demokratiska uppdraget. Någon 
överföring av de akademiska disciplinernas begrepp var enligt Svingby inte 
önskvärd.36 Pedagoger som Tomas Englund har betonat samtalets roll för 
demokratin i det som kallas den deliberativa traditionen. Med deliberativa 
samtal menas diskussioner i klassrummet där eleverna får ”utrymme att ge ut-
tryck för och överväga egna och andras åsikter”.37  
 
Den forskning som finns kring deliberativa samtal visar ingen samsyn. Peda-
gogen Kent Larsson fann att demokratin kan utvecklas bättre i ett deliberativt 
klimat.38 Samhällskunskapsdidaktikern Åsa Forsberg fann att intresset för 
politik var opåverkat när eleverna svarade på enkätfrågor om politik, men att 
vissa av elevernas intresse för politik som samhällsfrågor ökade.39 Statsvetaren 

                                                
33 Skolverket (2003a). 
34 Bernmark-Ottosson (2009), se också Wikman (2003). 
35 För mer om lärares friutrymme se Karlefjärd (2011). 
36 Svingby (1989). I tidigare arbeten intresserade sig Svingby för den engelska historie-
undervisningens begreppsdiskussion, se Svingby (1986). 
37 Skolverket (2000). Se kritik mot den så kallade Örebroskolan i Fredriksson (2008). Johan 
Liljestrand (2002) studerade klassrummet, men inte ett deliberativt klassrum. 
38 Larsson (2004). Larsson får visst stöd av Ekman (2007). 
39 Forsberg (2011). 
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Ellen Almgren kom fram till att pedagogiken är mindre viktig än det eleverna 
har med sig hemifrån.40  
 
Begreppsinr iktade s tudier  
 
Didaktikern Folke Vernersson har redan nämnts. En av de mer intressanta 
delarna i hans arbeten handlar om vilka centrala begrepp som lärarna betonar 
för ämnet samhällskunskap. Vernersson säger i sin avhandling att lärarna hade 
en högst heterogen syn på ämnets centrala begrepp och syfte.41 I sitt 
fortsättningsarbete fokuserar han mer på vilka begrepp lärarna nämner som de 
viktigaste. Resultatet presenterar han under fem begreppskategorier. 
 
Begreppskategorierna utgörs av samhälle (strukturer, funktioner, samspel), 
normer (etik, moral, lagar, samlevnad), demokrati (skyldigheter och rättigheter, 
empati, kritiskt tänkande), ideologi (frihet, makt, jämlikhet, solidaritet). Dessa 
fyra kategorier handlar i de flesta fall om begrepp kopplade till visst stoff. Den 
sista kategorin rubricerar Vernersson ”övriga begrepp” och där återfinns en rad 
begrepp som kan kännetecknas som vetenskapliga: analys, orsak-verkan, kon-
tinuitet, osäkerhet, kritisk granskning, men också allmändidaktiska ting som 
glädje och levandegörande.42 Någon ordning under rubriken övrigt är svår att 
urskilja. Vernersson fördjupar sig heller inte i meningen med begreppen. 
 
I sin bedömningsstudie av samhällskunskap fann samhällskunskapsdidaktikern 
Christina Odenstad att samhällskunskap fanns representerade i tre olika ämnes-
didaktiska profiler i de skrivningar hon studerade. Den första profilen kallar 
Odenstad för orienteringsämne där samhällskunskapen handlar om stoff-
kunskaper inom ett visst område. Den andra profilen kallas analysämne där ett 
viktigt inslag är att använda en samhällsvetenskaplig analysmodell för att göra 
kausala analyser av samhällsfrågor. Den tredje ämnesdidaktiska profilen kallar 
Odenstad för diskussionsämne där eleverna uppmanas att ta ställning i olika 
samhällsfrågor och resonera sig fram till ett eget svar. Odenstad konstaterar att 
eleverna mer sällan uppmanas att ta andra perspektiv.43 
 

                                                
40 Almgren (2006). 
41 Vernersson (1989). 
42 Vernersson (1999). ss. 152-153. Vad exakt som menas med ”glädje och ”levandegöra” 
som ämnets centrala begrepp är svårt att utläsa. I tidigare studier har Vernersson studerat 
elever och lärares syn på kolligatoriska begrepp, se Vernersson (1994). 
43 Odenstad (2010), ss. 132-134. 
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En annan samhällskunskapsdidaktiker som i första hand intresserar sig för 
samhällskunskapens syfte (i läroplanstermer) och hur dessa ska förverkligas är 
Lars-Erik Bjessmo. I sina arbeten pläderar han för samhällskunskapen som ett 
värdegrundsämne och att ämnet ska riktas mot elevernas handlande. De veten-
skapliga disciplinernas begreppsapparater får här träda tillbaka till förmån för 
fyra kompetenser: demokratisk, ekonomisk, medborgerlig och samhällsetisk 
kompetens. När Bjessmo berör vad detta kan vara handlar det i första hand om 
generella kompetenser som att läsa och begripa ekonomiska och politiska texter 
och att kritiskt värdera ståndpunkter.44 Det är alltså primärt pedagogiska frågor 
som rör elevernas tänkande och en betoning av ämnets demokratifostrande 
inslag. 
 
Kunskaperna om vad samhällskunskapslärarna faktiskt gör i skolan är alltså få. 
Det finns några studier som studerar vilka områden samhällskunskapslärare 
prioriterar, men mycket lite om vad det betyder i praktiken i lärarnas planering 
och undervisning. Göran Linde studerade samhällskunskapens kursplaner och 
fann att de var fria, det vill säga att de inte slog fast ett visst innehåll, men att de 
poängterade kunskaper som inte är kumulativa och endimensionella.45 Få 
verkar intressera sig för lärarnas arbete på fältet, det vill säga hur lärarna arbetar 
konkret med sitt ämne i olika undervisningssituationer. Istället har det rört vad 
kunskap egentligen är, det vill säga en pedagogisk eller allmändidaktisk 
diskussion.  
 
Studier  i  gräns landet  mel lan teor i  och praktik 
 
Forskning om innehållet i samhällskunskapsämnet finns, men är splittrad. Ofta 
är litteraturen skriven i gränslandet mellan teori och praktik, alltså riktad till 
personal i skolan eller till studenter på lärarutbildningarna. Forsknings-
underlaget är relativt svagt och tänkandet rör generella kompetenser som elever 
bör ha och är därmed i huvudsak pedagogiskt eller allmändidaktisk.46 Ett 
exempel är Sten Arevik och Ove Hartzells skrifter där de utgår från socio-
kulturell teori och menar att tänkandet bara kan utvecklas genom språket. Om 
språket är centralt för lärandet behöver undervisningen centreras kring begrepp. 
Efter många år som aktiva lärare försöker de teoretisera kring vad detta kan 
innebära för lärandet i SO-ämnena. 
                                                
44 Bjessmo (1994). Jämför Svingby (1989). 
45 Linde (2003). 
46 Arevik & Hartzell bygger sina didaktiska tankar på egen erfarenhet som lärare, se Arevik 
& Hartzell (2007), s. 63. 
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Arevik och Hartzell skriver om tankekvaliteter och huvudpoängen är att många 
av dessa har eleverna med sig från första början, till exempel att systematisera 
och generalisera. Skolans roll är att låta elevernas vardagsförståelse (”spontana 
tänkande”) möta den vetenskapliga förståelsen och med begreppsbildning 
hjälpa eleverna att organisera – ”hänga upp” – sina kunskaper. De anser att 
elever får en kraft i sitt tänkande om de erövrar och utvecklar dessa kvaliteter. 
Andra kvaliteter är mer språkliga och där kan vetenskapliga teorier, modeller 
och begrepp höja elevernas resonemang och analys. Det kan till exempel handla 
om att leva sig in i andras sätt att tänka för att förstå hur man tänker i andra 
länder eller i en viss historisk tid. Själva grundidén är att eleverna med hjälp av 
tankekvaliteterna ska utveckla sin förmåga att ta sig an nya begrepp (inte bara 
ord, utan som tankeakt) och söka ett begreppsligt djup i sin kunskaps-
hantering.47 
 
I tidigare arbeten framhöll Arevik och Hartzell samhällskunskapsämnet för att 
senare röra sig mer mot en allmändidaktisk betraktelse, dock med exempel från 
SO-ämnet. De tankebegrepp (begreppsliga förmågor) som författarna speciellt 
lyfter fram för dessa är att kunna generalisera, systematisera, byta perspektiv, tolka, 
skapa strukturer och kunna se konsekvenser av mänskligt handlande.48 Begreppen kan 
kännetecknas som processbegrepp, men författarna försöker inte utreda vad 
detta innebär (eller kan innebära) i samhällskunskapsämnet annat än genom ett 
fåtal exempel. Det finns här tolkningsmöjlighen att dessa begrepp har en 
speciell betydelse i samhällskunskap, men den tillvaratar inte författarna. För-
fattarna menar att själva kärnan i samhällskunskapsämnet är begreppen individ-
samhälle då individens mål och samhällets mål kan stå i konflikt med varandra. 
Genom att arbeta med dessa, fortsätter Arevik och Hartzell, kommer 
värderingar in i klassrummet och elevernas tankar kan användas som en häv-
stång för att utveckla deras tänkande.49 
 
Att samhällskunskapsämnets roll i skolan är att utveckla elevernas tänkande 
menar också Gunnar Hyltegren och Stellan Lindqvist som i mitten av 90-talet 
gav ut en skrift som var tänkt att användas som en praktika för samhälls-
kunskapslärare. De skiljer på olika sätt att tänka i termer av baskunskaper och 
processkunskaper.50 Baskunskaperna består av ett antal sakbegrepp, enkla 
begrepp som är underordnade processbegreppen. Exempel på sakbegrepp är 
                                                
47 Arevik & Hartzell (2007). 
48Arevik & Hartzell (1994). Arevik & Hartzell (2007), s. 211.  
49 Arevik & Hartzell (2007), ss. 213-214. 
50 Hyltegren & Lindqvist (2010), s. 12-13 och 51. 
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utskott, riksdag medan processbegreppen kan vara politik, stat, makt, demo-
krati. Processbegreppen leder till analys och syntes.51 
 
Analys presenterar de i form av fyra verktyg eleverna behöver för att kunna 
analysera. De verktyg som Hyltegren och Lindqvist anser att eleverna behöver 
är att skilja på fakta och värderingar, använda teorier för att förklara och att se 
de värden och värdekonflikter som finns i alla samhällsfrågor samt göra 
rationella val när de talar i åtgärdstermer. Dessa verktyg är alltså till för att sätta 
sig in i och värdera samhällsfrågor. För att eleverna ska förstå måste analysen 
möta det egna tänkandet och då krävs andra verktyg. Dessa verktyg, vilka de 
kallar syntesverktyg består av problemformulering (frågeställningar, generali-
seringar), begreppsanvändning (lära sig använda begrepp för att strukturera 
tänkandet), analys (se sammanhang genom vetenskapliga analysmodeller) och 
perspektivtagande (anlägga och avslöja till exempel ideologiska och kulturella 
perspektiv).52 
 
Med hjälp av analys- och syntesverktygen vill författarna att eleverna ska ställa 
egna frågor och svar och rapportera sina kunskaper på ett vetenskapligt sätt i 
rapportform.53 Många av de analys- och syntesverktyg som Hyltegren och 
Lindqvist lyfter fram är samhällsvetenskapliga analysapparater (till exempel 
gränsanalys) och kan därför benämnas som disciplinära arbetssätt för att ta sig 
an stoffet i samhällskunskap. Skriften är dock som tidigare nämnt riktad mot en 
praktik och någon djupare diskussion om detta återfinns inte. 
 
Elevers förståelse av begrepp har studerats av Severin som i likhet med Arevik 
och Hartzell angriper problemet från ett sociokulturellt perspektiv.54 Severin 
poängterar att skolan bör syssla med undervisning som har ett hypotetiskt 
framställningssätt framför ett beskrivande då det leder till en större reflektion. 
Att eleverna har en reflektiv förmåga och att den inte tas i bruk är tydligt i 
undersökningar och forskning, menar Severin.55 De samhällsvetenskapliga 
begrepp som Severin i huvudsak vill poängtera är till exempel makt och demo-
krati och han menar att det finns fog för att undervisningen bör ändras mot 
reflekterande samtal kring begrepp av den typen. Från Severins egna erfaren-
heter utkristalliserar sig ”en alternativ kursplan” utifrån begreppen beroende, 

                                                
51 Hyltegren & Lindqvist (2010), ss. 18-19 och 51. 
52 Hyltegren & Lindqvist (2010), ss. 22-28 och 42-122. 
53 Hyltegren & Lindqvist (2010), ss. 124-127. 
54 Se Severin (2002a). 
55 Severin (2002b). 
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konflikter och konfliktlösning och samhällsförändring. Vilka redskap eleverna behöver 
för att jobba med detta i skolan utreds inte.56 
 
Även i amerikansk forskning finns det en del äldre undersökningar, som i likhet 
med många svenska undersökningar är inriktade på SO. Den amerikanska mot-
svarigheten ”Social Studies” undersöktes till exempel av Fred Newmann och 
han fann genom lärarintervjuer att lärarna hade fem begrepp som han be-
nämnde som ”conception of high order thinking”, det vill säga ett slags avan-
cerade tankebegrepp. Dessa begrepp var knutna till de samhällsvetenskapliga 
ämnena, men allmänna i sin beskrivning. Newmanns tankebegrepp var empati 
(inlevelseförmåga och perspektivtagande i tid och rum), förstå fenomen utifrån 
abstrakta begrepp (till exempel klass), slutledning (genom belägg och källkritiskt 
förhållningssätt), utreda och rekommendera (analysera och komma med egna 
slutsatser om vad som ska göras) samt kritisk diskurs. Det sista begreppet är 
överordnat de andra, men beroende av dem. Det handlar om att lära eleverna 
att tänka kritiskt och lära sig att ställa frågor och vända och vrida på problem, 
att i diskussion med andra diskutera och utveckla ett historiskt, religiöst eller 
samhälleligt problem.57 Trots att Newmanns punkter är allmänna ger hans 
exempel intressanta perspektiv på vad samhällskunskapens bidrag till kritiskt 
tänkande kan vara: en kritisk diskurs präglad av (samhälls-)vetenskapligt 
tänkande. 
 
Sammanfat tning av t id igare  forskning 
 
Generellt kan sägas att de kunskaper som finns om samhällskunskapen i skolan 
är mycket splittrade när det gäller vilka kunskaper som samhällskunskapsämnet 
ger, ska ge och bör ge. Samhällskunskapens främsta syfte, utifrån olika per-
spektiv, kan skifta från att skapa goda demokratiska medborgare (fostrans-
aspekt) eller ge eleverna grundläggande kunskaper om frågor som rör samhället 
(kunskapsaspekt). Mycket tid har ägnats åt inlägg om vad ämnet bör vara. Den 
sammantagna bilden av samhällskunskapen i tidigare studier är att ämnet består 
av båda delarna och att de politiska perspektiven/styrmedlen över vad som ska 
lyftas fram ändras över tid.58 Vidare kan sägas att de begrepp som anges som 
centrala i ämnet är knutna till moment med olika stoffkunskaper. 
 

                                                
56 Severin (2002b), ss. 43-45. 
57 Newmann (1987).  
58 Bronäs (2000), Vernersson (1999), Bjessmo (1990), Bjessmo (1992). 
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Det finns ingen begreppslig enighet i det fält som kan kännetecknas som sam-
hällskunskapsdidaktik. Vilka kunskaper samhällskunskapen ska handla om 
slutar lätt i en uppräkning av momentområden (stoffinnehåll), olika färdigheter, 
dess samhällsfunktion (syften) eller allmänna tankekunskaper som inte nöd-
vändigtvis är kopplade till skolämnet samhällskunskap. Någon riktig fokus på 
vad dessa tankebegrepp innebär eller kan innebära för samhällskunskapsämnet 
har inte gjorts. Hur lärare arbetar med ämnet finns väldigt lite sagt om – 
undantaget demokrati som är det område som undersökts mest, dock sällan ur 
ett praktiskt perspektiv. 
 
För att försöka få fatt på innehållet i samhällskunskapsämnet behöver vi ställa 
ämnesdidaktiska frågor för att rikta ljuset mot det lärarna gör i sin undervisning. 
Vi kan lätt studera vilka moment och kunskapsstoff som samhälls-
kunskapslärare väljer ut, men än så länge har det i undersökningar av samhälls-
kunskapen saknats didaktiska nycklar att studera ämnet. För att försöka få syn 
på innehållet i samhällskunskapen finns det en poäng i att vända sig till 
besläktade ämnen och se om de kan bidra med nya uppslag. 
 
Teoretiska utgångspunkter 
 
De teoretiska utgångspunkterna utgörs av två huvudfåror som berör samhälls-
kunskapsämnets dubbla uppdrag; att dels ge kunskaper och dels fostra eleverna 
till demokratiska medborgare. Dessa två uppdrag har studerats tidigare. Det kan 
vara viktigt att återigen påpeka att det mesta som gjorts i forskningsfältet kring 
samhällskunskap är utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv. Hur verkligheten 
ser ut i svenska skolor vet vi lite om. Även om lärare varit intressanta ur ett 
forskningsperspektiv i åtminstone 20 år har forskningen om lärare i samhälls-
kunskap varit nästan obefintlig.  
 
Samhäl lskunskapens fos transuppdrag 
 
Rötterna till fostransuppdraget går långt tillbaka, starkt kopplat till en ny fost-
ransmodell som gjorde upp med den gamla feodala underdånighetsfostran som 
präglade såväl folkskola som läroverk.59 I den industrialiserade tiden behövdes 
nya ideal och dåtidens skolpolitiker enades om att det var det ömsesidiga bero-
endet som präglade det industriella samhället. Denna nya filosofi om skolans 
roll – att söka samhörigheten i samhället – kallar Tomas Englund för den med-

                                                
59 Englund (1986a), ss. 148ff., jämför Florin & Johannsson (1993), s. 94ff. 
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borgerliga läroplanen som fick ett starkt avtryck i skolreformen i slutet av 1910-
talet och i det nya ämnet medborgarkunskap.60 

 
Under 1930-talet utvecklades medborgarkunskap till ett ämne som förespråkade 
borgerlig demokrati, medborgaranda, upphöjd moral och effektivitet.61 Erfaren-
heterna från andra världskriget fick politikerna att tänka om och lägga större 
vikt på demokratifostran. Ämnet samhällskunskap kom till under försöket med 
enhetsskola.62  
 
Under 1960-talet blev ämnet allt mer inriktat på att hantera förändringarna i 
samhället och Englund visar att det tekniska perspektivet fick allt mer plats för 
att vid decenniets slut åter sätta demokratin i fokus.63 Detta spänningsfält 
mellan att hantera förändring och demokratifostran har sedan 1980-talet 
bestått. De stora förändringarna som skett är att den tidigare stoffträngseln för-
svann i och med den nya målinriktade skolan i början av 1990-talet.64 Allt mer 
fokus har också lagts på demokratisk skolning och kritiskt tänkande där det 
kritiska tänkandet har lyfts fram som det mest centrala i fostransuppdraget.65 
Samhällsdidaktikerna Bronäs och Selander menar att de reproducerande in-
slagen, det vill säga att återskapa befintlig kunskap och befintliga gemensamma 
värderingar, dock trängt undan detta.66 Klart är att samhällskunskapen har en 
viktig värdeförmedlande uppgift i termer av demokratifostran – eleverna ska 
inlemmas i det demokratiska samhället. 
 
Kunskap eller fostran? Samhällskunskapens janusansikte 
 
Beroende på varifrån vi studerar ämnet kommer dess innehåll och syfte att 
variera. Vi har redan sett att samhällskunskap är ett skolämne som skiljer sig 
från många andra då det inte finns representerat på universitet som ett sam-
manhållet ämne. Denna undersökning är primärt intresserad av lärarnas tal om 
                                                
60 Englund (1986a), ss. 238-239 och 249. Även historia och kristendomsundervisning 
anser Englund vara en del av denna läroplan. Reformen 1918/1919 syftade till en 
fortsättningsskola. Vi talar här inte om demokratifostran, utan om att fostra till en förståelse 
för det nya klassamhället där nationen står i fokus. Samhällskunskapsämnets första frö i 
den svenska skolan är alltså inte demokratin utan nationen. Se Englund (1986a), ss. 265ff. 
Se också Hagerman (2006). 
61 Englund (1986a), s. 263. 
62 Englund (1986b), s. 319. Samhällskunskap blev 1962 ett obligatoriskt ämne i grund-
skolan. 
63 Englund (1986b), ss. 389ff och 592ff.  
64 Bronäs & Selander (2002), s. 76. 
65 Skolverket (2010c). 
66 Bronäs & Selander (2002), s. 79. 
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undervisningen i samhällskunskap, alltså det ”avsedda ämnet” för att låna en 
terminologi från pedagogen Ference Marton.  Marton skiljer på det avsedda, det 
realiserade och det upplevda ämnet.67 Lärarrösterna handlar primärt om den 
avsedda undervisningen även om samtalet ofta handlat om den realiserade 
undervisningen då lärarna i undersökningen pratat om konkreta uppgifter, 
lektioner och de utfall de tycker sig ha sett.   
 
Studier i lärares konstruktion av ämnet handlar om vilket innehåll lärarna har i 
sin ämnesundervisning, men också hur lärare talar om syftet med sitt ämne. I 
många fall beskrivs samhällskunskapens två uppdrag som motsatspar, det vill 
säga att undervisningen antingen (ska/bör) centreras kring kunskap eller 
fostran.68 Vernersson fann genom enkätundersökningar att grundskolelärare 
och gymnasielärare beskrev syftet i termer av demokratisk normbildning, hand-
lingsberedskap, förståelse för samhällets uppbyggnad och socialisation.69 
Amerikanska studier visar att lärare i SO-ämnena uppvisar liknande beskriv-
ningar av ämnet.70 Motiveringarna vetter alltså både mot fostran och mot 
kunskap.  
 
Andra skolämnen visar upp liknande fostringsanspråk. I de historiedidaktiska 
studierna gjorda av Thomas Nygren och Mikael Berg återfinns fostrande syften 
i beskrivningarna av lärarnas ämnesförståelse.71 Flera anglosaxiska didaktiker 
har dessa fostrande inslag inbyggda i sin syn på historieämnet. Den kana-
densiske historiedidaktikern Peter Seixas vill till exempel att ämnet ska hjälpa 
eleverna att bättre förstå sina egna liv och kunna ifrågasätta den berättelse som 
finns om det samtida Kanada.72 
 
De dubbla uppdragen i styrdokumenten 
 
En utgångspunkt för att se de dubbla uppdragen är de politiskt formulerade 
beslut som återfinns i Skolverkets dokumentation. I syftesbeskrivningen för 
ämnet samhällskunskap är kunskapsaspekterna formulerade som ”fördjupad 
förståelse av nutidens samhälle”, ”kunskaper om levnadsvillkoren i olika länder 
och samhällssystem”, samt ”utveckla förmågan att söka, granska, strukturera 

                                                
67 Marton & Booth (2000) och Marton (2005) 
68 Se t.ex. Svingby (1989). 
69 Vernersson (1999), ss. 129-133. 
70 Anderson, Avery, Sullivan, Smith & Sandell (2007).  
71 Nygren (2009) och Berg (2010). 
72 Seixas & Peck (2004), s. 110. 
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och värdera fakta från olika källor och medier samt kunna formulera sig och dra 
slutsatser.”.73 Dessa kunskaper ska leda till de fostrande inslagen, nämligen att 
eleverna ska ges ”ökade förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet och en 
beredskap att hantera förändringar i samhället” ”förstå de värden som ligger i 
en kulturell mångfald och att känna respekt för mänskliga rättigheter samt att 
kunna ta avstånd från olika former av förtryck” och ”utveckla ett kritiskt för-
hållningssätt”.74 Undervisningen ska alltså stå för vissa ideal, vilket även är fallet 
i våra grannländer. Den norska samhällsdidaktikern Rolf Tønnessen har ut-
tryckt sig på följande sätt: 
 

…skolen på en måte skal være en politisk institusjon. Den skal ikke være politisk 
nøytral. Den tar politisk standpunkt på den måten at den skal gjøre elevene for-
trolige med samfunnets demokratiske fellesverdier og ut over det også formidle 
politisk opplysning.75 

 
Kursplaner är alltid skapade i en samhällskontext och därför en social 
konstruktion som kan ifrågasättas, menar den tyske didaktikern Wolfgang 
Klafki. Skolämnet är skilt från de vetenskapliga disciplinerna och ämnets roll är 
inte att förmedla det disciplinära ämnets kunskaper utan att väva samman dessa 
med elevernas egen livsvärld för att skapa en diskussion där de vetenskapliga 
perspektiven kan skapa en helhet. Vad ämnet eller didaktiken består av finns 
det ingen gemensam syn på. Vi kan dock se att ämnet kan poängteras som en 
produkt (med vissa centrala moment) och/eller en process (att utveckla sitt 
tänkande).  
 
Vi tangerar här den allmänna och infekterade debatten kring kunskapssyn. I den 
ena änden står essentialisterna med alla sina sakbegrepp, teorier och modeller 
och i den andra änden står värdegrundsförespråkarna som vill lyfta fram 
skolans deliberativa möjligheter. Någon skarp gräns mellan kunskaper och 
fostran är inte alltid lätt att dra. I mitt sätt att se går det inte att utan vidare 
kategorisera och dela upp det lärarna gör i fostran respektive kunskap. Upp-
dragen är djupt sammanflätade i ett ämne som samhällskunskap och alla delarna 
utgör det som jag ser som samhällskunskapsdidaktik. Eleverna ska alltså ur ett 
fostransperspektiv, genom undervisning, bli aktiva medborgare och kunna 

                                                
73 Skolverket (2010a). 
74 Skolverket (2010a). 
75 Tønnessen & Tønnessen (2007), s. 10. 
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använda sina kunskaper, både faktakunskaper och analyserande/resonerande 
kunskaper.76 Men vilka konkreta kunskaper är det som eleverna ska ha? 
 
Samhäl lskunskapen och kunskapsinnehål l e t  
 
Innehållet i ämnet speglar de kunskaper som skolan vill att eleven ska få med 
sig från de kurser eleverna läser. Innehållet är alltså i denna avhandling 
definierat som de kunskaper som undervisningen är uppbyggd kring. Men 
vilken sorts kunskap är det vi talar om? Den diskussionen har präglat utbild-
ningsfilosofin åtminstone sedan antiken. De kognitiva och utvecklings-
psykologiska vetenskapsfälten har lagt grunden till några vägledande principer 
vad gäller elevers inlärning. De kan sammanfattas i tre punkter:77 
 

1. Elever kommer till skolan med vardagsföreställningar om hur 
världen fungerar. Om inte läraren är medveten om detta och an-
vänder det i sin undervisning finns det en risk att de nya 
kunskaperna inte ändrar deras grundläggande föreställningar. De 
kanske lär in kunskaper till proven, men de blir inte en del av deras 
nya insikter. Det finns mycket lite kunskap om vilka sådana var-
dagsföreställningar elever har i samhällskunskap. De flesta exempel 
är hämtade från naturvetenskapliga ämnen, men också historia. I 
historieämnet återkommer ofta exemplet att eleverna lever i en 
föreställning att människor förr i tiden var mindre förnuftiga än i 
dag. Om elever lever med den typen av föreställningar kan det bli 
svårt att ta in hur människor tänkte förr.78 
 

2. För att utveckla sin kompetens i ett kunskapsområde måste 
eleverna:  

 
a) Ha grundläggande sakkunskaper  
b) Förstå fakta och idéer i ett begreppsligt sammanhang 
c) Kunna organisera sina kunskaper så att de kan hämta kunskaper de   
 redan har och underlätta användningen av dessa 

 

                                                
76 Jfr Skolverket (2010c), ss. 43-46. 
77 Bransford, Brown & Rodney (1999), Lee (2005), Donovan & Bransford (2005), ss. 1-2 
och Lund (2006), ss. 19-24. 
78 Se t.ex. Lund (2006), ss. 19-20. 
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3. Elevernas lärande underlättas med ett metakognitivt arbetssätt, det 
vill säga att de blir medvetna om hur de själva tänker kring sitt 
lärande. 
 

Om vi ser till den andra punkten är det alltså tydligt att lärandet inte bara 
handlar om att lära in faktakunskaper utan om olika sorters kunskaper. Ett sätt 
att angripa dessa kunskapsformer är att dela upp kunskaperna i olika nivåer, 
vilket den amerikanske psykologen och pedagogen Benjamin Bloom gjorde. 
Blooms arbete utgick ifrån ett bedömningsperspektiv där han menade att det 
fanns hierarkier i tänkandet. I den berömda taxonomin presenterade Bloom sex 
kognitiva nivåer som hade ett kumulativt och hierarkiskt förhållande till 
varandra. Nivåerna kunde vidare delas in i ”low order thinking” och ”high 
order thinking” där den lägre nivån står för faktakunskaper och den högre för 
mer komplexa kunskaper som analys.79  
 
Taxonomin har sedan reviderats och förfinats där det hierarkiska förhållandet 
tonats ner och den har allt mer kommit att spela en större roll också i planering 
av undervisning.80 Den reviderade taxonomin innehåller två dimensioner: 
kunskap och kognition. Kunskapsdimensionen, som här är av intresse, delar 
upp kunskaperna i faktakunskaper, begreppskunskaper, procedurkunskaper och 
metakognitiva kunskaper. Faktakunskaper är att kunna de grundläggande sak-
kunskaperna i ämnet, begreppskunskap handlar om att kunna relatera 
kunskaperna till varandra (inklusive modeller, strukturer och teorier). Procedur-
kunskaper är färdighetskunskaper i att använda metoder och metakognitiv 
kunskap är att kunna reflektera över sitt eget lärande.81 
 
Den allmänna kunskapsdiskussionen kring olika kunskapsformer, ofta indelat i 
de mer grova kategorierna ”low order thinking” och ”high order thinking” har 
många gånger lett till en strid om vad som ska poängteras. Är det fakta som 
primärt ska läras in som den materiella bildningsteorin säger? Eller är det de 
allmänna och innehållsövergripande förståndsgåvorna som reflektion, analys 
och argumentation som ska betonas, vilket de formella bildningsteoretikerna 
anser? Den tyske pedagogen Wolfgang Klafki menade att de två positionerna 
kan förenas i vad han kallar kategoriell bildning. I bildningsprocessen måste vi 
alltid förhålla oss till de fakta som finns, men meningen är inte att vi ska lära in 

                                                
79 Anderson (1994). 
80 Näsström (2008), ss. 32-34. 
81 Anderson, Krathwohl, Airasian & Bloom (2000). 
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den mekaniskt. Innehållet i form av fakta ska ses som exempel av något större – 
en princip. Då leds vi till ett mer allmänt sätt att resonera och analysera som är 
större än ämnesinnehållet.82 
 
Uppdelningen i två kunskapstyper som ”high order thinking” och ”low order 
thinking” är ett exempel på, återkommer i olika tappningar i forskningsfältet.83 
Gemensamma drag är dock betoningen på att kunskapsformerna är samman-
flätade (den ena är beroende av den andra), att de är viktiga för alla elever 
(avancerad kunskap inte bara viktig för de duktigaste eleverna) och att elever 
måste arbeta med båda kunskapsformerna (inte bara faktakunskaper).84 
Kunskapsdiskussionen är ofta hämtad från det pedagogiska forskningsfältet och 
talar inte om specifikt ämnesinnehåll, det vill säga hur kunskapsformerna kan 
gestalta sig i vissa ämnen. De behandlar generella kunskaper som kritiskt 
tänkande, vilket vi sett exempel på i kapitlet om tidigare forskning. 
 
En ämnesdidaktisk ram för  at t  s tudera innehål l e t  i  samhäl l skunskapen 
 
Vad som menas med högre tänkande i skolan är ämnesspecifikt och har en 
speciell betydelse för olika ämnen menar pedagogerna Arthur Lewis och David 
Smith.85 Att använda andra ämnens didaktik kan kallas för komparativ ämnes-
didaktik och föreslogs på 90-talet av den danske didaktikern Karsten Schnack 
som ett sätt att utveckla både lärarutbildning och ämnesdidaktik.86 Historie-
didaktikern Bengt Schüllerqvist har i Sverige uppmanat utvecklandet av ett 
sådant fält.87 Det är i enlighet med dessa tankar jag vänder mig mot ett annat 
ämne, historia. Genom att hitta teoretiska utgångspunkter i ett annat ämne vill 
jag med hjälp av dessa tolka samhällskunskapslärarnas svar om innehållet i 
deras undervisning. 
 
Det finns flera goda skäl att välja historieämnet. Ett skäl är att flera historie-
didaktiker studerat skolämnet historia, alltså inte det akademiska ämnet vilket är 
av vikt då samhällskunskap inte återfinns som ett akademiskt disciplinärt ämne. 

                                                
82 Klafki (1995), Hopmann (1997). Uljens (2006) och Christensen (2009). 
83 Namnen på dessa skiljer sig åt: substantial-procedural, factual concepts-key concepts, 
first order concepts-second order concepts etcetera. 
84 Seixas (2006), Lee (2006), Lévesque (2005) Lewis & Smith (1993). Diskussionen kan 
jämföras med ”de fyra f:n”: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som 
läroplanskommittén lade fram inför reformen 1994. Se Läroplanskommittén (1994).  
85 Lewis & Smith (1993), s. 135. För exempel från några ämnen se Donovan & Bransford 
(2005). 
86 Schnack (1993). 
87 Schüllerqvist (2003), ss. 17-18. 
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Ämnet kan läsas sammanhållet på universitet och högskola, men dess före-
trädare kommer från olika discipliner. En annan anledning är att det finns skäl 
att hävda att ämnena ligger nära varandra, både historiskt och i nutiden. I 
Sverige var till exempel samhällskunskap, innan reformen på 60-talet, ett ämne 
underordnat historieämnet i skolan.88 En mer samtida koppling finns i den för-
vandling som historieämnet genomlevt som disciplin. Ämnet har förvandlats 
från ett traditionellt ämne inriktat på att lära sig fakta från antiken till nutid – till 
ett ämne om dåtiden med många perspektiv och som ska skapa en mening i 
elevernas nutid samt ge perspektiv inför framtiden.89  
 
Under 60-talet var forskningen inriktad på att studera elevernas förståelse av 
substantiella begrepp (faktabegrepp), inte minst i ämnet historia. Under 1970-
talet uppmärksammades dock att det saknades något. Under ledning av den 
brittiske historikern Dennis Shemilt påbörjades en förändringsprocess. Shemilt 
menade att det fanns gott om redskap att komma ihåg historia, men få för att 
tänka historia. 1972 sjösattes ett stort forskningsprojekt där universitet, skol-
myndigheter och lärare tillsammans började arbeta för att finna vad det var för 
tankeredskap som behövdes för detta ändamål.90 
 
Utifrån det arbetet har brittiska, amerikanska och kanadensiska forskare 
tillägnat sig ett språkbruk för att beskriva vad historieämnet kan (och bör) vara i 
skolsammanhang. Syftet med historia i skolan bör, enligt den kanadensiska 
historiedidaktikern Peter Seixas, vara att ”utveckla elevernas tänkande så att de 
har en bättre grund att förstå sina egna liv”.91 För att uppnå detta syfte måste 
eleverna arbeta med begrepp på olika nivåer där målet är att utveckla elevernas 
tänkande och uppnå en högre förståelse av ämnet.92 I förlängningen handlar det 
om att förstå komplexiteten, osäkerheten och kunskapens gränser i ett ämne 
som historia.93 En sådan viktig kunskap är att kunna förstå de olika perspektiv 
som finns i ämnet – att historia alltid är beroende av var man är och vem som 
berättar historien. Även om historikerna på universitetet är överens om ett 

                                                
88 ”Historia med samhällslära”, se Bernmark-Ottosson (2009). 
89 Husbands, Kitson & Pendry (2003), ss. 7-12. Jensen (1997). 
90 Schools History Project. För en mer noggrann genomgång av detta se: Schools History 
13-16 Project (1976). Projektet är fortfarande vid liv och håller årligen konferenser. Shemilt 
var starkt influerad av Blooms taxonomi och funderade över hur den kunde användas i 
historia. Den svenske pedagogen Gunilla Svingby intresserade sig för projektet på 80-talet, 
se Svingby (1986). 
91 Seixas & Peck (2004), s. 110. (”...develop them so that students have a better basis 
upon which to make sense of their own lifes”.) 
92 Husbands (1996), ss. 24-26. 
93 Lee & Ashby (2000). 
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händelseförlopp kommer eleverna att möta andra berättelser i samhället. 
Historieämnet ska skapa redskap att ta sig an dessa narrativ.94  
 
Detta är huvudargumentet för Peter Seixas – att världen och berättelsen om 
denna förändras snabbt av globaliseringen (mångkulturalitet där den gamla 
traditionen faller sönder) och därför behöver en annan slags historia än den 
traditionella historieundervisningen. Den kanadensiska historiedidaktikern 
Stéphane Lévesque formulerar det på följande vis:  
 

Preparing students to make informed decisions or to understand different 
perspectives cannot be accomplished by telling them what to learn and think (...) 
The ability to make sense of competing accounts of the collective past or 
divergent selection and meaning ascribed to historical events is crucial if we are, 
as educators, to help students prepare for the complex world they (will) 
encounter outside the classroom.95 

 
Innehållet som första och andra ordningens kunskaper 
 
Innehållet i historieämnet består av två kunskapstyper som benämns som första 
och andra ordningens kunskaper. De faktakunskaper som ämnet historia 
handlar om kallar Lee för första ordningens kunskaper (first order concepts).96 Det 
kan vara enkla begrepp som till exempel kung, medan andra är mer kolliga-
toriska (”colligatory” ett historiskt begrepp för att beskriva sammansatta 
begrepp eller orsakssamband) såsom revolution eller renässansen. De handlar 
om begreppsliga sammanhang som kan vara omtvistade och debatterade.97 Det 
finns dock något annat i historieämnet som är nyckeln till att låsa upp elevernas 
förståelse för ämnet. Lee skriver: 
 

School students are generally taught a good deal of substantial history, but very 
little about the ideas that make the discipline of history what it is. They are 
somehow expected to understand what history is by picking up metahistorical 
ideas as they go along, and in these circumstances it is hardly surprising that 
students assimilate ’doing history’ to the everyday life they already know.98 
 

                                                
94 Lee (2006), ss. 129-130. 
95 Lévesque (2005), s. 2. 
96 Jag väljer att använda kunskaper istället för begrepp i min översättning, även i 
engelskan används ”knowledge”, se VanSledright (2011), ss. 49-53. 
97 Lee (2006), ss. 130-131. Jämför med Blooms begreppskunskap. 
98 Lee (2006), s. 134. Jämför Seixas & Peck (2004). 
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Dessa idéer om historieämnet kallar Lee för den andra ordningens kunskaper 
(second order concepts). Kunskaperna är inte specifika för ett visst ämnes-
område (eller tidsepok) utan är organiserande begrepp och kunskaper som 
utgör hjärtat av historieämnet. Det är de disciplinära redskap som en historiker 
arbetar med när han/hon analyser, kritiskt granskar och rekonstruerar det för-
flutna. Ett annat sätt att definiera dessa kunskaper är att som Peter Seixas kalla 
dem strukturerande begrepp i ”hur man tänker historiskt” eller för att uppnå 
”historical literacy”.99 Litteracitet i denna bemärkelse handlar inte om läs-
kunnighet i språkliga termer utan om förmågan att förstå och tolka till exempel 
(historiska) sammanhang, symboler och berättelser.100 Några sådana exempel är 
kunna använda belägg (evidence), kontinuitet och förändring, orsak och verkan. 
Det handlar alltså om att ställa frågor till de källor som finns tillgängliga.101  
 
För Lee och Seixas är det viktigt att poängtera att det inte handlar om att ned-
värdera de grundläggande faktakunskaperna som behövs för att ställa frågor – 
att arbeta med historiskt tänkande utan första ordningens kunskaper är 
meningslöst. För att tänka historiskt krävs ett sammanhang. Det handlar om att 
använda andra ordningens kunskaper för att arbeta med historia på ett veten-
skapligt sätt i skolan.102 Andra forskare, som historiedidaktikerna Erik Lund 
och Bruce VanSledright, delar inte upp kunskapstyperna på två olika sätt för att 
undvika diskussionen om kunskapernas värde. Istället skiljer de ut historiska 
proceduralkunskaper, alltså de metodiska kunskaperna (källkritik, att finna 
belägg etcetera).103 
 
Det kan också här understrykas att det i Lee och Seixas tappning inte är 
meningen att eleverna i skolan ska bli ”minihistoriker” – det finns en betydande 
skillnad i kvalitet mellan olika nivåer i utbildningssystemet, men det handlar här 
om att utveckla elevernas (historiska) tänkande på den nivå där de befinner sig. 
Bättre förståelse av andra ordningens kunskaper hjälper eleverna att organisera 

                                                
99 Seixas (2006), s. 2. Seixas benämning för andra ordningens kunskaper är 
”benchmarks”.  
100 För mer ingående studier i begreppet litteracitet, se Barton (2007). 
101 Lee (2005), s. 37. Med källor menas här inte bara arkivmaterial utan också läroböcker 
och andra berättande källor. 
102 Lee (2005), s. 49, Seixas (2006), s. 2, Lévesque (2005), s. 2. För Seixas är hans 
benchmarks ett sätt att operationalisera ”historiskt tänkande” i skolsammanhang, se 
Seixas (2002). Jämför med Husbands (1996), s. 20. Husbands begrepp för andra 
ordningens kunskaper är ”key concepts”. 
103 VanSledright (2011), ss. 49-53, VanSledright & Limón (2006), Lund (2006), ss. 25-27. 
Se också Husbands (1996), ss. 30-32. 
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fakta och därmed göra något med den. Att kunna tänka i termer av andra ord-
ningen är lika mycket historia som att kunna något om perioden ifråga.104  
 
Att definiera vad som är hjärtat i att tänka historiskt har alltså stor betydelse för 
planeringen av undervisningen, men det har också inverkan på bedömning i 
ämnet. Kvaliteter bedöms alltid och det är därför viktigt att beskriva vilka saker 
som är viktiga för att avgöra hur eleverna avancerar i sitt historiska tänkande.105 
Läraren vet då vad som ska bedömas och vad eleverna behöver tränas i. Att 
bara bedöma kunskaper i händelser och personer, det vill säga första 
ordningens kunskaper, avancerar inte elevers tänkande utan ämnet reduceras till 
en minneskunskap, ett quizämne.106 Skolans uppdrag är inte att lära ut historien 
från antiken till nutid eller skapa ett allmänintresse genom historia i populär-
kulturen utan att lära sig ställa frågor till de framställningar som görs.  Själva 
reflektionen är viktig och lär eleverna att komma vidare med andra ordningens 
kunskaper även när man läser ett annat innehållsligt område.107  
 
Här förordas alltså ett annat sätt att arbeta med det historiska innehållet där 
första och andra ordningens kunskaper används tillsammans för att utveckla 
elevernas sätt att tänka i ämnet. Fokus bör dock ligga på andra ordningen när 
historia undervisas. Det är bara i den formella utbildningen eleverna får 
möjlighet att reflektera och handskas med historiska problem. Att tänka 
historiskt är i själva verket en ”onaturlig handling” som måste läras ut.108  
 
Att fundera över vilka kunskaper som är av andra ordningen i historia är alltså 
mycket viktigt, men det innebär inte att det behöver finnas en gemensam lista 
som alla är överens om. Det viktiga är att utveckla ämnet genom att skapa ett 
gemensamt språk om ämnets kärna. Utan det kan vi inte utveckla kunskaper 
om hur elever lär sig historia och hur man gör för att skapa förståelse för 
ämnet. En liknande brist på metoder att bedöma elevers disciplinära kunskaper 
i naturvetenskap (exempelvis observation, experiment, testa hypoteser) är 
otänkbar.109 
 

                                                
104 Husbands (1996), s. 5. Lee (2006), s. 139. Lee (2005), ss. 39-40. 
105 Seixas & Peck (2004) 
106 Seixas (2008), Husbands (1996), s. 133. 
107 Lee (2006), ss. 142-143. Seixas (2008). Seixas & Peck (2004). Lee (2005), ss. 40-41. 
108 Wineburg (2001), s. 7. 
109 Seixas & Peck (2008). Barton & Levstik (2004), ss. 119-120. 
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Vilka övergripande etiketter kan då sättas på den andra ordningens kunskaper 
som behövs för att eleverna ska utveckla sitt tänkande i historia? Med etikett 
menas här att kunskaperna innehåller en rad olika förståelser. Vilka dessa 
etiketter är skiljer sig åt både mellan författare och i tid (de har utvecklats 
genom åren). Jag utgår här från Peter Seixas senaste (2008) etiketter över den 
andra ordningens kunskaper som arbetades fram i ett skolprojekt kallat 
”Historical Benchmarks”. Benchmarkprojektet är ett kanadensiskt skolprojekt 
lett av Seixas och hans kollegor vid University of British Columbia i Vancouver. 
Projektet startade 2006 och byggde på att ett samarbete mellan universitetet, det 
kanadensiska utbildningsdepartementet och historielärare. Utifrån den 
forskning som bedrivits utgick man ifrån sex stycken andra ordningens 
kunskaper (benchmarks) som projektet enades kring. Målet var en förbättrad 
historieundervisning efter brittisk modell. 
 
De kunskaper som Peter Seixas listat är historisk betydelse, historiska belägg, 
kontinuitet/förändring, orsak/verkan, historiskt perspektivtagande och etiska dimensioner i 
historieämnet.110 Jag kommer inte här göra en lång genomgång av vad som exakt 
sägs under varje rubrik. Vi kan konstatera att de anglosaxiska forskarna ringat in 
ett antal andra ordningens kunskaper som syftar till att låta eleverna utveckla 
sitt tänkande i ämnet. Dessa begrepp, förmågor och redskap har delvis fötts i 
historieämnet på universitetet, men genom dem kan en del av de generella 
kunskaperna (som till exempel återfinns i samhällskunskapsfältet) konkretiserats 
och fyllas med ämnesspecifik kunskap. Kritiskt tänkande, ifrågasättande, 
perspektiv etcetera blir konkretiserade och operationaliserade så att de gäller 
ämnet historia. Lee exemplifierar detta med ett exempel. Bara för att det finns 
olika perspektiv på en historisk händelse är det inte därmed en arena där man 
kan vädra sin åsikt fritt (”like dogs in the park”). Det finns historiska sätt att 
arbeta som gör att det inte är på det sättet.111  
 
Första och andra ordningens kunskaper i samhällskunskap? 
 
Är ovanstående argumentationen giltig även i samhällskunskap, säg när det 
gäller att analysera storföretagens makt över den globala världshandeln? Det 
kan finnas skäl att tro det. Generellt kan sägas att de kunskaper som finns om 

                                                
110 Seixas (2008). För en fördjupning i det historiedidaktiska arbetet med detta se vidare: 
Ashby, Lee & Dickinson (1995), Husbands (1996), Shemilt (2000), Lee (2005), Lee (2006), 
Lévesque (2005), Lévesque (2009), Seixas (2002), Seixas & Peck (2004), VanSledright 
(2011), samt Husbands, Kitson & Pendry (2003). 
111 Lee (2005), 59-61. (Citatet s. 60) 
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samhällskunskapen i skolan är mycket splittrade när det gäller vilka kunskaper 
som samhällskunskapsämnet ska ge eller bör ge. Samhällskunskapens främsta 
syfte, utifrån olika perspektiv, kan skifta från att skapa goda demokratiska med-
borgare (fostransaspekt) eller ge eleverna grundläggande kunskaper om frågor 
som rör samhället (kunskapsaspekt). Den sammantagna bilden av det som 
gjorts är att samhällskunskapsämnet består av båda delarna och att de politiska 
perspektiven/styrmedlen över vad som ska lyftas fram ändras över tid.112 
Vidare kan sägas att de begrepp som anges som centrala i ämnet är kunskaper av 
första ordningen (enkla eller sammansatta). 
 
De berättelser som Seixas vill rikta elevernas kunskaper mot återfinns inte bara i 
historiska sammanhang. Bronäs har i sin avhandling visat att berättelsen om 
demokrati kan se väldigt olika ut i läroböcker.113 Ett konkret exempel på en 
sådan berättelse i samhällskunskap har de franska forskarna Jean Simonneau 
och Alain Legardez beskrivit. De var intresserade av att se hur lärare under-
visade om globalisering, och fann att lärarna inte befattade sig med området 
som en värdeladdad fråga. Istället dominerade fakta och en tillrättalagd bild av 
fenomenet. Simonneau & Legardez menar att det blir djupt problematiskt om 
läraren angriper frågan på det sättet. Eleverna riskerar att bli djupt förvirrade av 
att sedan möta frågan som mycket kontroversiell i den politiska debatten, vilket 
vi också sett hos Bronäs och Bernmark-Ottosson, men med ett annat 
innehåll.114  
 
I jämförelse med historieämnet är samhällskunskap ett nytt ämne i skolan. 
Historieämnet har en starkare tradition som rent faktaämne där kronologier och 
händelser står i fokus. Det moderna historieämnet har brutit med denna 
tradition och nya identiteter har vuxit fram som mer betonar ämnets fostrande 
sidor. Samhällskunskapen har alltid haft detta uppdrag, vilket till exempel åter-
finns i termer att förbereda eleverna för samhället där de kan agera som 
ansvarsfulla medborgare. För att de ska göra det krävs att de utvecklar sitt 
tänkande med hjälp av andra ordningens kunskaper. Vilka dessa redskap kan 
vara är inte lika utforskat i samhällskunskap som i historia.115 Gunilla Svingby 
inspirerades av den engelska forskningen redan på 80-talet, men varken hon 

                                                
112 Bronäs (2000), Vernersson (1999), Bjessmo (1990), Bjessmo (1992). 
113 Bronäs (2000). 
114 Simonneau & Legardez (2005), Bronäs (2000) och Bernmark-Ottosson (2005). 
115 Den slutsatsen delas av Agneta Bronäs, se Bronäs (2003).  Se också Seixas (2001). 
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eller andra pedagoger gick vidare med idéerna om processkunskaper i enskilda 
ämnen.116 
 
Samhällskunskapsämnet delar också andra likheter med historieämnet. Vi 
kanske inte ska gå så långt som att säga att samhällskunskapens sätt att tänka är 
en ”onaturlig handling”, men det är heller inte svårt att tänka sig att samhälls-
kunskapen utmanar elevernas tankar om vad som är sant och riktigt. Skolan, 
med alla de röster som finns i ett klassrum, är en unik arena att utveckla andra 
perspektiv än de man har med sig hemifrån. Hur homogen skolan eller klassen 
än är kommer den ändå att erbjuda ett större spektra av politiska åsikter än vad 
hemmet vanligtvis gör.117  
 
De samhällsvetenskapliga disciplinerna rymmer vidare en stor portion osäker-
het och sanningar är svåra att hitta. Statsvetaren Bo Rothstein har till exempel i 
olika sammanhang lyft fram att vetenskapens roll inte är att ha rätt, sådana 
sanningar är ofta triviala. Det viktiga är istället att ha ”fel på rätt sätt”, det är på 
det sättet som vetenskapen förs framåt.118 Till sist kan sägas att kunskaperna 
som skolan ska utveckla inte bara är ”quizkunskap” – kunskaperna ska också 
användas till något. Finns det kunskaper som hjälper eleverna att tänka i sam-
hällskunskap på samma sätt som det finns andra ordningens kunskaper i 
historia som hjälper eleverna att tänka historiskt? Det är dessa kunskaper jag vill 
närma mig mer systematiskt i denna avhandling. Vilka är kunskaperna och vad 
ska de användas till? 
 
Studiens kunskapsbegrepp 
 
De två ovanstående frågorna handlar om innehåll och mål. Innehållet i lärarnas 
tal avser de kunskaper som lärarna beskriver utifrån historiedidaktikens första 
och andra ordningens kunskaper. Det är alltså de sakbegrepp, sammansatta 
begrepp och de ämnesspecifika färdigheter och redskap som här menas med 
innehåll. 
 
Grundpremisserna från den kognitiva forskningens landvinningar de senaste 
decennierna finns med i denna studies kunskapsbegrepp. Det innebär dock inte 
att jag enbart ser kunskap som kognitiva processer. Jag ser kunskap som 

                                                
116 Svingby (1986). Intresset för Svingby gällde framförallt SO-ämnet. 
117 Hess (2009). 
118 Se t.ex. Rothstein (2002). 
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relationell och kontextuell. Kunskap är relationell i bemärkelsen att den inte 
består av hierarkiska trappsteg som ska beträdas för att nå högre nivåer. 
Användningen av begreppet ”begrepp” kan leda i den riktningen, men jag ser 
istället kunskap som ett landskap som vi lär känna. ”Ju mer man lär känna ett 
landskap desto fler nyanser och detaljer förmår man urskilja. I takt med att man 
lär känna landskapet ökar ens möjligheter att undersöka det” som pedagogerna 
Ingrid Carlgren och Ference Marton uttryckt det.119 Kunskap är också kontex-
tuell, det vill säga den hör hemma i ett sammanhang och kräver detta samman-
hang. Kunskaperna kan inte reduceras till term- och begreppsförståelse. Även 
om skolans kunskapsuppdrag är att lära ut dessa tydliga kunskaper finns också 
”tysta kunskaper” som finns mer eller mindre artikulerat i samtalet kring 
kunskap.120 
 
Med detta sätt att se på kunskaper är det alltså viktigt att understryka att land-
skapet förstås bäst när eleverna använder första och andra ordningens 
kunskaper samtidigt. Det finns inget hierarkiskt i att eleverna först måste kunna 
kunskapsområdets alla termer och begrepp innan de utvecklar redskap för att 
”tänka i samhällskunskap”. De två kunskapsformerna ser jag likhet med Lee 
och Seixas som symbiotiska. I avhandlingen ligger emellertid fokus på andra 
ordningens kunskaper då jag menar att de ger en annan bild av ämnet än vad 
första ordningens kunskaper gör.   
 
När jag undersöker lärarna och de kunskaper de arbetar med i sin undervisning 
kommer jag att låna min begreppsapparat från framförallt Peter Lee. Jag 
kommer att inkludera första ordningens kunskaper i form av sakbegrepp och 
sammansatta begrepp (jag använder sammansatt istället för ”kolligatorisk”) som 
lärarna talar om, men jag kommer inte preciserat att studera hur lärarna 
använder sina begrepp i undervisningen. Att studera begreppsanvändningen 
skulle tarva en egen avhandling, men jag vill här klargöra att den semantiska 
(och didaktiska) diskussionen kring termer, begrepp och fenomen är bekant. 
Första ordningens kunskaper kommer i denna avhandling att sammanfattas 
under rubrikerna sakbegrepp och sammansatta begrepp även om jag vet att de 
kan delas upp i mer preciserade kategorier.121 
 

                                                
119 Carlgren & Marton (2003), s. 195 
120 Carlgren & Marton (2003), ss. 198-199. 
121 Teorell & Svensson (2007), ss. 35-43. Till detta kan tilläggas att begreppshistoriker som 
Reinhart Koselleck menar att begrepp alltid är mångtydiga. Se Koselleck (2004).  
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Vi har här att göra med lingvistiska problem som även gäller för en av studiens 
huvudfokus, nämligen andra ordningens kunskaper. Lees term för dessa är 
”second order concepts” vilket bäst översätts med ”andra ordningens 
begrepp”. Vardagsförståelsen av begrepp i ett svenskt sammanhang för 
tankarna till term, trots att begrepp har att göra med större sammanhang. 
Begrepp kan definieras som ”det abstrakta innehållet hos en språklig term till 
skillnad från dels termen själv, dels de (konkreta eller abstrakta) objekt som 
termen betecknar eller appliceras på” enligt Nationalencyklopedin.122 Begrepp 
är alltså en tankekonstruktion som relaterat till närbesläktade ord som begripa, 
fatta.123 Denna mer omfattande och komplexa förståelse av begrepp ryms i 
engelskans vardagsförståelse av ”concept” där det ringas in med hjälp av andra 
beskrivningar som idéer, tankar och föreställningar.124  
 
I studien har jag valt att kalla Lees termer för första och andra ordningens 
kunskaper istället för begrepp. Jag är fullt medveten om att det i sin tur ger 
konnationer till att det finns fasta kunskaper som kan läras ut, vilket kan leda fel 
när vi talar om andra ordningens kunskaper. I studien ses den första ordningens 
kunskaper som de kunskapsområden som är fyllda med termer, begrepp och 
fenomen. Andra ordningens kunskaper ska förstås som ämnesspecifika färdig-
heter och redskap. Andra ordningens kunskaper är tänkta att användas för att 
hjälpa eleverna att utveckla sitt tänkande i samhällskunskap. De är alltså inte 
nödvändigtvis disciplinära i metodologisk mening. 
 
Andra ordningens kunskaper ska inte reduceras till enbart ”färdigheter”. Det 
handlar dels om att andra ordningens kunskaper ska förstås som både innehåll 
och färdighet. Den ena förutsätter den andra.125 Dels kan det också vara så att 
kunskap av andra ordningen är en färdighet. Jag kommer här att använda 
termen andra ordningens kunskap på ett brett sätt då tidigare studier visar att 
lärare inte använder ett sammanhängande språk när de talar om kunskap – 
skolans verklighet låter sig inte delas upp i perfekta kategorier.126 De allmänna 
färdigheter som beskrivs i litteraturen kring samhällskunskap såsom proble-
matisera, perspektivisera, analysera, reflektera är inte andra ordningens kunskap 
förrän de fylls med en ämnesspecifik betydelse. Jag ser också andra ordningens 

                                                
122 Nationalencyklopedin (1990), band 2, uppslagsord begrepp. 
123 Koselleck (2004). 
124 Nordstedt (1993). 
125 Seixas (2006), Lévesque (2005). 
126 Husbands, Kitson & Pendry (2003), ss. 141-142. 
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kunskap som ett sätt att operationalisera och göra övergripande (och generiska) 
kunskaper som kritiskt tänkande till ämnesdidaktiska kunskaper. 
 
Jag kommer att utgå från lärarnas utsagor om innehållet och med hjälp av Lees 
begreppsapparat beskriva andra ordningens kunskap som lärarna lyfter fram 
som viktiga. Utsagorna om innehållet kommer jag att kategorisera enligt 
följande: 
 
Tabell 1: Studiens kunskapsbegrepp 

Första ordningens kunskaper Andra ordningens kunskaper 

1. Sakbegrepp 
 
Enklare begrepp med en tydlig innebörd. Ofta 
kopplade till större sammanhang under 2. 

3. Disciplinära kunskaper, processkunskaper: 
Hur man går tillväga när man skapar kunskap i 
samhällskunskap och kunskaper i hur vi analyserar 
och kritiskt granskar samhällsfrågor. Har följande 
kännetecken: 
 
- Inte specifik för ett kunskapsområde i ämnet. 
(exempelvis att kunna se saker ur olika perspektiv, 
vilket inte är kopplat till olika moment). 
- Specifik relevans för samhällskunskapsämnet 
(exempelvis samhälleliga perspektiv och inte 
historiska). 
- Kan vara organiserande eller disciplinära 
kunskaper. 

2. Sammansatta begrepp 
 
Begreppssammanhang som är komplexa 
och/eller omdiskuterade.  
 

 

4. Interdisciplinära kunskaper, processkunskaper: 
Processkunskaper som delas av andra ämnen. Har 
följande kännetecken: 
 
- Inte specifikt för ett ämne. 
- Är organiserande eller disciplinära kunskaper. 

 
Första ordningens kunskaper utgörs alltså av de sakbegrepp och sammansatta 
begrepp som lärarna arbetar med när de undervisar i globalisering. Exempel på 
enkla begrepp kan vara Världsbanken och transnationella företag medan en 
ideologi som nyliberalism kan vara ett mer sammansatt begrepp. Första 
ordningens begrepp ligger mycket nära ämnets orienterande profil som 
Christina Odenstad beskrev i sin avhandling.127  

                                                
127 Odenstad (2010). 
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Andra ordningens kunskaper ses i denna studie som de kunskaper som inte är 
specifika för ett kunskapsområde. Det är organiserande eller disciplinära 
kunskaper som behövs för att organisera, analysera och kritiskt granska 
samhällsfrågor. Sådana kunskaper kan handla om att kunna ta perspektiv i en 
samhällsfråga. Även om perspektiv finns i många ämnen har det en specifik 
betydelse i samhällskunskap som skiljer sig från ett historiskt perspektivtagande. 
Vi kan tänka oss att ett samhälleligt perspektiv kan vara att förstå olika 
ideologiska synsätt medan historiskt perspektivtagande handlar om att leva sig 
in i en viss tids mentalitet. Andra ordningens kunskaper kan alltså ha en generell 
betydelse och kommer då att kallas för interdisciplinära kunskaper. Andra 
ordningens begrepp återfinns i det Odenstad kallar analyserande profil.128 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Studiens syfte 
 
Syftet med denna studie är att utifrån lärarnas tal om innehåll och mål gällande 
globalisering som ett specifikt kunskapsområde i undervisningen identifiera och 
tolka första och andra ordningens kunskaper i samhällskunskap. Syftet är också 
att beskriva hur lärarna talar om kunskaperna i relation till de mål de har med 
undervisningen för att belysa samhällskunskapsämnets dubbla uppdrag 
avseende kunskap och fostran.  
 
Studiens frågeställningar 
 
Studiens centrala frågeställningar är formulerade som: 
 

• Vad är det för kunskaper av första och andra ordningen som lärarna beskriver i sitt 
tal om undervisningens innehåll och mål i globalisering? 

• Hur kan första och andra ordningens kunskaper kopplas till det fostrande uppdraget 
i lärarnas tal om sin undervisning? 

 
Det är här motiverat med ett par förtydliganden. Ämnesområdet globalisering 
är kontroversiellt och det finns ett helt forskningsfält som ägnar mycket tid åt 
att definiera vad det kan betyda. Någon längre diskussion kommer denna studie 
inte att lägga ner kraft på. Jag har i stället låtit lärarna själva definiera vad de 

                                                
128 Odenstad (2010). Andra ordningen används också för att orientera sig – framförallt för 
att strukturera och organisera första ordningens kunskaper. 
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lägger i begreppet och vilka moment som de tycker är globalisering i deras 
upplägg av samhällskunskapskurserna. Vidare söker studien söker inte effektivt 
lärande eller försöker hitta och beskriva goda exempel. Den är inte heller en 
undersökning av hur bra eller dåligt lärarna uppfyller kursmålen i 
samhällskunskap. Samhällskunskapens mål och syften är en fond till hur lärarna 
talar om sitt ämne.



 
 



 

 47 

4. Metod och material 
 
En fallstudie avser studier av till exempel människor, frågor eller organisationer. 
Fallstudien som metod bygger på att ett enskilt, unikt fall väljs ut och 
studeras.129  Denna studie är inte en fallstudie i dess rätta bemärkelse då fall-
studier kräver en genomtänkt och fallstudiepräglad forskningsdesign från 
början.130 Den har dock inspirerats av fallstudiens metodologi som har fungerat 
som en avgränsning av det jag studerar.131 Fallet som studeras är globalisering – 
som ett fall av samhällskunskap.  
 
Jag valde globaliseringsfrågan av flera skäl. Dels ville jag försöka komma förbi 
diskussionen om en ”samhällskanon”, det vill säga vilka moment som lärarna 
arbetade med, och på så sätt få ett djup i diskussionen kring en fråga som 
lärarna arbetar med i samhällskunskap. Dels valde jag globalisering då området 
har tydliga ingångar från alla fyra akademiska discipliner som ämnet kan sägas 
vara byggt av: statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi och kulturgeografi. 
Dessa två skäl kan sägas vara strategiska. Jag har också valt globalisering då jag 
ville studera ett område som är ett samtida politiskt laddat ämne som inte 
rymmer några enkla svar för att se hur lärarna resonerade kring kunskaps- och 
fostransmål när de beskrev sin undervisning. Jag har inte på förhand definierat 
vad globalisering är, utan jag överlät till lärarna att själva välja material till 
intervjun.  
 
Fallstudien skiljer sig från etnografiska studier då den söker fördjupande svar på 
frågorna under en relativt kort tidsperiod. Lärarna studerades vid enbart ett par 
tillfällen under vårterminen 2010. Etnografiska studier har bredare fråge-
ställningar och gör kulturella analyser under en längre tidsperiod. Fallstudien 
har som mål att skapa en helhetsbild av ett fenomen för att belysa och förklara 
det. Även om fallstudien studerar ett specifikt fall sätts delarna samman för 
skapa en helhet.132 Den lilla kunskap som finns i praxisnära forskning om sam-
hällskunskap gjorde att jag redan från början ville ha ett explorativt förhållande 
till fallet för att försöka belysa och förklara samhällskunskapsämnets didaktik 
utifrån fallet globalisering. 
 
 

                                                
129 Hays (2004), s. 218. 
130 Yin (1994). 
131 Stake (2000). 
132 Hays (2004), s. 128, Merriam (1994). 
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Fallstudiens begränsningar 
 
I kvalitativa studier har begreppen reliabilitet och validitet ifrågasatts då de i 
första hand förknippas med kvantitativa studier.133 En viktig del i arbetet med 
kvalitativa data är istället att skapa en hög grad av transparens i hur arbetet gått 
till och hur informanterna kan ha påverkats. Syftet med denna studie är inte att 
visa hur svenska samhällskunskapslärare talar om sitt ämne. Någon sådan 
representation eller generaliserbarhet i statistisk mening finns inte och var heller 
inte något jag eftersträvade. Studiens resultat syftar till att vara teoretiskt 
generaliserbara, det vill säga att formulera några didaktiska ramar kring hur 
samhällskunskapslärare kan tänka kring sitt ämne i termer av didaktikens vad 
och varför.  
 
De generaliseringar som forskaren gör utifrån fallet är en tolkning, men 
traditionen i fallstudier är att låta läsaren avgöra hur generaliserbart fallet är för 
denne utifrån sina erfarenheter. Denna ”naturalistiska generaliserbarhet” är 
annorlunda från den typ av generaliserbarhet som vi möter i andra veten-
skapliga fält, men det är viktigt att låta beskrivningarna av fallet vara just 
beskrivningar för att lämna ett tolkningsutrymme till läsaren.134 
Generaliserbarhet är i regel inte fallstudiens mål, snarare relaterbarhet.135 Fall-
studien är särskilt lämpad att använda när man vill utveckla begrepp, teorier 
eller hypoteser. Det handlar alltså om teoretisk generalisering och inte generali-
sering i statistisk mening.136 
 
I fallstudier är det viktigt att fokusera på specifika problem eller frågeställningar. 
Ett problem med fallstudier är att det finns risk att forskaren lockas bort från 
huvudspåret då den som intervjuas har sin egen dagordning kring de problem 
som präglar dem just nu. Det gäller inte minst lärare som ofta arbetar med 
problem på många olika nivåer.137 Det som upptar lärare vid ett intervjutillfälle 
är alltså inte bara ämnesdidaktiska frågor. Det viktigaste redskapet är därför att 
rama in studien i ett tidigt stadium. Den amerikanske fallstudieexperten Robert 
Stake går så långt att han menar att en fallstudie inte är en metodologi i strikt 
mening utan en avgränsning av det forskaren studerar.138 Avgränsningen avgörs 

                                                
133 Trost (2005), ss. 111-113. 
134 Stake (1995), ss. 85-86. 
135 Bell (2006), s. 21. 
136 Grønmo ((2006), s. 96. 
137 Stake (1995), s. 24 och Hays (2004), s. 226. 
138 Stake (2000). 
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av de frågor som forskaren ställer och det är en balans för forskaren att vidhålla 
avgränsningen och samtidigt ha en viss flexibilitet att se andra spår än de fast-
slagna. Forskarfrågorna i en fallstudie börjar nästan uteslutande med hur- eller 
varför-frågor.139 
 
Mitt förhållningssätt i intervjuerna har varit att låta lärarna beskriva sin under-
visning medan jag lyssnat. I all forskning är det viktigt att låta tidigare arbeten i 
fältet hjälpa forskaren att spetsa frågeställningarna.140 I denna studie var det för 
mig tydligt att ett centralt område handlar om innehållet i ämnet samhälls-
kunskap, alltså didaktikens vad. I det vidare arbetet blev det därför intressant att 
se hur lärarna talar om kunskap i sin undervisning och hur de talar om målen 
med sin undervisning. Det är dock inte enbart en beskrivande framställning då 
jag använder jag mig historiedidaktikens sätt att dela upp kunskaperna för att få 
syn på den specifika som kan kännetecknas som kunskap i samhällskunskap. 
Kunskaperna ska ses som en helhet, men andra ordningens kunskaper med sina 
begrepp, färdigheter och tänkande står i centrum. Andra ordningens kunskap 
är, som vi sett, till för att utveckla elevernas tänkande i ämnet. Arbetet har varit 
abduktivt: utifrån empirin har jag sett mönster som gjort att jag testat första och 
andra ordningens kunskaper på lärarnas utsagor och på det sättet växlat mellan 
empiri och teori.  
 
Analysenheten 
 
Studiens analysenhet är lärarna. Det är deras tal som analyseras. I mitt försök att 
fånga lärarnas mål med och innehåll i undervisningen valde jag att använda mig 
av intervjuer, klassrumsbesök och undervisningsmaterial. Även om lärarna är 
den centrala enheten som analyseras har jag valt att försöka få fram mer än 
deras tal genom att försöka få till ett metodiskt grepp som kan liknas vid triang-
ulering. I fallstudier är det vanligt, men tidsödande, att försöka ringa in fallet 
utifrån olika källor och metoder. Detta arbetssätt kan dock ofta ge en rikare bild 
av fallet. Att fallet studeras utifrån sex lärare ger ytterligare bredd till fallstudiens 
resultat.141  
 

                                                
139 Yin (1994). 
140 Yin (1994), s. 9. 
141 Hays (2004), s. 228. När intervjuerna är det viktigaste empiriska underlaget 
rekommenderas det generellt att komplettera med observationer av något slag. Se 
Alvesson & Sköldberg (2008). 
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I studien vill jag, som tidigare nämnts, försöka svara på hur lärarna talar om sitt 
ämne utifrån det specifika innehållet som rör globalisering. Utgångspunkten har 
varit vad. Intervjuerna har börjat med och ägnat mycket tid åt vad-frågan, det 
vill säga vilka termer, begrepp och fenomen de arbetat med. Fokuseringen på 
detta har varit ett sätt att närma mig det lärarna gör när de tänker, planerar och 
utför lektioner om globalisering. Jag har efter intervjuerna strukturerat lärarnas 
svar utifrån första och andra ordningens kunskaper och sedan undersökt hur de 
arbetar med dem och vilka motiveringar de har till att göra på det sättet. 
Motiveringen hör ihop med det större syfte som lärare ser med sin under-
visning både vad gäller globalisering och i ett vidare sammanhang. Lärarnas svar 
har alltså i efterhand rekonstruerats för att försöka se vilka mönster det finns i 
deras beskrivningar, hur undervisningen sammantaget ser ut. Den bild jag fått 
har sedan samtalats med de undersökta lärarna när de första intervjuerna var 
genomförda. Lärarnas svar har alltså tolkats tillsammans med lärarna i ett sent 
skede.142 
 
Undersökningens genomförande och empiriska material 
 
Materialet som studien bygger på samlades in under vårterminen 2010. I slutet 
av höstterminen 2009 kontaktades ett 20-tal rektorer på olika gymnasieskolor 
kring Stockholm där det framgick (med information från hemsidor och skol-
förvaltningar) att någon internationell verksamhet bedrevs. I e-brevet frågade 
jag efter samhällskunskapslärare som på ett eller annat sätt var delaktiga i dessa 
frågor. Ett tiotal rektorer besvarade min förfrågan och lämnade namn och 
kontaktuppgifter. Av de sammanlagt elva namn jag sedan skickade förfrågan 
till, svarade sex stycken att de kunde tänka sig att ställa upp.  
 
Jag åkte till de sex skolorna och träffade varje lärare för en kort information där 
jag berättade om vad projektet handlade om och hur det var tänkt att det skulle 
gå till. Alla sex lärarna, tre kvinnor och tre män, var intresserade av att gå 
vidare. Några andra urvalskriterier för min studie finns inte. Studiens data är 
kvalitativ och består av inspelade intervjuer, inspelade lektioner samt det 
lektionsmaterial som lärarna presenterade. Samtliga data förvaras vid Karlstads 
universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper.  
 
 
 

                                                
142 Kvale (2008), s. 119. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007), ss. 284-287. 
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Forskningse t i ska överväganden 
 
Vid den första träffen skrev informanterna under det forskningsetiska med-
givande jag hade med samt tog på sig att ge ett liknande brev till de klasser som 
vi gemensamt bestämde skulle kunna vara av intresse att besöka under vår-
terminens samhällskunskapslektioner. Samtliga klasser gav sitt medgivande, 
men i en klass ville två elever inte delta varpå jag och läraren för klassen bytte 
undersökningsklass. Vid lektionerna satt jag längst bak i klassrummet och tog 
anteckningar samt spelade in lektionen på ljudband.  
 
Lärarna har i materialet fått alias. I den empiriska genomgången har jag försökt 
att omformulera de beskrivningar som gör det lättare att identifiera lärarna. 
Omformuleringar är satta inom parantes. Trots detta kommer lärarna att kunna 
identifieras av kollegor och andra som känner dem. Detta informerades 
informanterna om i det forskningsetiska medgivandet. Några elever före-
kommer inte i framställningen. Samtliga medgivandebrev finns som bilagor. 
 
Att lyssna t i l l  vad lärarna säger . . .  
 
I undersökningen var det viktigt att lärarnas röster fick komma fram och att 
materialet fick tala för sig själv, trots att jag i ett relativt tidigt skede valde att se 
på deras utsagor utifrån de teoretiska begrepp jag valt.  
 
Ingången till intervjun var det material lärarna arbetade med och de lektioner 
som jag varit med på (som berörde globaliseringsfrågor). Valet att utgå från det 
konkreta var medvetet från min sida. Jag ville att lärarna skulle berätta vad de 
gjorde för att sedan komma in på vad de ville att det skulle leda till – vilka 
kunskaper de ville att eleverna skulle få. Att lärares praktik skiljer sig från det de 
säger om sin undervisning är ett känt fenomen i undervisningen, men har inte 
varit i blickfånget här. Istället har jag använt de konkreta lektionerna som ett 
sätt att få reda på vilka typer av kunskaper lärarna efterfrågar – som ett sätt att 
få lärarna att reflektera över de didaktiska frågorna. Det empiriska materialet 
utgörs alltså av intervjuer (se ”Avhandlingens röster” i detta kapitel), material i 
form av texter, övningar och uppgifter och lektionsobservationer. Materialet 
och lektionerna kommer inte att analyseras separat utan sammankopplat till 
lärarnas tal om sin undervisning.  
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Lektionsobservationer och material har använts för att få lärarna att prata om 
deras realiserade lärande och beskriva vad de tänkte, till exempel under 
lektionerna. Denna teknik kallas stimulated recall och är en intervjuteknik som 
introducerades av pedagogen Benjamin Bloom. Den syftar till att försöka åter-
skapa de tankar som informanten hade vid ett givet tillfälle då forskaren 
observerade något, men som inte kunde diskuteras vid det tillfället. Detta kan 
göras via videoupptagning, bandspelare eller forskarens muntliga återberättelse. 
Genom tekniken kan den intervjuade beskriva sina intentioner vid ett givet till-
fälle, men också de tankar som han eller hon hade.143 Tekniken har kritiserats 
då återskapandet av en händelse är omöjligt.144 I denna studie har stimulated 
recall använts för att försöka få lärarna att tala om val de gjort i undervisningen 
som inte nödvändigtvis varit planerade. På det sättet har vi kunnat diskutera 
några av de saker som lärarna gjorde i sin undervisning och vilka överväganden 
som låg bakom deras agerande. 
 
. . . genom kval i tat iva interv juer  
 
Undersökningen är gjord i huvudsak med kvalitativa intervjuer, en av de 
vanligaste och mest innehållsrika insamlingsmetoderna i en fallstudie.145 Den 
bygger på vardagens samtal och är ett professionellt samtal. Syftet är att ”erhålla 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna feno-
menens mening”.146 Samtalen är inte ett likställt samtal då det är forskaren som 
avgör dagordningen, ställer frågor och kritiskt följer upp de svar informanten 
ger. Informationen som forskaren får är inte heller objektiv, utan subjektiv. Jag 
ser, i likhet med Steinar Kvale, detta som en styrka då det ger en mångsidig och 
komplex bild av den mänskliga värld som skolan är en del av.147 Den ene 
lärarens värld behöver inte vara samma värld som ämneskollegans. I en fall-
studie som denna är det lärarna och deras svar som är intressanta. Genom 
intervjuerna vill jag synliggöra deras arbete med samhällskunskapens innehåll 
och mål i skolan. 
 
Jag har valt att arbeta med semistrukturerade intervjuer eftersom jag varit 
intresserad av att fånga olika lärares röster och uppfattningar i samtalet kring 
deras undervisning i globaliseringsfrågor. För fokus och struktur i intervju-

                                                
143 Stough (2001), Haglund (2003). 
144 Keith (1988), Lyle (2003). 
145 Hays (2004), s. 229 
146 Kvale (2008), s. 13.  
147 Kvale (2008), ss. 14-15. 
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situationen använde jag mig av ett antal frågor som rörde materialet, 
lektionernas innehåll och arbetssätt, lärarnas planering, inhämtning av material 
och deras mål med undervisningen. Samma grundfrågor (se bilaga) ställdes till 
alla informanter utifrån en intervjuguide som lärarna fick innan intervjutillfället. 
Frågorna är öppna för att minimera min påverkan av svaren.148 Fokus kom 
dock att skifta något då innehållet och arbetssättet var olika. Många spår ledde 
informanterna själva in samtalet på. Två av lärarna har intervjuats vid separata 
tillfällen, då jag vid intervjun inte hade hunnit vara med på deras lektioner. Vid 
det andra tillfället kretsade samtalet främst kring de lektioner de haft. I kapitel 
sex och sju är dessa lärares citat märkta med fotnoter för att förtydliga vilken 
intervju de kommer ifrån. De andra lärarnas tal är från ett enda intervjutillfälle 
och därför inte märkta med fotnoter. 
 
Även om innehåll och mål stått i fokus kommer en beskrivning av lärarnas 
arbete att inleda den empiriska genomgången. Genom det vill jag teckna en bild 
som ger läsaren möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om vad fallet rör och 
den skolvardag vi befinner oss i.149 
 
Studiens påverkan på informanterna 
 
Att göra kvalitativa intervjuer är alltid vanskligt. Lärare är skolade till ämnes-
experter och socialiserade till att arbeta ensamma.150 Att som utomstående 
forskare komma till lärarna påverkar resultaten. Vid sidan av själva under-
sökningen har jag försökt desarmera spänningen genom informella samtal där 
jag flera gånger påpekat att jag inte är intresserad av att bedöma lärarnas under-
visning, en oro som är återkommande i skolforskning.151 Flera av lärarna har 
dock rört sig kring frågor där de sökt feedback efter lektioner, något som jag 
använt för att återigen prata om att det jag är intresserad av, det vill säga deras 
syn på undervisningen.  
 
I en undersökning som denna blir reflektion och självreflektion viktig. Reflekte-
rande förhållningssätt kännetecknas av att fundera över hur jag som forskare 
påverkar intervjusituationer och observationer.152 Det har varit av största vikt i 
arbetet eftersom jag själv är samhällskunskapslärare och risken är stor att jag 

                                                
148 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud (2007), ss. 298-301. 
149 Hays (2004), s. 233. 
150 Kain (2004), s. 84. 
151 Hays (2004), ss. 230-232. 
152 Alvesson & Sköldberg (2008), ss. 323. 
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själv läser in svar, byggda på mina egna föreställningar om ämnet, i det läraren 
säger. Det har varit viktigt att återkomma till lärarna med transkriptioner och 
uppföljande frågor för att kunna fortsätta i analysarbetet.  Samtidigt har min 
bakgrund som samhällskunskapslärare varit en styrka då den livsvärld som 
lärarna beskriver också är min egen. Styrdokument, ämnesträffar och läromedel 
är för mig välbekanta inslag i planering av kurser och dess innehåll. Vidare har 
det hjälpt mig att föra samtal på en nivå som har rört de sex lärarnas praktik 
och vardag och inte forskarvärldens abstrakta begrepp. Den närstudie och 
inlevelseförmåga som eftersträvas i fallstudier har funnits naturligt i och med 
min lärarbakgrund.153 Den stora utmaningen har varit att göra ”det bekanta 
främmande”.154 De teoretiska begreppen har här varit till hjälp att ändå se något 
annat i den skolvardag som är så bekant för mig. Intervjuerna har genomförts 
utan att jag ställt frågor som delat upp lärarnas beskrivning av innehållet i första 
och andra ordningens kunskaper.   
 
Jag deltog i lektionerna som en ”fluga på väggen”, även om jag naturligtvis 
störde den dagliga rutinen. Det inledande intresset och nervositeten från 
elevernas sida avtog snabbt. Lärarna vittnade mer om en ”lärarhögskolekänsla” 
när jag satt längst bak med anteckningsbok och mikrofon. Om lektionens 
innehåll blev förändrat i någon bemärkelse är svårt för mig att avgöra. Det är 
säkert så, men lärarna vittnade alla om att de gjorde som de tänkt – oavsett mig. 
Eftersom elevernas lärande inte var i blickfånget är dock detta av mindre vikt. 
Observationerna har främst fungerat som ett sätt att samtala med lärarna om 
deras undervisning. 
 
Transkript ionspr inc iper  
 
Samtliga intervjuer och merparten av lektionerna är transkriberade och finns 
tillgängliga vid Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livs-
vetenskaper. Att föra över tal till skrift innebär en sorts tolkning. Kroppsspråk, 
ansiktsuttryck, betoningar etcetera försvinner och texten kan framstå på ett 
annat sätt en talet.155 Trots svårigheterna är min framställning inte primärt 
intresserad av det lingvistiska och jag har försökt att ta fram vad lärarna säger 
genom att kursivera betoningar som har varit viktiga. Språket ligger nära skriven 

                                                
153 Hays (2004), ss. 230-232. 
154 Gordon, Holland, Lahelma (2001), s. 188. För andra studier med samma problem se 
Bergman (2007). Lotta Bergman menar att just förtrogenheten med fältet är en tillgång, se 
Bergman (2007), s. 75. 
155 Linell (2007), ss. 230-231. 
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svenska och jag har valt att ta bort onödiga ord som typ och liksom för att 
skapa en större läsbarhet i citaten. Jag tror att de samhällskunskapsdidaktiska 
värdena i texten framkommer bättre på det sättet.  
 
Lärarna pratar ofta ur ett elevperspektiv eller om sig själva i en roll när de ska ge 
exempel. Jag försöker i texten markera detta genom citationstecken. Texten kan 
då se ut som följer. Elevroll: ”men, vadå – varför ska vi göra så här?” Sig själva: 
”Ok, då kör vi – nu ska ni själva analysera hur finanskrisen drabbat Sverige ut-
ifrån analysmodellen som vi jobbat med”. Jag har också försökt att anonymisera 
lärarna ytterligare genom att ta bort de ortnamn och skolnamn som gör en 
identifiering lättare. Jag har markerat dessa kursivt inom parantes, till exempel 
”här i (förortsnamn) bor det mest medelklass så…”. Parenteser används också för 
att förtydliga vad lärarna syftar på, till exempel ”jag tänker ofta på det 
(globalisering). 
 
Analys av materialet 
 
Att se mening och sammanhang i datamaterialet kan liknas vid detektivarbete. 
Det gäller att veta vad som eftersöks och det är därför viktigt i fallstudien att 
påminna sig om de frågor som studien försöker besvara.156 Kapitel fem är ett 
bakgrundskapitel som ger en helhetsbild av lärarnas undervisning i 
globaliseringsfrågor. I kapitel sex har ett redskap använts för att tolka och 
analysera materialet, det vill säga det teoretiska tillvägagångssättet att dela upp 
kunskaper i som är lånat från historiedidaktiken: första och andra ordningens 
kunskaper. I det sjunde kapitlet har dessa kunskaper kopplats till lärarnas tal om 
målen med sin undervisning för att belysa lärarnas arbete med kunskap och 
fostran i undervisningen.  
 
Tabell 2: Analys av materialet 

Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 
Bakgrund/överblick:  
 
 
Lärarnas övergripande under-
visning kring globalisering 
utifrån den didaktiska relations-
modellen: 

- mål  
- innehåll  
- metoder 
- examinationer 

Lärarnas tal om innehållet i 
undervisningen: 
 
Första och andra ordningens 
kunskaper i undervisningen om 
globalisering. 

Lärarnas tal om målen med 
undervisningen: 
 
Kunskapsmål –  Fostransmål 
 

                                                
156 Hays (2004), s. 232 och Merriam (1994), s. 51. 
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I fallstudier brukar fallstudieexperter rekommendera att skrivandet av avhand-
lingen ska ske samtidigt som materialet samlas in.157 Så har inte varit fallet i 
denna avhandling utan analys och skrivande har skett efter materialinsamlingen. 
 
Avhandlingens röster  
 
Innan vi kliver in i lärarnas värld vill jag kort presentera lärarnas bakgrund för 
att låta läsaren bekanta sig med de människor som utgjort studiens empiriska 
material. I den didaktiska relationsmodellen kan vi säga att vi här skymtar de 
ramfaktorer och förutsättningar som finns kring lärarnas tal om sin under-
visning.158 Det rör sig om lärarens (och i viss mån elevernas) didaktiska förut-
sättningar samt de materiella förutsättningar som finns i deras skolvärld. 
 
Lena 
Lena är 57 år och har arbetat som lärare i samhällskunskap och psykologi i 20 
år – hon är i det närmaste färdigutbildad psykolog. Innan lärartiden har Lena 
arbetat inom landstinget med frågor som rör det psykiatriska yrkesfältet. Hon 
har också många års erfarenhet av att arbeta inom kommunal och statlig för-
valtning. Hon arbetar på en större kommunal gymnasieskola i Stockholms län. 
Den kan karaktäriseras som en mycket heterogen skola där ca 40 procent av 
eleverna har bakgrund i en annan del av världen. Studiemotivationen är olika på 
de olika programmen på skolan vilket gör att den i det avseendet också kan 
sägas vara heterogen. Skolans organisation är traditionell, men Lena arbetar i 
huvudsak på ett samhällsvetenskapligt program med projektbaserad under-
visning där flera ämnen samarbetar. Eleverna där tillhör de mer studie-
motiverade. Vid tillfället för intervjun undervisade Lena i Samhällskunskap A, B 
och C. 
 
Lena ser sig som samhällsintresserad och tycker det är viktigt att ”hänga med” i 
det som händer. Globaliseringsfrågorna har ingen särställning, men är ett viktigt 
inslag i hennes kurser. Lena arbetar med globalisering i samhällskunskap i 
kurserna Samhällskunskap A och C. I A-kursen kommer globaliseringen in 
först mot slutet när eleverna redan har, i Lenas tycke, grundläggande kunskaper 
om ekonomi. Det sker i det hon kallar ”baskurser” och som ligger utanför de 
ämnesövergripande projekt som eleverna har på det samhällsvetenskapliga 
program de läser. Baskursen har bestått av nationalekonomiska grundbegrepp, 

                                                
157 Se t.ex. Stake (1995), s. 124. 
158 Se figur 2, kapitel 2. 
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handelsfrågor och de texter ur läroboken som handlar om ekonomisk 
globalisering. Eleverna har läst några kapitel i den grundbok, Forum ABC, som 
hon uppger att eleverna använder mest som ”ett uppslagsverk”.  
 
Henrik 
Henrik är 43 år och har arbetat som lärare i samhällskunskap och psykologi i 15 
år. Henrik arbetade många år inom landstinget innan han valde att läsa in lärar-
utbildningen. Henriks stora intresse för psykologi avgjorde det ämnet i kombi-
nationen, medan samhällskunskap mer var ett ”taktiskt val”. Henrik arbetar nu 
på en relativt liten kommunal gymnasieskola med ekonomiprofil i Stockholms 
län. Eleverna på skolan är relativt heterogena i termer av studiemotivation och 
etnicitet. Skolan arbetar projektinriktat där flera ämnen samarbetar i ämnes-
övergripande projekt. De kurser Henrik undervisade i under tiden för intervjun 
var Samhällskunskap A och B.  
 
Henrik ser sig inte som en ”typisk” samhällskunskapslärare då hans samhälls-
intresse inte är så djupt. Under sin tid som lärare har dock Henrik allt mer 
kommit att intressera sig för globaliseringsfrågor. På den skola han jobbade de 
första åren av sitt yrkesliv hade de en internationell profil där eleverna 
tillsammans med lärarna reste till länder med fattigdomsproblem. I länderna 
bedrevs fältstudier där eleverna arbetade med samhällsvetenskapliga frågor 
genom att intervjua och studera människors liv på landsbygden. Kurserna de 
hade på hans tidigare skola, både samhällskurser och lokalt inriktade kurser som 
handlade om fattigdomsfrågor, har gett Henrik mycket material och perspektiv 
på frågorna. Då fokuserade han mycket mer intensivt på globalisering. Nu 
undervisar han till största del på ett samhällsvetenskapligt program med 
ekonomiinriktning och det blir delvis andra frågor som står i fokus – främst 
samhällsekonomiska: ”När jag pratar globalisering är det nog mest ekonomisk 
globalisering och social, kulturell och politisk globalisering blir nog mer en 
följd, eller en konsekvens av det” som Henrik säger. Henrik arbetar med globa-
liseringsfrågor i framförallt A-kursen. B-kursen tycker han är mindre styrd och 
han låter därför eleverna bestämma mer vad de ska göra, vilket ofta resulterar i 
”sociologiska frågor” som till exempel brottslighet. Henrik brukar börja under-
visningen med nationalekonomiska grundbegrepp som eleverna kan bygga sina 
kunskaper på.  
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Jens 
Jens är 39 år och har arbetat som lärare i samhällskunskap och svenska i tio år. 
Han arbetar på en större kommunal gymnasieskola i Stockholms län som kan 
karaktäriseras som traditionell. Skolan är homogen vad gäller studiemotivation 
och etnicitet, den största delen av eleverna är mycket ambitiösa och har svensk 
bakgrund. Jens undervisning sker inom ramen för de kurser han undervisar i 
vilka under tiden för intervjun var Samhällskunskap A, B, C samt Interna-
tionella relationer. 
 
Jens läser mycket och ser sig själv som mycket samhällsintresserad. Globali-
seringsfrågorna är viktiga, men har ingen särställning för Jens i hans planering 
av undervisningen. Jens arbetar med globalisering i samtliga samhälls-
kunskapskurser han undervisar i även om han säger att hans A-kurs mest 
präglas av ett ”snävare svenskt perspektiv”. Globalisering kommer in först 
under momentet internationell politik i slutet av A-kursen, även om det pratas 
en del om det under ekonomiavsnittet. Jens vill att eleverna ska ha med sig en 
del begrepp innan de ger sig på mer komplicerade områden, dit globalisering 
räknas. Internationella frågor får större plats i B- och C-kurserna och då blir 
globaliseringsinnehållet en given del, inte minst för att många av de aktörer som 
agerar inom internationell politik är globaliserade multinationella företag.  Det 
moment som Jens kallar Globalisering har han skapat speciellt för kursen 
Internationella relationer som är en samhällskunskapskurs som eleverna kan 
välja inom ramen för individuellt val. Den planering och det stoffinnehåll som 
Jens har i det momentet lånar han sedan in i varierande grad i B- och C-
kurserna. 
 
Marie 
Marie är 35 år och har arbetat som samhällskunskapslärare i sju år. Innan hon 
blev lärare arbetade hon på ett större privat företag som ekonom. Hon arbetar 
på en relativt liten kommunal gymnasieskola i Stockholms län. Skolans elever är 
heterogena i termer av studiemotivation och etnicitet. Skolan kan beskrivas som 
i huvudsak traditionellt organiserad, men Marie har under sina år på skolan 
verkat för mer samarbete och ämnesövergripande arbete. Marie var precis till-
baka från en tjänstledighet vid tillfället för intervjun och undervisade senast i 
Samhällskunskap A, B och en lokalt utformad kurs som handlade om global 
utveckling. 
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Marie har ett djupt intresse för samhällskunskap och speciellt för globaliserings-
frågorna som hon själv menar har sitt ursprung i de vänner hon har och hennes 
erfarenheter i organisationer som arbetar med fattigdomsproblem. Marie 
arbetar med globaliseringsfrågor i alla de samhällskunskapskurser hon under-
visar i, vilket på skolan hon arbetar nu innebär Samhällskunskap A, och B. 
Tidigare hade Marie en fördjupningskurs som var inriktad på globala utveck-
lingsfrågor. Kursen var på 100 poäng och hette ”Global utveckling”. Den 
kursen har nu blivit omstöpt till samhällskunskap C och globaliseringsfrågorna 
är inte längre det enda stoffet. Mycket av det material hon skapat för den 
kursen ligger till grund för de arbetsområden i samhällskunskap som berör 
globalisering. Globaliseringsfrågorna kommer in sent i hennes planering, när 
eleverna har läst grundläggande ekonomi och politik. 
 
Tove 
Tove är 59 år och har arbetat som lärare i 30 år. Hennes ämneskombination är 
samhällskunskap och historia. Tove har också arbetat på komvux innan hon 
började på ungdomsgymnasiet. Skolan som hon arbetar på ligger i Stockholms 
län och är en homogen skola vad gäller studiemotivation och etnicitet. Eleverna 
är ambitiösa och har i huvudsak svensk bakgrund. Skolan kan karaktäriseras 
som en traditionell skola med läroverksanor, men Toves arbetslag försöker 
arbeta ämnesövergripande. Tove undervisade, vid tiden för intervjun, i Sam-
hällskunskap A och B. 
 
Tove är samhällsintresserad, men är den ende av lärarna som inte tycker att hon 
tänker på undervisning i termer av globalisering – ”min terminologi kanske är 
annorlunda” som hon säger. Hon tycker när hon tänker efter att globaliserings-
frågor är de som rör internationell handel som hon tar upp i slutet av ett 
ekonomimoment i A-kursen. De kunskaperna bygger hon senare på i ett 
moment i B-kursen som handlar om utvecklingsekonomi. På den skola hon 
arbetar på har de också ett utbytesprogram med Ryssland, som hon tycker är ett 
exempel på kulturell globalisering – det hon vill komma åt är likheterna och 
skillnaderna mellan öst och väst.  
 
Markus 
Markus är 41 år och har arbetat som gymnasielärare i samhällskunskap, historia 
och psykologi i åtta år. Markus forskarutbildade sig efter sin lärarutbildning. 
Den gymnasieskola som Markus arbetar på ligger i Stockholms län och de flesta 
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eleverna är mycket ambitiösa och av svensk härkomst. Markus undervisade i 
Samhällskunskap A och B vid tiden för intervjuerna.  
 
Markus beskriver sig som extremt samhällsengagerad sedan lång tid tillbaka. 
Globaliseringsfrågorna har allt mer kommit att ligga honom varmt om hjärtat, 
speciellt under de universitetskurser han läst under de senaste åren som handlat 
om detta. För Markus är globaliseringsfrågor de frågor som är knutna till makt 
och inflytande och han har ambitionen att globaliseringen ska genomsyra hela 
hans undervisning i de kurser han undervisar i nu, det vill säga samhällskunskap 
A, B och C. I vissa moment blir det ett inslag, till exempel när Markus under-
visar om demokrati då han i slutet försöker lyfta diskussionen till de demo-
kratiska problem som finns på internationell nivå där till exempel fattiga länder 
inte har samma möjligheter att göra sin röst hörd i internationella sammanhang. 
Globaliseringen kommer också in på ekonomiavsnittet i A-kursen när de pratar 
om handelsfrågor. I C-kursen har de också haft ett globaliseringsinslag i ett 
moment som handlat om media och de globala medieföretagen. 
 
Disposition 
 
I det följande kapitlet, kapitel fem, ska vi först bekanta oss med lärarnas under-
visning. Det är en relativt omfattande beskrivning av deras verksamhet. Jag vill 
genom den ge en bakgrundsinformation till de analyser jag gör i de följande 
kapitlen.  
 
I det sjätte kapitlet kommer jag att göra en preciserad beskrivning och tolkning 
av lärarnas tal om innehållet i sin undervisning.  
 
I det sjunde kapitlet kommer jag att göra en preciserad beskrivning och tolkning 
av lärarnas tal om målet med sin undervisning.  
 
I det åttonde kapitlet kommer jag att avsluta avhandlingen och sammanfatta 
undersökningens slutsatser. I kapitlets första del diskuterar jag några av de 
viktigaste slutsatserna i det som kommit fram i lärarnas tal och hur vi ska förstå 
avhandlingens resultat. I den andra delen kommer jag att diskutera de vidare 
konsekvenserna av avhandlingens slutsatser och försöka ringa in några områden 
som kan vara intressant att studera i fortsatta studier.  
 
Kapitel nio utgörs av en sammanfattning av avhandlingen. 
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5. Fallet – sex lärares undervisning om globalisering  
 
Lärarnas kunskapsområden som handlar om globalisering är relativt likartade, 
men det sätt de arbetar på och hur de lägger upp sitt arbete skiljer sig åt. I det 
kommande delkapitlet beskrivs och tolkas de två stora kunskapsområden som 
lärarna arbetar med när de undervisar i globalisering – utvecklingsekonomi och 
internationella relationer. Undervisningen i de två områdena beskrivs utifrån 
mål, innehåll, metoder och examinationer för varje lärare. Delkapitlet avslutas 
med en kort sammanfattning av de huvudsakliga linjerna i lärarnas under-
visningsupplägg kring globalisering. 
 
Lenas globaliseringsundervisning 
 
Lenas mål med undervisningen i globaliseringsfrågor är att ”ge eleverna om-
världskunskap”. Lena hoppas att elevernas intresse ska väckas och att de ska 
förstå hur världen hänger ihop. Kunskaperna är inte bara faktakunskaper utan 
hon vill också att eleverna ska lära sig att arbeta vetenskapligt, främst att 
analysera och vara källkritiska. Lena arbetar med globalisering mer fokuserat i 
två kunskapsområden: utvecklingsekonomi och internationella relationer. 
 
Utveckl ingsekonomi – pro jekte t  ”Globala s tudier” 
Lenas mål med undervisningen i utvecklingsekonomi är att väcka elevernas 
intresse – att de ska tycka att det är intressant att läsa och lära mer om världen. I 
projektet vill hon också att de ska lära sig att analysera och vara källkritiska. 
Globaliseringen har nämnts i en ”baskurs” om ekonomi, men nu ska de foku-
sera på fattigdom, resursproblem (speciellt vatten och föda) samt de globala 
utmaningar som jorden står inför. Lärobokens kapitel fokuserar på miljö-
problematiken (klimatfrågan), det globala samarbetet kring olika avtal som 
Kyotoprotokollet, Agenda 21 samt Millenniemålen. I fokus i själva under-
visningen inför globaliseringsprojektet står dock de kapitel som handlar om 
utvecklingsekonomier och Millenniemålen.159 Området kallar Lena för ”Globala 
studier” och är ett projekt tillsammans med hennes kollega i geografi. ”Globala 
studier”, har vuxit fram av sig själv då lärarna märkt att de håller på med samma 
område och att de kunde samarbeta kring frågorna.  
 
Projektet som Lena och geografiläraren utformat handlar om utvecklingsfrågor, 
alltså de utvecklingsutmaningar som finns i världens fattiga länder. Projektet ska 

                                                
159 Brolin & Nohagen (2007), ss. 266-303. 
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mynna ut i en rapport utifrån frågeställningar som eleverna själva ska arbeta 
fram med hjälp av lärarna. Instruktionen till uppgiften är att de ska välja ett land 
med fattigdomsproblematik. För att lätt hitta material om de länder de väljer 
rekommenderar Lena att eleverna ska välja ett av SIDA:s samarbetsländer (för 
varje land finns häften med information tryckta som lätt kan hämtas på SIDA:s 
hemsida). Lektionerna innan själva projektets arbetsfas börjar ägnar Lena åt att 
prata om vad globalisering är.  
 
Lena brukar öppna med enkla övningar kring globaliseringen för att skapa ett 
intresse. I det här projektet väljer hon att öppna med att låta eleverna göra en 
karta över sin egen släkt och försöka spåra var de kommer ifrån. En del elever 
har sitt ursprung i andra länder och många andra har det längre tillbaka i 
generationerna. På det sättet vill Lena visa att globaliseringen finns i elevernas 
direkta närhet. När övningen är slut ”får man en bild av rätt många länder på 
tavlan (...) att såhär globala är vi i vår bakgrund, bara i det här klassrummet” 
som Lena säger. Lena brukar sedan använda sig av utgivet material från Svenskt 
Näringsliv som visar på en ”svensk” Volvo där delarna i bilen i själva verket 
kommer från ett 30-tal länder160 eller så låter hon eleverna titta i sina egna 
kläder för att se att de kommer från hela världen. 
 
Hon låter eleverna själva prata om vad de tycker att globalisering betyder och 
de kommer fram till en ”framförhandlad” definition som handlar om ömse-
sidigt beroende och relationer mellan länder. Lena går sedan igenom några olika 
begrepp som hon tycker att eleverna ska ha med sig inför uppgiften. Begreppen 
rör främst hur man kan dela in världens länder i fattiga och rika. Begreppen I-
land/U-land och Nord/Syd introduceras. Tillsammans med klassen tittar de på 
kartan för att ringa in var dessa länder befinner sig. I fokus hamnar de 
afrikanska länderna söder om Sahara. De pratar också kort om biståndet och 
vad SIDA är. Lena nämner att ”man från Sveriges sida tycker det är viktigt att 
man har demokrati eller att man stödjer demokratisk utveckling... att det är 
viktigt med uppföljning och utvärdering och att undvika korruption”. 
 
Lena brukar använda eleverna och låta dem fundera över vilka stora problem 
världens fattiga länder står inför. Elevernas svar listar hon sedan på tavlan som 
inspiration till vad eleverna kan välja att studera i den uppgift som de ska arbeta 
med. Det utmynnar i sammanlagt sex punkter: skola/utbildning, fattigdom, 
jämställdhet, HIV/Aids (och andra sjukdomar), barnsoldater och barnarbete. 

                                                
160 Svenskt Näringsliv (2007). 
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Lena går inte in på områdena utan vill bara lista några förslag på arbets-
områden. Hon går sedan igenom instruktionen och vad eleverna ska göra i 
själva uppgiften. Lena väljer sedan att låta eleverna se en kort dokumentär pro-
ducerad av UR som handlar om Malawi och de fattigdomsproblem som landet 
står inför i den globaliserade ekonomin. Filmen är mest till för att ge inspiration 
och väcka ett intresse för området. 
 
Eleverna får i uppdrag att välja ett fattigt land och välja ett problem som de ska 
granska. Problemet är fritt att formulera, men på tavlan finns elevernas svar 
som de kan använda eller få inspiration ifrån. Det viktiga som Lena under-
stryker för eleverna är att de ska använda den samhällsvetenskapliga analys-
modellen.  Analysmodellen är det verktyg som eleverna får och som de i princip 
alltid arbetar med när de studerar samhällsfrågor. Modellen använder Lena 
framförallt för att strukturera elevernas analys av själva problemet. Analys-
modellen ser ut som följer: 
 
Figur 3: Den samhällsvetenskapliga analysmodellen161 

 
 

Modellen går ut på att eleverna ska utgå från ett problem (i det här fallet 
fattigdomen i ett visst land) och kartlägga orsakerna till problemet och vilka 
konsekvenser problemen ger. Modellen är lik en kausalanalys som till exempel 
används i historia, men har här ett fjärde fält där eleverna ska kartlägga de 
åtgärder som är tänkbara för att komma tillrätta med problemet. Genom att 

                                                
161 Den samhällsvetenskapliga analysmodellen är vanlig i gymnasieskolans 
samhällskunskapsundervisning och samtliga lärare refererar till den som ”analysmodellen”. 
Jfr Odenstad (2010). Analysmodellen återfinns i alla läroböcker i Samhällskunskap, se 
t.ex. Brolin & Nohagen (2007), s. 560 eller Bengtsson & Bengtsson (1995), s. 73. I 
fortsättningen kommer jag inte att redogöra närmare för den utan benämna den som den 
”samhällsvetenskapliga analysmodellen”.  
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sätta åtgärderna nederst på sidan kan eleverna också få en möjlighet att se om 
de åtgärder de föreslår angriper problemets orsaker eller de konsekvenser som 
uppstår av problemet. Analysmodellen kan utökas genom att tillföra nivåerna 
individ-grupp-samhälle samt ekonomiska, sociala, politiska, kulturella och geo-
grafiska aspekter. I det här fallet använder Lena modellen på det enklaste sättet, 
men med tillägget att de ska utforma en specifik frågeställning som handlar om 
ett problemområde i det land de väljer. 
 
Eleverna arbetar efter detta pass självständigt i ca tre veckor med sin uppgift. 
Deras frågeställningar granskas av både Lena och hennes geografikollega. 
Rapporten lämnas in några veckor senare och eleverna förväntas göra en pre-
sentation i mindre grupper i seminarieform. På seminarierna prövar Lena sitt 
mål med vetenskapligheten genom att eleverna får beskriva sina fråge-
ställningar, sina huvudkällor och berätta hur de förhållit sig kritiskt till dessa 
samt lyfta fram de viktigaste fakta de funnit. Utöver detta ska de kort redogöra 
för sina slutsatser. Eleverna träffas i grupper om 8-10 elever tillsammans med 
de båda lärarna och har fem minuter till sitt förfogande. 
 
Elevernas arbeten handlar nästan uteslutande om fattiga länder söder om 
Sahara och de problem eleverna valt varierar mellan HIV/Aids, malaria, barn-
soldater och slumproblematik. Samtliga elever drar över de fem minuter som de 
har till sitt förfogande. Redovisningarna är mycket snabba och några diskus-
sioner uppstår inte. Lärarna hoppar in framförallt för att ställa frågor om hur de 
förhållit sig kritiska till källorna.  
 
Internat ione l la f rågor – FN-rol l spe le t  
Lenas mål med FN-rollspelet är att eleverna ska få kunskap om några problem 
som finns i världen, alltså återigen en betoning på kunskapsdimensionen. Hon 
hoppas att det ska väcka elevernas intresse för omvärldsfrågorna. I rollspelet vill 
Lena också att de ska analysera problem med hjälp av den samhällsveten-
skapliga analysmodellen, men på ett djupare sätt än tidigare. Lena har kopplat 
globaliseringen till de avsnitt som eleverna har kring internationella relationer i 
samhällskunskap A. När aktörerna på den internationella arenan gås igenom 
brukar Lena prata om nationalstaterna och den ökade världshandeln där multi-
nationella företags makt och inflytande enligt Lena måste förstås utifrån 
globalisering. Den grundläggande kunskapen som Lena anser att eleverna får 
där blir sedan aktuell i årskurs 3 när eleverna läser samhällskunskap C.  
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I årskurs tre återknyter alltså Lena och klassen till utvecklingen i världen och 
globaliseringen, framförallt i det FN-rollspel som dominerar kursen. Lena och 
hennes kollega (som har parallellklassen i samma kurs) vill att eleverna ska 
arbeta med de frågor som lärarna introducerade i framför allt avsnittet om 
internationella relationer och projektet ”Globala studier”. FN-rollspelet går i 
korthet ut på att eleverna spelar rollen som ett land som ska delta i utskotts-
arbete och i en allmän debatt i generalförsamlingen.162 Lena hoppas att roll-
spelet ska skapa ett större intresse och engagemang för frågorna. 
 
Vilka länder som ska finnas med i rollspelet avgör eleverna även om lärarna 
från första början bestämt några länder som måste vara med (säkerhetsrådets 
permanenta medlemmar). Eleverna fick under lektionerna kring aktörer i inter-
nationell politik diskutera vilka andra länder de ville ha med. Lärarna ville att 
det skulle bli lite spritt mellan världsdelarna, vilket också Lena tyckte att det 
blev. Lena och kollegan hade också på förhand bestämt tre utskott som 
elevernas frågor ska hamna under. Det är dels ett utskott om sociala frågor, miljö 
och migration, ett utskott som rör mänskliga rättigheter och demokrati samt ett utskott 
om fred, säkerhet, nedrustning och reformation av FN. På det sättet styrs elevernas 
frågor. De har dock själva fått avgöra exakt vilken fråga de vill arbeta med. 
Frågorna arbetade eleverna med utifrån den samhällsvetenskapliga analys-
modellen de använt i tidigare uppgifter och projekt. På vägen fram till att 
bestämma en fråga fick eleverna börja med tre problem där de fick ”provsöka” 
efter information för att se om det var möjligt att arbeta med området. Det som 
mest kom att avgöra elevernas val av fråga var intresset, något som också Lena 
ville. 
 
Arbetet med olika frågor skedde individuellt och sedan bestämde land-
grupperna vilka frågor man skulle ta upp i de olika utskotten. Tillsammans i 
gruppen skrev man sina resolutioner som sedan diskuterades och slipades inför 
en debatt där de båda klasserna samlades i aulan i en ”generalförsamling”. 
Innan denna hade eleverna också utfört lobbying inom utskottet för att söka 
stöd och eventuellt skriva gemensamma resolutioner. Varje utskott leddes av 
två elever (som spelade rollen som både utskott och presidium). De eleverna 
bestämde sedan i samråd med lärarna vilka diskussioner som varit bäst och som 
skulle vara intressant att lyfta upp till generalförsamlingen.  Själva general-
församlingen skedde under strikta formella regler (som poängteras starkt i 

                                                
162 Svenska FN-förbundet (2009). 
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Svenska FN-förbundets rollspelsmanual163) där eleverna öppningstalade, disku-
terade och avslutningstalade för sin resolution. Ämnesområdena som 
diskuterades rörde sig nästan uteslutande om de globaliseringsfrågor som 
lärarna ville ta upp. Exempel på det var befolkningsökningen i världen, 
minskning av utsläpp och fattigdomsbekämpning. 
 
Rollspelet avslutades inte med någon examination utan elevernas insats i hela 
rollspelet bedömdes av Lena och hennes kollega. Betoning lades på det 
muntliga och arbetet i utskotten. 
 
Henriks globaliseringsundervisning 
 
Henriks mål med undervisningen i globalisering är att försöka nyansera bilden 
av globaliseringen – att det inte finns några enkla svar. Henrik vill att eleverna 
ska försöka ifrågasätta och problematisera sin egen bild av hur världen ser ut. I 
den processen är det viktigt att de lär sig att analysera med hjälp av samhälls-
vetenskapliga teorier och modeller enligt Henrik. Analysen öppnar upp för olika 
sidor av problemet som studeras. 
 
Utveckl ingsekonomi – pro jekte t  ”Global  handel” 
Henriks mål med projektet är att eleverna ska utveckla sin analysförmåga och 
möjlighet att se handelsfrågorna ur olika perspektiv. En grundidé som Henrik 
har är att ekonomisk globalisering ger sociala, kulturella och politiska följder 
och det passar väldigt väl samman med analysmodellen. Även om Henrik har 
mycket material från sin tidigare skola har undervisningen nu blivit allt mer 
ekonomiinriktad. De sociala, kulturella och politiska dimensionerna beskrivs 
som konsekvenser av den ekonomiska globaliseringen.  
 
Den ekonomiska globaliseringen är i fokus i projektet ”Global Handel” som 
Henrik tillsammans med kollegorna genomför under ca en månad. Projektet är 
ett samarbete mellan i första hand företagsekonomi, historia, engelska och sam-
hällskunskap och innehållet handlar om de globala handelsmönster som finns i 
världen. Henrik har i projektet en grundkurs med viktiga ekonomiska begrepp 
som eleverna behöver ha med sig för att sedan gå in på utvecklingsekonomi 
och teorier kring hur de fattiga länderna kan utvecklas. Det handlar i huvudsak 
om strukturalisternas sätt att förklara de fattiga ländernas situation och upp-
fyller Henriks mål med att arbeta med modeller. I det sammanhanget arbetar 

                                                
163 Svenska FN-förbundet (2009). 



 

 67 

Henrik också med handelsteorier, som komparativa fördelar och specialisering, 
för att eleverna ska förstå hur handel uppstår. I lektionerna introduceras också 
de stora aktörerna i handelsfrågor som WTO, IMF och Världsbanken.  
 
Texterna som eleverna arbetar med har Henrik sammanställt själv och kommer 
från världshandelsorganisationen WTO, Svenskt Näringsliv samt utdrag från 
böcker av Knud Vilby och Staffan Roselius.164 Materialet vill Henrik att 
eleverna ska använda i uppgiften som går ut på att skriva en rapport om ett 
fattigt land. Fokus i rapporten ligger, för Henrik, på att komma fram till vilka 
problem landet står inför, vilka konsekvenser de ger, orsakerna bakom landets 
situation och vilka möjligheter länderna har att åtgärda situationen – alltså 
använda den samhällsvetenskapliga analysmodellen för att studera landets 
handelssituation och dess plats i den globala handeln. 
 
Utöver teorierna som gås igenom på lektionerna tar Henrik upp sina egna 
erfarenheter för att ge ett exempel på vad man kan komma fram till i rapporten 
samt ge en berättelse som är annorlunda än den bild eleverna har (som domi-
neras av att ”i Afrika bor de i hyddor”). Under ett helt lektionspass visar Henrik 
bilder från det land i Östafrika som han själv varit i flera gånger som ledare för 
fältstudier på den skola där han arbetat tidigare. Berättelsen är en blandning av 
landets handelssituation och personliga betraktelser över det liv som 
människorna i landet lever under – på arbetet, i skolan, i hemmet etcetera.  
 
Eleverna arbetar självständigt i grupp med uppgiften och lämnar in en rapport 
till de undervisande lärarna. Rapporten behandlas sedan på seminarier där deras 
arbete blir granskat av en annan grupp för att sedan få feedback av lärarna.   
 
Internat ione l la re lat ioner  – pro jekte t  ”Hur vet  v i  vad som är sant?” 
Målet med projektet är att eleverna ska lära sig grundläggande vetenskaplighet i 
form av analys och källkritik. Detta avspeglar sig i projektets namn: ”Hur vet vi 
vad som är sant?”. För Henrik är det historieläraren som står i centrum denna 
gång, även om han anser att vetenskapligheten i samhällskunskap är lika viktig 
som i historia. Projektet är ett samarbete mellan historia, engelska och 
samhällskunskap.  
 

                                                
164 World Trade Organization (2008), Svenskt Näringsliv (2007), Vilby (2001) Roselius 
(1995). 
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Tillsammans har lärarna arbetat fram det kompendium som eleverna arbetar 
med i projektet. Kompendiet går igenom metoder för att samla in material och 
skillnaden mellan litteraturstudier och egen insamlad empiri. I projektet ska 
eleverna bara ägna sig åt litteraturstudier och där välja en vetenskaplig bok. Med 
vetenskaplig bok menar Henrik och kollegorna en bok skriven av någon med 
en akademisk bakgrund. Eleverna kommer också att använda sig av internet i 
stor utsträckning och därför vill Henrik och kollegan betona källkritiken, vilken 
de benämner som en B(Ä)NT-analys. Det rör sig här om källkritikens 
beroende, äkthet, närhet och tendens (ä:et står inom parantes därför att lärarna 
vill att eleverna ska börja med det när de granskar källor). I historie-
undervisningen har de arbetat med övningar kring detta. En viktig del är också 
arbetet med att skilja på fakta, tolkning och värdering i källorna. Ett annat 
viktigt inslag är att eleverna ska välja en vetenskaplig källa. 
 
Samhällskunskapen har istället stått för innehållet där eleverna ska arbeta med 
en nutida konflikt med historiska rötter. Globaliseringen kommer för Henrik in 
under de lektionspass där de jobbar med aktörer där det framförallt är de inter-
nationella företagen som får representera globaliseringen. I samband med en 
genomgång kring konfliktteorier lyfter Henrik fram de globala handels-
strukturerna och att världens länder allt mer blivit beroende av varandra i det 
globala varu- och tjänsteutbytet. Som ett exempel på det visar han ett inslag 
från Youtube där den amerikanske journalisten och debattören Thomas 
Friedman håller en föreläsning vid Harvard. Friedmans tes är att globaliseringen 
gjort världen platt och att framtiden för västerländska ekonomier (i synnerhet 
USA) är att utbilda sig och möta upp konkurrensen genom att specialisera sig 
inom fält som kräver utbildad kompetens. I grunden är frihandel något gott och 
det gäller att anpassa sig. Henrik tycker att inslaget är bra eftersom det handlar 
om elevernas framtid – en hårt ansatt arbetsmarknad där det gäller att vara 
utbildad.  
 
I samhällsdelen av projektet deltar klassen i ett säkerhetspolitiskt rollspel kallat 
”Minister för en dag” som är skapat och leds av organisationen ”Folk och 
Försvar”. Spelet går ut på att eleverna spelar olika fiktiva länder med 
demokratiska eller ickedemokratiska regeringar och där de ska lösa de konflikter 
som uppstår mellan länderna. Spelet följs upp både av personalen där spelet 
spelas och av Henrik i seminarier där eleverna får koppla ihop det som skedde 
under spelets gång med den konflikt de ska studera. Eleverna får själva välja 
konflikt i samråd med lärarna och ska med hjälp av analysmodellen och de 
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säkerhetspolitiska modellerna anarkimodellen, neorealismen, världssystem-
modellen och beroendemodellen skriva en rapport. Rapportmodellen följer en 
klassisk universitetsmall för en uppsats vilket de också gått igenom på historie-
lektionerna. I analysmodellen ska de också peka ut de viktigaste aktörerna som 
konflikten är beroende av – både för att förklara bakgrunden och hitta förslag 
på lösningar. Större delen av projektet sköts sedan i handledningsform där 
eleverna arbetar självständigt med hjälp av lärarna. Rapporten lämnas in när 
projekttiden är slut. 
 
Jens globaliseringsundervisning 
 
Jens mål med globaliseringsundervisningen är att försöka ge eleverna begrepp 
och ord för att föra mer komplexa resonemang i sitt eget ställningstagande. 
Dessa grundkunskaper poängterar han starkt vad gäller globaliseringen. De 
grundkunskaperna vill Jens att eleverna ska kunna använda för att se samman-
hang mellan olika samhällsområden. Han vill också att de ska problematisera 
och vara kritiska till de ”sanningar” som finns i olika frågor. Ett viktigt inslag är 
att få olika perspektiv på globaliseringen och han hoppas att eleverna ska landa i 
ett eget ställningstagande. Jens arbetar med globalisering mer fokuserat i två 
kunskapsområden: utvecklingsekonomi och internationella relationer. 
 
Utveckl ingsekonomi – som en de l  av kursen Internat ione l la re lat ioner 
Jens mål med undervisningen är att arbeta med begrepp för att skapa en 
möjlighet för eleverna att föra mer komplexa resonemang och förhålla sig 
kritiska. En viktig del är att ”bråka” med den gängse bilden av globaliseringen 
som Jens anser är positiv. Målet är att ge andra exempel och låta eleverna själva 
komma till en slutsats. Till detta vill Jens foga en ”känslodimension” – att 
eleverna ska få känna vad dessa problem kan handla om. Han hoppas att det 
ska öka förståelsen. 
 
Den undervisning som Jens berättar om är tagen från kursen Internationella 
relationer – en samhällskunskapskurs som eleverna på hans skola kan välja 
inom ramen för det individuella valet. Han brukar också använda det i sin Sam-
hällskunskap A, men då något nedkortat. Utvecklingsekonomin hos Jens rör 
frågor om utvecklingen i Syd där eleverna i klassrummet behandlar olika teorier 
kring Syds fattigdom, skuldkrisen, bistånd och den internationella handeln. 
Organisationerna WTO, IMF och Världsbanken diskuteras. Eleverna läser, vid 
sidan av läroboken några andra texter. En är skriven av ekonomen Stefan de 
Vylder och handlar om fattigdomsbegreppet, en annan är en DN-artikel av 
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Sverker Lindström som handlar om baksidan av de billiga varorna i Kina.165 
Den tråden arbetar eleverna med ett par lektioner under rubriken ”Modernt 
slaveri”, där globaliseringens baksida i form av sweatshops, trafficking, 
prostitution och svart arbetskraft presenteras. Eleverna får välja ett område där 
de ska fördjupa sig och utreda hur det ser ut. De använder då den samhälls-
vetenskapliga analysmodellen som redskap. För att levandegöra de fattiga 
ländernas situation och få eleverna att ”känna” problemen använder Jens ett 
rollspel som tar upp de ojämna förhållanden som finns på världsmarknaden. 
 
Rollspelet heter ”Handelsspelet” och finns tillgängligt via bland annat bistånds-
organisationen Diakonia.166 Spelets idé är att en klass delas in i olika grupper 
där de tilldelas material i form av papper, pennor, saxar och linjaler. De ska 
sedan tillverka produkter i form av utklippta trianglar, cirklar och fyrkanter och 
sälja till spelledaren (läraren). Den grupp som i slutändan har mest pengar 
vinner. Grupperna har olika antal elever och olika mängd material att tillgå. 
Tanken är att de tre grupperna representerar låginkomstländer, medelinkomst-
länder och höginkomstländer. Varje ”land” tilldelas olika mängder av 
produktionsfaktorerna. Låginkomstländer tilldelas lite realkapital, men mycket 
arbete och råvaror. Höginkomstländerna lite arbete och råvaror, men mycket 
realkapital och lite arbete. Medelinkomstlandet någonstans där emellan. 
Handelsspelet ska efterlikna den ”orättvisa” som finns i världshandeln. Spelet 
kan kryddas med olika mått av orättvis behandling från spelledaren som repre-
senterar IMF och Världsbanken. I Jens lektioner kommer erfarenheterna från 
spelet upp i diskussionerna kring konsekvenserna av den ekonomiska, politiska 
och sociala globaliseringen.  
 
Momentet avslutas med en skrivning där eleverna ska behandla de texter och 
övningar de läst. Ett viktigt inslag i Jens skrivning handlar om att analysera och 
ta ställning till globaliseringen, vilket speglar Jens mål med momentet. 
 
Internat ione l la re lat ioner  – g lobal i ser ing som et t  ege t  moment i  kursen 
Internat ione l la re lat ioner 
Genom kursen Internationella relationer anser Jens att han får en möjlighet att 
fördjupa sig som han inte annars har, men det globaliseringsmoment han skapat 
för kursen lånar han in i samhällskunskap B eller C. Jens mål med undervis-
ningen i detta kunskapsområde är att skapa ett sammanhang för eleverna att 

                                                
165 de Vylder (2010), Lindström (2005). 
166 Diakonia (2010). 
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tolka globaliseringen. Med hjälp av begrepp ska de, i slutet av momentet, kunna 
föra komplexa resonemang. I kursen Internationella relationer har en del elever 
ännu inte läst Samhällskunskap A och Jens tycker det är viktigt att ta upp de 
grundbegrepp som eleverna kanske inte greppar än. 
 
Momentet om globalisering rör frågor kring ekonomi, internationella relationer 
och utvecklingsländernas situation (speciellt de som tagit ett ekonomiskt och 
socialt språng). Jens tar sin utgångspunkt i ekonomisk globalisering och de för-
ändringar som präglat efterkrigstiden och då i synnerhet kommunismens fall 
(från planekonomi till marknadsekonomi), Sydostasiens ekonomiska uppgång 
och det ökade globala utbytet av varor och tjänster. Jens bygger lektionerna 
kring diskussioner och anteckningar/modeller på tavlan. Tillsammans 
diskuterar eleverna och Jens utifrån vad de kan och känner till för att sedan lyfta 
fram de punkter som han själv planerat som de stora ekonomiska föränd-
ringarna. Varje punkt ägnas uppmärksamhet och förklaras av Jens. Jens vill 
börja i det ekonomiska för att komma över i social, kulturell och politisk 
globalisering senare i kursen. Han vill också bygga på lärobokens upplägg167 och 
väva in finanskrisen i sin genomgång av globaliseringen.  
 
Även om ekonomin är utgångspunkten kommer de sociala och politiska 
aspekterna av globaliseringen in. Under lektionerna får eleverna diskutera de 
konsekvenser som den ekonomiska förändringen lett till. För att förtydliga att 
det kan vara olika konsekvenser på olika håll i världen ber Jens eleverna att lista 
konsekvenser separat för väst och för öst/sydost. På det sättet vill Jens att det 
ska vara tydligt för eleverna att globaliseringen har olika konsekvenser för olika 
samhällen. För att få en bild av orsakerna till att det blivit olika använder Jens 
sig av en DN-artikel av Lasse Berg där tesen drivs att de afrikanska länderna till 
skillnad från de asiatiska saknar politisk stabilitet och möjlighet att satsa på 
exportindustri med skyddstullar.168 De fattiga ländernas får i Jens undervisning 
stå för globaliseringens baksida – att de saknar möjlighet att konkurrera på lika 
villkor i en allt mer globaliserad ekonomi. Den bilden är eleverna införstådda 
med och de tar själva upp exempel från det ”handelsspel” de arbetat med 
tidigare i kursen. 
 
Jens tar sedan upp de drivkrafter som finns till globaliseringen i dag under tre 
rubriker: organisation (de transnationella företagen och finanssystemet), teknologi 

                                                
167 Agrell - Bergesen & Østreng (2009). 
168 Berg (2003). 
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(IT, effektivare produktion) och ideologi (nyliberalism, frihandel, privatiseringar). 
Han testar sedan för första gången att föra in händelserna kring finanskrisen 
2008 och som fortfarande dominerar mycket av debatten kring ekonomin. 
Tillsammans med eleverna skapas en karta där orsakerna och konsekvenserna 
för individer, grupper och samhället i stort diskuteras.  
 
Den politiska sidan av globaliseringen ges stort utrymme i seminarieform där 
eleverna får läsa ett antal artiklar om Samuel Huntingtons teorier kring 
”Civilisationernas kamp”.169 Denna teori kopplar Jens till globaliseringens 
politiska och kulturella sidor, det som det kanske inte pratas så mycket om vad 
gäller globaliseringen, enligt Jens. Eleverna får läsa några artiklar av olika 
författare som presenterar och/eller kritiserar Huntingtons tes inför seminariet. 
På seminariet ska de kunna presentera grunderna i teorin och motivera om de 
tycker att Huntington har rätt eller fel. Momentet om globalisering avslutas med 
en salsskrivning.  
 
Maries globaliseringsundervisning 
 
Maries övergripande mål med globaliseringsundervisningen kopplar hon till det 
hon kallar samhällskunskapens kärna – att skapa aktiva medborgare. Målet är 
att eleverna ska bli aktiva i politiska frågor genom de kunskaper, färdigheter och 
attityder de får träna i undervisningen. I globaliseringsfallet vill hon att eleverna 
ska få syn på den utveckling som de är en del av, det vill säga att världens 
människor blir allt mer beroende av varandra. Marie arbetar med globalisering 
mer fokuserat i två kunskapsområden: utvecklingsekonomi och internationella 
relationer. 
 
Utveckl ingsekonomi – som et t  moment i  Samhäl lskunskap B 
Maries mål med detta kunskapsområde är att träna eleverna att analysera och se 
olika perspektiv på samma fråga, det vill säga de fattiga ländernas problem. Hon 
vill också att eleverna skulle kunna ta ställning själva utifrån dessa perspektiv. I 
samhällskunskap B har Marie ett moment i globaliseringsfrågor som handlar 
om utvecklingsekonomi. Marie och hennes elever har då läst om utvecklings-
teorier, Milleniemålen, hållbar utveckling och internationell handel. Eleverna 
har haft tillgång till en mängd texter. Det har varit informationsmaterial om 
Milleniemålen som svenska UNDP (United Nations Development Program) 
skapat, texter av ekonomen Stefan de Vylder samt lärobokens texter om 

                                                
169 Ramadan (2006), Jönsson (2006), Wollinger (1997). 
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utvecklingsfrågor.170 Eleverna fick som avslutning läsa boken ”Global rättvisa 
är möjlig” av Johan Norberg och America Vera-Zavala.171 Boken är uppbyggd 
på att den ena halvan är skriven av den liberala idédebattören Johan Norberg 
och den andra av vänsterdebattören America Vera-Zavala. Den behandlar 
fattigdomsproblematiken i världen utifrån två skilda ideologiska håll med olika 
teoretiska argument.  
 
Efter lektioner och uppgifter mynnade momentet ut i ett seminarium där 
eleverna fick utgå ifrån en rad påståenden av typen ”Frihandel är rättvis 
handel”, ”Demokratin begränsas av globaliseringen” och ”Marknadsekonomi 
kan skapa hållbar utveckling”. Marie ville att eleverna skulle kunna ge olika svar 
på de påståendena med olika exempel, men också själva ta ställning och 
motivera sitt ställningstagande.  
 
Internat ione l la re lat ioner  – e t t  kl imatro l l spe l  
Målet med det kunskapsområde som Marie jobbar med är att eleverna, utifrån 
en aktuell fråga, ska få uppleva de konflikter och svårigheter som uppstår när 
stater, regioner och andra aktörer med olika förutsättningar, ideologier och 
intressen ska samarbeta. I samhällskunskap A har Marie infört ett moment i 
slutet av kursen som handlar om klimatfrågorna, vilket Marie anser innehåller 
alla de delar som globaliseringen handlar om – handelsfrågor, internationella 
relationer och perspektivet Nord-Syd. Tillsammans med en kollega iscensätter 
hon ett klimatrollspel som ska efterlikna de FN-förhandlingar som hölls i 
Köpenhamn 2009. Marie utgick ifrån det rollspel som två lärare skapat för Plan 
Sverige tillsammans med svenska FN-förbundet.172  
 
De två klasserna arbetade gruppvis i delegationer där de spelar rollen som 
delegater från stater eller organisationer. I spelet diskuterar eleverna förut-
bestämda och förberedda frågor och uppgiften är att försöka få så stort genom-
slag som möjligt för sitt lands/organisations ståndpunkter. Genom att driva 
sina krav, vara beredda att acceptera kompromisser och eftergifter ska eleverna 
komma fram till ett klimatavtal. Precis som verklighetens förhandlingar kan de 
också stranda och/eller utmynna i svaga skrivningar. Rollspelet handlar om 
miljöfrågor, ekonomisk och social utveckling, säkerhetspolitik, mänskliga 
rättigheter och rättvisa.  

                                                
170 Landin (2007), de Vylder (2007), Brolin & Nohagen (2007). 
171 Norberg & Vera-Zavala (2006). 
172 Svenska FN-förbundet/Plan Sverige (2010). 
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Eleverna förbereddes med lektioner om FN, det internationella systemet och 
klimatpolitik. Eleverna fick sedan agera länder/företag/NGO:s där de med 
givna rollkort förbereder sig inför själva förhandlingen. Rollkorten förklarar det 
landets/företagets/organisationens ställningstagande i klimatpolitiken i stort. 
Utifrån några givna förhandlingsfrågor (gemensamma kvoter för koldioxid-
utsläpp, tekniköverföring, utsläppsminskningar, klimatanpassning) fick eleverna 
skriva ett så kallat ”position paper” där de ska beskriva sitt lands/organisations 
inställning till de frågorna. Eleverna fick då använda den samhällsvetenskapliga 
analysmodellen för att strukturera ländernas inställning. Landets positionering i 
klimatfrågorna meddelades till de andra grupperna genom ett pressmeddelande. 
På det sättet hade alla eleverna en grundbild inför förhandlingarna som skedde i 
formella strukturer där de fick prata inför plenum och i mer informella möten. 
Eleverna fick sedan som delegater komma överens om de gemensamma 
formuleringar som kunde presenteras som ett gemensamt klimatavtal.  
 
Klimatspelet följdes sedan upp med ett seminarium där eleverna fick förbereda 
sig genom att läsa på de ”nyckelbegrepp” som de arbetat med inför spelet 
(exempel på det är tekniköverföring, G77, mellanstatlighet, suveränitet). 
Eftersom klimatspelet var det sista Marie gjorde det året ville hon också koppla 
ihop spelets innehåll med delar av det de läst i kursen innan: demokratifrågorna, 
ekonomin och ideologier. Eleverna fick också ta ställning till en rad påståenden: 
”Att flyga borde vara dubbelt så dyrt som det är idag”, ”Svenskt Näringslivs 
inställning till klimatfrågan är mer trovärdig än en organisation som Action 
Aid’s inställning”, ”Kvinnor borde ha mer att säga till om kring klimat-
förändringarna”. Seminarierna skedde i mindre grupper där eleverna kom från 
olika land- och organisationsgrupper.   
 
Toves globaliseringsundervisning 
 
Tove betonar omvärldskunskaper i sin globaliseringsundervisning. Med hjälp av 
kunskaper ska eleverna kunna göra vad vi kan beteckna som ”informerade val” 
i olika samhälleliga sammanhang, till exempel vid politiska val. Toves mål är 
också att eleverna ska kunna analysera och arbeta samhällsvetenskapligt. I sitt 
andra kunskapsområde betonar hon starkt målet att kunna ta perspektiv i en 
samhällsfråga. Tove arbetar med globalisering mer fokuserat i två 
kunskapsområden: utvecklingsekonomi och internationella relationer. 
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Utveckl ingsekonomi – som et t  moment i  Samhäl lskunskap B 
Avsnittet om utvecklingsekonomier i B-kursen kallar Tove för ”Två länders 
ekonomiska utveckling och vägen mot framtiden”. Eleverna ska bygga på 
kunskaperna de har från A-kursens moment om nationalekonomi, men 
kunskaperna byggs på med frågor som rör utvecklingsekonomi. I två seminarier 
i halvklass går Tove igenom utvecklingsteorier och nya sätt att mäta länders 
utveckling, främst i form av UNDP:s mätinstrument HDI (Human 
Development Index) som vid sidan av ekonomiska mått tar in socio-
ekonomiska dimensioner som läskunnighet, social tillit och korruption. Även 
GDI (Gender Related Development Index) – ett HDI-liknande mått med 
speciellt hänsyn till genus – tas upp. Efter seminarierna arbetar eleverna 
självständigt med den uppgift Tove skapat.  
 
Uppgiften går ut på att jämföra två u-länders ekonomiska utveckling och förut-
sättningar. Eleverna får i uppgiften instruktioner om att titta på ländernas 
demografiska utveckling, deras export och import, skuldsättning och deras 
status i statistiska mätningar som HDI och GDI. Uppgiften är en komparativ 
analys där eleverna ska jämföra länderna och komma med förklaringar till 
skillnaderna. I instruktionen kommer Tove med förslag på sådana förklaringar, 
till exempel ländernas koloniala förflutna, politiska förutsättningar och 
konflikter. Hon vill inte att eleverna ska betrakta hennes förslag som full-
ständiga utan poängterar att de ska formulera egna frågeställningar och hypo-
teser. Länderparen de ska jämföra är fastställda av Tove och utvalda för att de 
är lika stora (befolkningsmässigt) och att de står på olika utvecklingsnivåer (ett 
exempel är Tanzania och Algeriet).  
 
Momentet är ca 10-12 veckor och eleverna ska skriva en vetenskaplig rapport 
med fotnoter och vara kritiska i sitt förhållningssätt till de källor de väljer. 
Arbetet ska sedan lämnas in till läraren och behandlas i ett seminarium där 
eleverna opponerar på varandra. För Tove är det viktigt att poängtera det 
metodmässiga i den här uppgiften – att lära sig analysera med hjälp av källor.  
 
Internat ione l la re lat ioner  – ”Ryss landspro jekte t” 
Det andra inslaget som Tove har som hon själv kopplat till globalisering är ett 
större samarbetsprojekt tillsammans med en kollega mellan ämnena samhälls-
kunskap, historia och svenska. Målet med projektet är att förbereda eleverna 
inför en studieresa till Ryssland. Toves mål är att arbeta med de problem som 
uppstår i bilden av de andra, när hon själv tycker att likheterna är stora. Hon 
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hoppas att eleverna ”ska se likheter mellan sig och Ryssland och också 
skillnader, men helst motverka lite fördomar som många har”. Projektet heter 
”Rysslandsprojektet” och Tove var inledningsvis skeptiskt att se det som ett 
globaliseringsområde, men hon tycker när hon tänkt på det att det visst är det 
då det handlar om ömsesidigt beroende. Rysslandsprojektet startade Tove år 
2000 inom ramen för en valfri kurs i samhällsvetenskaplig och humanistisk 
fördjupning och har sedan blivit en del av ett samarbetsprojekt mellan olika 
ämnen där dock samhällskunskapen alltid haft en central plats.  
 
I projektet ska eleverna, tillsammans med sina lärare, resa till Ryssland under en 
veckas tid och bo hos ryska elever som kommer från den skola som Tove haft 
samarbete med i flera år. Resan går huvudsakligen till S:t Petersburg och 
Novgorod. Under resan ska de framförallt uppleva Ryssland, men också göra 
studiebesök kopplade till de undersökningsområden eleverna ska välja. De ryska 
eleverna kommer sedan på hösten i årskurs två till de svenska eleverna. Upp-
lägget i projektet går ut på att eleverna ska skriva ett arbete om Ryssland utifrån 
en frågeställning som de själva väljer. I historia läser de rysk historia och i 
svenska pratar de om att skriva rapporter enligt en vetenskaplig mall och hur 
man håller muntliga presentationer som de ska göra i slutet av projektet. Sam-
hällskunskapens roll är att stå för de nutida politiska, ekonomiska och sociala 
perspektiven på Ryssland. I samhällskunskapen läser de en mängd texter för att 
ge många aspekter av Ryssland. En är ”Ryssland – politik, samhälle och 
ekonomi” skriven av en rad forskare och rysslandskännare, där olika områden 
av det moderna Ryssland tas upp.173 De läser också texter ur ”Putins Ryssland” 
av Anna Politkovskaja samt en text om soldatmödrarna i S:t Petersburg vars 
organisation man ska besöka.174 
 
Tove och kollegan som undervisar i historia och svenska har tillsammans 
konstruerat några olika temaområden som eleverna ska tillhöra. De teman som 
eleverna tilldelas i grupper om tre är rent historiska eller en blandning av 
historia/samhällskunskap. Det rör sig om temaområden som ”Tsarens 
Ryssland”, ”Klasskillnader i Ryssland förr och nu” och ”Sociala problem – och 
medias bild av Ryssland”. Tove och kollegan vill att eleverna väljer ut något 
specifikt att studera och skapar en frågeställning kring detta. De liknar detta vid 
en ”tratt” där temat är brett, men frågeställningen är smal (vanlig bild före-
kommande när samhällsvetenskapliga ämnen arbetar med metodfrågor i 

                                                
173 Jonsson & Vendil-Pallin (2009). 
174 Politkovskaja (2006), Lövkvist (2007). 
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skolan).175 Elevernas främsta källor är litteraturstudier, men också deras 
erfarenheter från resan. Någon undersökning bedrivs dock inte i Ryssland. 
Uppgiften ska presenteras dels i en kort rapport (som det från början var tänkt 
att samhällskunskapen skulle vara med på, men som kom att bli en ren historie-
rapport) samt ett muntligt framförande för de andra i klassen. Eleverna får ca 
20 minuter till sitt förfogande. Samtliga elever drar över sin redovisningstid och 
presentationerna följs inte upp mer än med korta frågor från eleverna och 
lärarna.  
 
Markus globaliseringsundervisning 
 
Markus betonar starkt att globaliseringen ska genomsyra allt som samhälls-
kunskap handlar om. Hans mål är att det ska genomsyra alla kunskapsområden. 
Markus vill att eleverna ska bli engagerade i politiska frågor och aktivt ta 
ställning. I den processen är det viktigt att eleverna ska lära sig att arbeta veten-
skapligt. Markus arbetar med globalisering mer fokuserat i ett kunskapsområde: 
utvecklingsekonomi, men kopplar ytterligare ett område till globaliserings-
undervisningen. Det området är ett projekt som upptar halva terminen i sam-
hällskunskap B. 
 
Utveckl ingsekonomi – som et t  förd jupningsmoment i  Samhäl lskunskap B 
Markus mål är att eleverna ska använda olika samhällsvetenskapliga för-
klaringsmodeller för att undersöka de ojämlika förhållanden som finns mellan 
världens fattiga och rika länder. Fördjupningsmoment om utvecklingsekonomi 
heter ”Obalans i världen”. Fokus ligger på att undersöka varför det finns fattiga 
länder och rika länder och vilka förklaringsmodeller som finns till detta. Markus 
har då ”samarbetat med sig själv” som han säger och använt historielektionerna 
till att fördjupa sig i den koloniala historien.  
 
Eleverna får göra ett eget arbete där de fördjupar sig i ett land och med hjälp av 
analysmodellen skriver de en rapport där de ska förklara landets problematik, 
dess orsaker och konsekvenser samt komma med åtgärdsförslag för hur landet 
ska lyckas vända utvecklingen till det bättre. Rapporterna lämnades in till 
Markus som bedömde dem. Vid några tillfällen har eleverna fått opponera på 
varandras arbeten. 
 
 

                                                
175 Se t.ex. Bengtsson & Bengtsson (1995), ss. 30-31. 
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Global iser ing som aktivt  medborgarskap – pro j ekte t  ”Förändra vär lden” 
Markus mål med globaliseringsundervisningen syns tydligt i hans arbete med ett 
projekt kallat ”Förändra världen”. Han har skapat ett eget projekt där han vill 
att eleverna ska knyta ihop sina kunskaper i samhällskunskap och agera som 
aktiva medborgare. Projektet sker i slutet av samhällskunskap B och håller på i 
nästan en hel termin och målet är att förbättra världen genom att på något sätt 
stärka hållbar utveckling eller mänskliga rättigheter. De kunskaper och begrepp 
eleverna fått i samhällskunskap A och på B-kursens första termin ligger till 
grund för det eleverna ska fördjupa sig i. Projektet har alltså inget givet innehåll 
i form av kunskapsområde eller begrepp. Detta vill Markus att eleverna själva 
ska komma fram till. 
 
Eleverna får välja ett problem som de ser i Sverige, men som har globala 
kopplingar. I den första delen ska de skriva en rapport där de undersöker 
problemet utifrån analysmodellen. De ska också koppla detta till en samhälls-
vetenskaplig teori, som de ska välja ut med hjälp av läraren. Rapporten lämnas 
in och behandlas i ett seminarium där kompisarna och läraren opponerar på det 
som eleverna skrivit. Eleverna får sedan omarbeta rapporten och lämna in en 
slutgiltig undersökning som Markus bedömer. Eleverna presenterar då också 
muntligt för de andra klasskompisarna.  
 
I den andra delen vill Markus att eleverna ska gå från ord till handling och göra 
en aktion som på något sätt förändrar det problem som de arbetat med. I 
samråd med Markus planerar och utför eleverna sedan sin aktion. Exempel på 
aktioner var att eleverna delade ut flygblad, skrev insändare och medborgar-
förslag till kommunen. Elevernas aktioner diskuteras sedan på lektionerna där 
klassen tillsammans berättar vad de kom fram till och vilka lärdomar de drog av 
aktionen. Projektet har kommit till för att Markus vill att eleverna ska göra 
något på riktigt – det som kursplanerna beskriver i sitt syfte, det vill säga ”aktivt 
delta i samhällslivet”, vilket Markus alltid tycker kommer på undantag i under-
visningen. 
 
Sammanfattande reflektioner  
 
De sex lärarna har alla moment i sin undervisning där de studerar globali-
seringsfrågor. Tove har inte tidigare tänkt på det hon gör som globalisering, 
men när hon pekar ut sina kunskapsområden delar de stora likheter med de 
moment eller kunskapsområden som de andra lärarna undervisar i. Eleverna 
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bekantar sig med globalisering genom framförallt två kunskapsområden: 
utvecklingsekonomi och internationella relationer. Kunskapsområdena är i sin 
tur uppbyggda av ett antal termer, begrepp och fenomen som eleverna får 
arbeta med. Dessa är i stor utsträckning ekonomiska begrepp eftersom lärarnas 
undervisning är fokuserad på den ekonomiska globaliseringen som alla har som 
en utgångspunkt, det vill säga den ökade handeln och det ökade beroendet 
mellan världens ekonomier.  
 
Den sociala, kulturella och politiska globaliseringen presenteras främst i form av 
de konsekvenser som den ekonomiska globaliseringen får för utvecklings-
ekonomier och för den internationella arenan. U-länderna får här bli den 
ekonomiska globaliseringens ”förlorare” och i-länderna ”vinnarna”. Den 
kulturella globaliseringen nämns av alla och tas upp av en del av lärarna i vissa 
fall. Ofta handlar det om att visa på att vi delar kulturella uttryck. Henrik och 
Tove har tydligast inslag som pekar på kulturell globalisering. Den politiska 
globaliseringen behandlas i första hand i form av de internationella arenor där 
globala frågor diskuteras.  
 
Utvecklingsekonomi är det område som samtliga lärare pekar ut som det första 
fördjupande momentet som handlar om globalisering. Eleverna har mött 
begreppet globalisering i den grundkurs i nationalekonomi som de haft innan. I 
och med fördjupningsmomentet om utvecklingsekonomi börjar de behandla 
globalisering som ett fenomen. Gemensamt för de sex lärarna är att de betonar 
att eleverna måste ha med sig grundkunskaper i nationalekonomi för att kunna 
behandla detta – därför vill de att eleverna möter detta när grundläggande 
begrepp är genomgångna. Begrepp behövs för att kunna gå vidare och göra 
något mer av innehållet. 
 
Lena och Tove lägger stor vikt vid att undervisningen ska ge omvärldskunskap 
som eleverna kan använda för att fatta beslut och engagera sig i olika frågor. 
Detta kunskapsmål nämns av alla lärare, men betonas olika starkt. Vid sidan av 
omvärldskunskaper innehåller globaliseringsundervisningen ett antal kunskaper 
som lärarna kallar ifrågasättande (kritiskt tänkande), problematiserande, kunna 
ta perspektiv, analys och använda källor. Det är att samhällsvetenskapligt 
arbetssätt som bland annat handlar om att kunna ifrågasätta de ”sanningar” 
som finns om globaliseringen och se att det finns olika perspektiv på frågan. 
Analysen och det vetenskapliga kunnandet är något som också återkommer hos 
lärarna. De använder alla den samhällsvetenskapliga analysmodellen i sina 
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moment och betonar vikten av att kunna använda den.176 Vi kan alltså 
konstatera att kunskaperna skiljer sig åt. Det handlar dels om substantiell 
kunskap kring globaliseringen (termer, begrepp, fenomen) som vi kan kalla 
första ordningens kunskaper. Dels andra kunskaper som vi känner igen från 
tidigare samhällskunskapslitteratur.177 Dessa kunskaper i samhällskunskap 
kommer vi att fördjupa oss i kapitel sex. 
 
Vid sidan av kunskapsmålen finns andra mål. Markus, Jens, Marie och Henrik 
betonar också vikten av att eleverna ska ta ställning, bli känslomässigt 
engagerade i frågorna och göra dem till aktiva och intresserade medborgare. Vi 
kan alltså se fostransmål i deras undervisning. Lärarnas tal om målen med sin 
undervisning kommer att studeras närmare i kapitel sju där deras röster om 
målen kommer att preciseras. 
 
Samhällskunskapsdidaktiska överväganden 
I lärarnas planering av undervisningen kan vi se didaktiska relationer. Vi kan 
återknyta till den didaktiska relationsmodellen i kapitel två. Där utgjordes 
hörnen av mål, ämnesinnehåll, aktiviteter, utvärdering, materiella 
förutsättningar, elev- och lärarförutsättningar. Dessa var sammankopplade till 
varandra på ett sätt där det inte alltid är lätt att avgöra vad som påverkar vad i 
modellen, men vi kan använda den på ett övergripande plan på fallet 
globalisering när vi ska urskilja lärarnas didaktiska överväganden.  
 
Lärarnas planering visar att det finns relationer mellan deras val. Målet att 
eleverna ska arbeta vetenskapligt syns i lärarnas betoning av kunskaper och i de 
aktiviteter de arbetar med. Lena och Tove vill jobba med vetenskaplighet och 
källkritik och väljer därför att arbeta med vetenskaplig rapport och seminarier 
både som aktivitet och examination. Lena vill skapa ett intresse och väljer roll-
spelet som aktivitet och vill ofta börja lektionerna med intresseväckande 
övningar. Lena använder också film som en intresseväckare.  
 
Jens, Marie, Henrik och Markus betonar starkt målet att ifrågasätta den rådande 
synen på globalisering och kompletterar med innehåll och aktiviteter som ska ge 
fler perspektiv. Marie och Jens vill uppnå ett känslomässigt engagemang och 
väljer rollspel som dominerande aktivitet. Jens, Marie och Markus vill få fatt i 
elevernas eget ställningstagande och väljer seminarier där elevernas eget 

                                                
176 Christina Odenstad fann den mycket vanlig i provfrågor, se Odenstad (2010), s. 133. 
177 Se t.ex. Arevik & Hartzell (2007), kapitel 3. 
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ställningstagande är ett viktigt inslag. Markus väljer också att låta ett eget projekt 
bli en stor del av undervisningen för att uppnå sitt mål med aktiva medborgare. 
På ett övergripande plan kan vi alltså se att mål, innehåll, bedömning och 
aktiviteter hör samman. I de kommande kapitlen ska vi fokusera på lärarnas 
innehåll och lärarnas mål med undervisningen. 
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6. Innehållet i undervisningen preciseras  
 
Skolans vardag är inte alltid lätt att fånga. Verkligheten är komplex och det 
finns många påverkansfaktorer på undervisningen. I det förra kapitlet har en 
beskrivning av lärarnas undervisning om globalisering gjorts. Kunskaps-
områdena är lika, men lärarna betonar olika starkt de olika typer av kunskaper 
som de vill att eleverna ska få. Även metoderna och bedömningsformerna 
skiftar hos lärarna men vi kunde också se att undervisningens mål, innehåll, 
metoder och bedömning är relaterade till varandra. I det kommande kapitlet ska 
vi ägna oss åt det innehåll lärarna arbetar med i globaliseringsundervisningen. 
 
Första ordningens kunskaper i innehållet 
 
I alla ämnen finns substantiell kunskap, fakta om man så vill. Fakta behöver 
inte vara lösryckt utan kan handla om att beskriva vilka faktorer som ligger 
bakom globaliseringens framväxt.178 I Jens arbete med sina elever, när de tittade 
på orsaker till och konsekvenser av globaliseringen finns en mängd termer, 
begrepp och fenomen. Det är dessa som utgör första ordningens kunskaper. De 
två stora kunskapsområden som lärarna behandlade i sin undervisning var 
utvecklingsekonomi och internationella relationer. Kunskapsområdena är i sin 
tur uppbyggda av ett antal termer och begrepp som eleverna får arbeta med. 
Begreppen var i stor utsträckning ekonomiska begrepp då lärarnas undervisning 
i huvudsak handlade om den ekonomiska globaliseringen i form av ökad handel 
och det ökade beroendet mellan världens ekonomier.  
 
Den sociala, kulturella och politiska globaliseringen presenterades främst i form 
av konsekvenser till den ekonomiska. Lärarna betonade också starkt att 
eleverna måste vara rustade med en mängd begrepp för att gå vidare med sin 
kunskap, det vill säga göra mer ”kvalificerade resonemang” som Jens uttryckte 
det. Vägen till andra ordningens kunskaper är alltså beroende av en mängd 
material som eleverna behöver för att bygga vidare.179 Vi ska se några exempel 
på vilka typer av begrepp som lärarna arbetar med i sin undervisning.  
 
 
 
 

                                                
178 Jfr Lee (2006), ss. 130-131. 
179 Jfr Seixas (2006). 
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Global iser ing som utveckl ingsekonomi – kunskapsområden och begrepp 
 
Utvecklingsekonomi handlar i första hand om de utmaningar som världens 
fattiga länder står inför. Det handlar om dessa länders situation i den globali-
serade ekonomin. Lärarna betonar alla att detta område bygger på tidigare 
kunskaper i främst nationalekonomi. Av den anledningen ligger detta 
kunskapsområde i slutet av A-kursen eller i B-kursen. Henrik är den som inte 
har en baskurs i detta utan integrerar nationalekonomiska grundbegrepp i ett 
projekt som handlar om världshandel och fattigdomsproblematik. Det kan dock 
noteras att även Henrik anser att det finns vissa grundläggande national-
ekonomiska begrepp som eleverna måste behärska innan undervisningen 
fokuserar på utvecklingsekonomi. 
 
De grundläggande begrepp som lärarna betonar handlar i de flesta fall om 
nationalekonomiska begrepp och kan sammanfattas i tabell 3: 
 
Tabell 3: Globalisering som utvecklingsekonomi – kunskapsområde och begrepp 

Kunskapsområde Exempel på begrepp 

Utvecklingsekonomi Specialisering, export/import, World Trade Organization (WTO), 
International Monetary Fund (IMF), Världsbanken, SIDA, 
HDI/GDI, Nord/Syd, I-land/U-land, multinationella företag, 
frihandel, protektionism, komparativa fördelar, nyliberalism, 
hållbar utveckling, utvecklingsteori, skuldkrisen, Milleniemålen. 

 
Global i ser ing som internat ione l la re lat ioner – kunskapsområden och 
begrepp 
 
Alla lärarna pratar om globalisering i kunskapsområdet internationella relationer 
även om de har olika ingångar. Marie och Lena väljer att låta globaliseringen 
vara en del i de internationella förhandlingar som sker i deras rollspel. Henrik 
har tagit med kunskapsområdet i ett projekt. Jens fördjupar sig i globaliseringen 
och behandlar den mer djupgående genom att han pratar om dess historia och 
konsekvenser utifrån globaliseringsteori. Det hör samman med att Jens under-
visar i internationella relationer – en fördjupningskurs i samhällskunskap där 
han tycker sig ha mer tid att gå på djupet med frågorna – ”det står i 
beskrivningen att det ska handla om det här (globaliseringen)”. Tove har tagit in 
frågorna i sitt ”Rysslandsprojekt”, men tillåter elevernas frågeställningar att mer 
eller mindre styras mot internationella relationer. 
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Begreppen kommer i huvudsak från det statsvetenskapliga kunskapsområdet 
internationella relationer. Dessa sammanfattas i tabell 4: 
 
Tabell 4: Globalisering som internationella relationer – kunskapsområde och begrepp 

Kunskapsområde Exempel på begrepp 

Internationella relationer Stater, mellanstatliga relationer, suveränitet, transnationella 
företag, NGO:s, FN, Kyotoprotokollet, nyliberalism, hållbar 
utveckling, globalisering, rättvisa, klimatanpassning, 
internationell rätt. 

 
Listan över begreppen kan göras längre och täcker inte alla de saker som 
eleverna arbetar med. Syftet är heller inte att göra en begreppslig analys över 
vilka begrepp lärarna arbetar med eller hur de väljer att bygga upp under-
visningen kring dem. Som en sammanfattning kan vi se att begreppen huvud-
sakligen kommer från de akademiska disciplinerna. Utvecklingsekonomin 
domineras av nationalekonomiska termer, begrepp och fenomen. 
Internationella relationer domineras av statsvetenskapliga termer, begrepp och 
fenomen. Jens, Henrik, Marie och Markus är mest tydliga på att de vill att 
eleverna ska bygga upp sina kunskaper kring begrepp. De sex lärarna under-
stryker att eleverna behöver förstå dessa substantiella kunskaper och att de är 
viktiga. Vi ska nu rikta huvudfokus mot de kunskaper som inte specifikt är 
knutna till globaliseringsundervisningen, utan till samhällskunskap som ämne. 
 
Andra ordningens kunskaper i innehållet 
 
Vid sidan av det substantiella innehållet finns andra kunskaper som fram-
kommer i lärarnas tal. De vill att eleverna ska kunna något annat än att bara lära 
in fakta. Att ”se sammanhangen” är ett viktigt mål för lärarna i deras 
undervisning. Andra nyckelord som återkommer är ord som kritiskt tänkande, 
att kunna analysera, kunna ta perspektiv när de beskriver de här kunskaperna i 
grova termer. Kunskaperna kan karaktäriseras som organiserande och disci-
plinära. I de exempel som kommer att ges i det följande delkapitlet 
framkommer att lärarna ger exempel både från de kunskapsområden som 
handlar om globalisering och från andra kunskapsområden i samhällskunskaps-
kurserna. De är alltså inte bundna till ett specifikt stoffinnehåll, utan över-
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gripande kunskaper för ämnet samhällskunskap. Dessa kan alltså benämnas 
som andra ordningens kunskaper i samhällskunskap. 
 
Jens talar om dessa kunskaper när vi i intervjun diskuterar hur han använder 
sina egna erfarenheter i undervisningen. Jens öppnar med att säga att han för 
tillfället är missnöjd med sitt sätt att undervisa. Jens tycker att han, som han 
kallar det, ”stagnerat i metoderna”. Han är orolig att hans sätt att duka bordet 
inte räcker till – att han inte får eleverna att självständigt göra det som han vill 
att de ska träna sig i. Han anser att han försöker komma till problemets kärna 
för fort och att eleverna läser av vad han vill: 
 

Jens: Jag går nog för snabbt fram där. Jag vill lyfta det till en högre nivå. Eleverna 
söker ju… de är, vad heter det, ”cue-seekers”. De fattar att ”här kommer läraren 
och ska problematisera” – han kommer att ställa frågan varför. Ibland tycker jag 
att man leder dem för mycket… 
 
Intervjuaren: Kan du utveckla det? 
 
Jens: (tankesuck) Vad vill han ha när han ställer den där… vad får det här för 
konsekvenser till exempel… De förstår efter ett tag, men jag är rädd för att de 
själva inte tänker på konsekvenser och orsaker eller möjliga rimliga scenarier för 
framtiden… De har lärt sig att det är så jag gör hela tiden. Då blir det lite som att 
de väntar på mig att jag ska ställa frågan och istället för att de själva börjar tänka 
på de där delarna i problematiserandet… man löser en uppgift och då kan man 
gå vissa steg och stegen är ju bra. Man tittar på konsekvenser och orsaker och 
försöker analysera och sätta ihop dem till en rimlig helhetsanalys för framtiden… 
Jag är lite ängslig för att jag gör dem… jag vet vilka svar jag vill ha och så ställer 
jag de där frågorna snabbt för att komma fram till hur det ligger till. Men det är 
klart det kanske är ett steg i att lära sig det här: ”nu tittar vi på orsaker, nu tittar vi 
på konsekvenser, nu pratar vi framtiden och så vidare.  

 
Jens beskrivning av vad han vill att eleverna ska utveckla kallar han för att 
problematisera. Jens tar exempel utifrån den samhällsvetenskapliga analys-
modellens steg att tänka i termer av orsaker, konsekvenser och åtgärder. Även 
om Jens är självkritisk till sitt sätt att undervisa kan vi också tolka hans svar om 
att ”de har lärt sig att det är så jag gör hela tiden” på ett annat sätt. Vad Jens gör 
är att han försöker lära eleverna att ”tänka samhällskunskap”. I intervjun har jag 
försökt att få lärarna att precisera vad det är de menar med dessa grovt tillyxade 
kunskaper som benämns kritiskt tänkande, analyserande och problemati-
serande. I följande del kommer jag att dela upp det under två rubriker: Samhälls-
vetenskapligt perspektivtagande och samhällsvetenskapliga redskap.  



 

 87 

Att benämna dem på detta sätt kräver en kort förklaring. Samhällsvetenskap 
leder oss mot en mångfald av ämnen som rymmer såväl statsvetenskap, socio-
logi som kulturantropologi, psykologi och pedagogik.180 Samhällskunskapen 
sägs bestå av fyra samhällsvetenskapliga ämnen, men detta är inget givet i 
lärarnas utbildning, det vill säga det är fullt möjligt att samhällskunskapen består 
av fler ämnen. Begreppet ”samhällsvetenskaplig” är etablerat (ett alternativ 
kunde vara ”samhällskunskaplig”) och i denna studie avser det främst de 
universitetsämnen som påverkar skolämnet samhällskunskap. Begreppet 
används redan på det sättet när vi talar om samhällskunskap, till exempel i ”den 
samhällsvetenskapliga analysmodellen”.181 Att skilja perspektivtagande från 
redskap har gjorts av två skäl. För det första handlar perspektivtagande mer om 
synsätt än konkreta verktyg vilket jag menar präglar de kunskaper som återfinns 
under rubriken redskap. För det andra är perspektivtagandet det som 
framträder med störst kraft i lärarnas röster. Perspektivtagandet är primus inter 
pares bland andra ordningens kunskaper. Det ska dock understrykas att 
perspektivtagande också beskrivs av lärarna som ett redskap. 
 
Samhäl lsve tenskapl ig t  perspektivtagande 
 
För att eleverna ska kunna bli kritiskt tänkande utrycker de sex lärarna att 
eleverna måste lära sig att ta olika perspektiv, eller se samhällsproblem ur olika 
perspektiv. De perspektiv de nämner kan delas in i två grupper. Den första kan 
karaktäriseras som ideologiska/politiska perspektivtaganden och det andra är 
att försöka förstå hur en annan människa tänker utifrån sina kulturella och geo-
grafiska perspektiv – en slags inlevelseförmåga i hur andra människor tänker i 
det geografiska rummet. 
 
Ideologiska och politiska perspektiv 
 
Ett exempel på hur lärarna talar om ideologiska perspektiv i globaliseringsfrågor 
står Jens för. Han vill visa eleverna att det finns olika sätt att se på 
problematiken med globaliseringen och använder kursbokens kapitel om 
nyliberalism och antiglobaliseringsrörelser för att ge olika svar på hur 
globaliseringen kan tolkas. Jens vill genom det påvisa att det i alla samhälls-
frågor finns olika sätt att tolka problemen: 
 

                                                
180 Brante (2004). 
181 Se t.ex. Bengtsson & Bengtsson (1995). 
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Jens: Det kan vara att några förordar globaliseringen som den ser ut idag, medan 
andra kritiserar den och så finns det alltid någon där mittemellan som säger att 
globaliseringen har vissa fördelar och vissa nackdelar men man kan inte bara… 
Att alla frågor har minst tre sidor… Det är inte bara ett A och ett B, utan det 
finns ett C någonstans. Det är något jag vill. (…) WTO har väl sin syn på saker 
och ting och sedan har regeringar i tredje världen sin syn på saken och Lasse Berg 
(text använd i undervisningen) sitt perspektiv. Det är ett önskemål att det finns 
olika sätt att se på saker och ting.  

 

För Jens handlar det alltså om att ge olika bilder och olika förklaringar till en 
samhällsvetenskaplig fråga som globalisering. Jens vill på något sätt ge en annan 
bild än den som han ser som gängse i den offentliga debatten. Det innefattar 
inte bara ett ideologiskt perspektiv utan också ett rumsligt: 
 

Jens: Det är en motbild dels till läroboken, dels till den gängse debatten eller 
tonläget kanske man kan säga. Det som oftast syns i medierna tycker jag. Där till 
exempel ekonomisk tillväxt kramas om från alla håll och kanter. Bilden av 
globalisering… det här perspektivet (pekar på materialet med olika ideologiska 
inlägg) syns inte så ofta. Det tycker inte jag i alla fall. Det kanske är en själv som 
tolkat den bilden: att det är DN som formar vår världsbild och jag själv läser 
ledare eller ekonomidelen eller TV4-nyheterna eller Rapport sådant där och 
tycker att bilden är lite snedvriden. Åt ett håll att WTO bestämmer… Det är ju 
vår bild i Sverige; att vi tjänar på det här, att vi lever bra på det här, att EU lever 
bra och vi klarar oss undan baksidan av globaliseringen.  

 
Henrik hänvisar också till läroboken som han tycker ger en positiv bild av 
globaliseringen utan att problematisera begreppet. Av den anledningen ger han 
andra perspektiv genom att föra in globaliseringskritiker som Knud Vilby och 
Staffan Roselius. Tidigare har han kopierat upp häften där det funnits artiklar 
från WTO och Svensk Näringsliv vid sidan av globaliseringskritikerna. Henrik 
har insett att eleverna tror mer på fina tryckta läroböcker än de artiklar han 
kopierar till dem. För att undvika det kopierade han därför också upp kapitlet 
om handel ur en samhällskunskapsbok och la det bredvid de andra artiklarna 
för att understryka att också läroboken presenterar ett ideologiskt perspektiv: 
 

Henrik: Vi har ingen lärobok varken i samhällskunskap eller de internationella 
kurserna jag har eller haft. I internationell ekonomi har det varit ett medvetet val. 
Där är det… Det här är en ekonomibok och den pratar bara om alla fördelar 
med handel och globalisering och teorier om det, medan de där artiklarna visar 
på en mer kritisk sida. Och då tänker jag att om jag bara hade kört kring den här 
boken (läroboken) så får de en väldigt ensidig bild. Även om jag hade gett dem 
den här boken OCH artiklarna skulle de säga att ”i den där boken står det ju – de 
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där andra är ju bara något annat”. Därför kopierar jag upp valda delar ur boken 
och ställer dem mot varandra. Så att de får se att det finns två sidor av det.182 

 
Henrik menar att läroböckerna och artiklar från näringslivshåll ofta fokuserar 
på den ökade handeln utan att ge den kritiska bilden som Henrik istället kan 
hämta hos globaliseringskritiker. Dessa använder i större utsträckning internet 
för att sprida sina perspektiv, att använda inslag från till exempel Youtube blir 
därför en självklarhet för Henrik. För Henrik är det extra viktigt att ge de 
perspektiven när han arbetar på sin nuvarande skola: 
 

Henrik: Jag vill väl ge en motbild mot det där nationalekonomiska och det 
hänger väl ihop med de skolor jag jobbat på – nu jobbar jag på en skola som har 
(en ekonomisk term) i sitt namn och där ekonomin är en… tja, en vetenskap som 
styr med en massa sanningar och då blir det naturligt att jag får ta ett steg åt det 
andra hållet och peka på andra konsekvenser. Vi har en ekonomilärare som är 
extremt liberal i alla hänseenden och han och jag jobbar rätt mycket tillsammans 
och pratar mycket med varandra om det här. Det känns bra att vi väger upp 
varandra på det sättet.183 

 
För Henrik är det ifrågasättande av det nationalekonomiska som står i centrum 
när han arbetar med globaliseringsfrågor i ekonomiavsnittet. Kritiken av 
nationalekonomi som ”sanning” är den punkt han vill att ekonomieleverna ska 
få med sig och det påverkar valet av stoffinnehåll: 
 

Henrik: I stoffurvalet med (ekonomi)elever pratar jag med företagsekonomi-
läraren om vad de pratar om där, vilka teorier de tar upp och så. Sedan brukar vi 
dela upp vad vi ska ta upp, men sedan tar jag fasta på det kritiska tänkandet: att 
om utbud och efterfrågan ska fungera perfekt är det en massa andra saker som 
måste uppfyllas. Och när de får se det och så säger de: ”ja, det där är ju inte 
realistiskt att tänka så kring det.” Då kommer man ett steg längre och går ifrån 
det här med att det här är en sanning, utan det finns antaganden som ligger till 
grund för den här sanningen. Man kan då börja tänka kritiskt kring ekonomin. 
Dels är det väl att titta på de teorier som finns bakom handel och ekonomi över 
huvudtaget, men också som jag sa förut att peka på att man kanske bara ser på 
en liten del när man tittar på det på det sättet och att det finns en massa andra 
saker som påverkas av det här.184 

 
I arbetet med globaliseringsfrågor får Henriks elever ofta i uppdrag att redogöra 
för de olika perspektiven eller så gör de det gemensamt i seminarier. På det 

                                                
182 Henrik, intervju 2010-03-24. 
183 Henrik, intervju 2010-03-24. 
184 Henrik, intervju 2010-03-24. 
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sättet diskuterar de till exempel Friedmans tes om ”den platta jorden” eller 
Svenskt Näringslivs hållning att globaliseringen är enbart positiv. Olika 
perspektiv diskuteras och eleverna får underlag som förhoppningsvis gör det 
enklare för dem att ta ställning till det de läser. Diskussionerna blir ett sätt för 
eleverna att möta olika ideologiska perspektiv. 
 
Också Marie använder material från skilda ideologiska håll för att visa att det 
finns olika sätt att betrakta globalisering på. Tydligast blir det i momentet om 
global utveckling där Marie fokuserar på relationerna Nord/Syd. I slut-
seminariet fick eleverna läsa ”Global rättvisa är möjlig”185 med två skilda 
perspektiv – ett med liberalt perspektiv och ett med ett vänsterperspektiv: 
 

Marie: Vi jobbade ju mycket med det ömsesidiga beroendet i världen… (Det) var 
väl hela den första delen i kursen. Jag i världen-känslan, hur hänger jag ihop med 
alla andra? För att fördjupa och koppla ihop det med teorier och någon slags 
ideologisk diskussion om hur man ser på världen så blev det här en slutuppgift 
att läsa texter ur den boken och reflektera kring den. Att ställa de här två bilderna 
av globaliseringen mot varandra. Och ha en diskussion om det. Jag tyckte det 
här… det är tydliga bilder i den boken. Det är två ställningstaganden som man 
kan förhålla sig till ideologiskt.  

 
För Marie är det viktigt att presentera olika ideologiska perspektiv för eleverna. 
Det är något som hon alltid tänker på från att hon börjar planera avsnitt till 
frågorna hon ställer i examinationen. Inför klimatrollspelet var det också viktigt 
att komplettera läroböckernas bild av problemet, men det innebär också en del 
jobb. Marie pekar också på, med ett exempel från kursen ”Global utveckling”, 
att det i globaliseringsfrågor kan vara lätt att materialet blir ensidigt: 
 

Marie: Det kan ju då bli ett jättejobb i början att få fram ett sådant här material 
(pekar på klimatmaterialet), men så vet jag i alla fall vad jag håller på med från 
dag ett till slutet av projektet. Men i det här fallet försökte jag och en kollega som 
satte ihop (det) så försökte vi också att… något jag tycker är svårt vad gäller 
globaliseringsfrågor och så är att det väldigt lätt blir… hur ska jag säga… när 
man letar material så blir det ju så lätt ideologiskt från framförallt ett håll för att 
det finns så mycket material. Det är problematiskt…  
 

För Marie är det viktigt att perspektiven genomsyrar ett kunskapsområde och 
poängen är att eleverna själva ska börja tänka i termer av ideologiska perspektiv 
– också för att ifrågasätta den undervisning som de själva får. Det är inte alltid 

                                                
185 Norberg & Vera-Zavala (2006). 
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en lätt balans att välja materialet tycker Marie, men viktigt för att ge en allsidig 
bild av en problematik: 

 
Marie: Det var häftigt just i den kursen jag hade kring de här frågorna att 
eleverna så snabbt ser igenom det här… vilket ju är en viktig kunskap i sig 
att…”varför läser vi bara… så mycket från det här hållet?”. Och det var ju jätte-
kul när de ställde den frågan då hade vi ju nått någonstans, men det är ett 
problem som man måste vara ärlig med eller vad man ska säga. Här försökte vi 
då att ha en ambition om att hitta både material från staten, näringslivet och 
organisationer och det civila samhället, men det är inte så himla lätt att hitta en 
balans i det där. Att behålla objektiviteten som lärare: att det finns olika 
perspektiv på de här frågorna så måste man försöka hitta materialet. Allt är ju… 
det är klart att det finns faktamaterial som är ”råfakta” – hur många som sitter i 
Riksdagen, men därutöver är ju allt ideologiskt och det måste man tränas i att 
förhålla sig till som elev och som lärare vara tydlig. Jag tycker inte det är så lätt i 
de här (globaliserings)frågorna. 
 

Också Markus använder sig av olika sorters material för att komplettera läro-
bokens bild av globalisering. I Markus fall handlar det dels om att använda 
artiklar från tidningar för att visa på intressanta perspektiv. Han använder sig av 
dagspressens artiklar och intressanta inlägg på kultursidorna. Det handlar också 
om att använda samhällsdebattsböcker, till exempel ”Chockdoktrinen” av 
globaliseringskritikern Naomi Klein. Klein är mest känd för sin kritik mot de 
multinationella företagens roll i den globaliserade ekonomin.186 Markus anser 
att den kan ge en annan bild än den positiva bilden som dominerar samhälls-
debatten:  
 

Intervjuaren: ”Chockdoktrinen” ger ju en bild. Hur tänker du kring detta när du 
planerar? 
 
Markus: Att inte ge en ensidig bild menar du? Jag visar fördelarna med… jag 
menar vårt samhälle bygger ju på materiellt välstånd vilket såklart lätt blir att man 
blir lite smått kritisk, men lyfter fram för och nackdelar med globalisering ur 
olika perspektiv. Kulturellt till exempel att vi får större utbyte med vår omvärld. 
Vi reser och träffar andra kulturer och öppnar upp vår egen kultur mer. 
Globalisering handlar inte bara om ekonomisk liberalisering att vi ska handla så 
mycket som möjligt utan att det är mer komplicerat än så. Lite är det väl att jag 
ifrågasätter den här bilden – jag vet inte om den finns kvar, men för några år 
sedan – att: ”åh globalisering är jättebra och det innebär att vi ska sänka tullar 
och öppna upp för handel”. Där går man in och, ”OK – hur mycket har man 
gjort och på vilket sätt – man har öppnat upp och ställt krav på tredje världens 

                                                
186 Klein (2007). 
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länder, men man har kanske inte ställt samma krav på västvärlden”. Sedan till-
kommer de historiska aspekterna – ”hur gick det till när Europa, eller Väst-
europa fick igång sin ekonomi. Var det total frihandel då? Hur mycket använder 
vi resurser från kolonierna” och sådana saker.187 

 
Marie vill att eleverna genom att ta perspektiv dels ska få syn på andras åsikter 
och förstå att det inte finns en sanning. Samtidigt handlar det på något plan 
också om att få dem att själva ta ställning, bli politiskt bildade och inse sina 
egna perspektiv och deras koppling till ideologierna. När eleverna hade 
seminarier om globala utvecklingsfrågor tyckte Marie att hon fick fram detta: 
 

Marie: Det var så tydligt att de själva hade en ideologi… det blev liksom tydligt 
för dem själva. Att de kände när de läste att ”jag tycker nog mer så här” Då fick 
de några påståenden: ”Globalisering ger människor mer makt!” Det var ett 
påstående och så diskuterade de det. Vad makt betyder och vems perspektiv man 
ser det ifrån. Vems röst hörs? ”Fri handel är rättvis handel!” Så vände vi och 
vred på de begreppen (...) De här seminarierna… jag får nästan… längtan 
tillbaka… för de var så himla kul att ha med eleverna och man inser att de blev 
så oerhört duktiga och tagit till sig mycket… 
 
Intervjuaren: På vilket sätt hade de tagit till sig det här? 
 
Marie: De hade inte den där snäva synen längre, utan tyckte själva att det var så 
komplicerat. De blev tokiga på att de nästan inte kunde ha en åsikt för att allt 
beror på, att det beror på vems perspektiv man ser frågan ur. Att de kunde hålla 
allt i… jag var jätteimponerad minns jag. Hur så unga människor kan ha… när 
jag själv gick i gymnasiet så var jag inte i närheten av att kunna resonera på det 
sättet och det tyckte jag var så häftigt. Och att de kunde uttrycka det själva. Att 
”vad svårt det här är”. De hade mycket mer svart och vit syn på världen innan. 
De tyckte… många upplevde kursen så himla svår och jättejobbiga böcker, men 
samtidigt att den öppnade ögonen… jag minns att de var så chockade själva… 
det var så kul! Då kände man verkligen att man hade nått ett mål. 

 
Tove poängterar inlevelseförmågan före de ideologiska och politiska 
perspektiven, men hon vill ändå understryka att det handlar om att förstå att det 
finns olika bilder från olika grupper. I momentet om utvecklingsekonomi låter 
hon eleverna få arbeta fritt med källorna och tar inte själv fram de ideologiska 
perspektiven. För Tove är samhällskunskapsboken den källa de använder mest, 
men hon tycker ofta att hon får komplettera bilden som boken ger. I avsnittet 
om utvecklingsekonomier kompletterar hon med material som HDI och GDI. 
Tove berättar också om hur hon gjort i ett annat kunskapsområde. När hon 
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arbetade med Israel-Palestina testade hon med rollspel för första gången. Där 
fick eleverna spela olika roller som till exempel judisk bosättare, Hamas eller 
Fatah och försöka komma fram till lösningar på bosättningsproblematiken i en 
debatt. Tove var mycket nöjd med rollspelet. Tove beskriver vad hon ville 
uppnå: 
 

Tove: Jag ville väl få fram att inte den ena eller den andra har rätt i frågan utan 
det finns ju… det blir väldigt lätt polariserade diskussioner kring konflikten. Om 
man inte går in i den där komplicerade konfliktdebatten utan försöker lära sig 
om varje perspektiv och vilka fakta som finns där att alla har något som är rätt 
och sedan gör fel… alla har sin del av sanningen… det kanske ger någon sorts 
tolerans för… olika syner. De tänker ju som de gör (i sin roll) – det är väl lite vi 
och dom igen. Det är ju lätt att avgränsa så, alltså konflikten är ju inte lätt att 
hantera, men den är ändå lätt att avgränsa. Där finns ju en massa material (...) 
Sedan blev konflikten väldigt aktuell i och med att de här båtarna… Ship to 
Gaza…  
 

I sitt arbete i det projektet beskriver Tove hur hon använt en mängd olika sätt 
att lyfta fram olika perspektiv på konflikten för att ge eleverna material till sina 
roller. Ungdomar bjöds in från organisationen ”Judar i Sverige” och från mer 
Israelvänliga organisationer. De tittade på en palestinsk spelfilm för att få en 
känsla för situationen i de ockuperade områdena och eleverna fick läsa Amoz 
Oz bok ”Hur man botar en fanatiker”.188 Den historiska bakgrunden tycker 
Tove är viktig för att förstå en sådan konflikt och hon önskar att hon arbetat 
likadant i ”Rysslandsprojektet” för att skapa en kritisk inställning hos eleverna:  

 
Tove: Sedan fick de den historiska bakgrunden och läsa på om den så jag tror att 
det blev… Det skulle kunna vara än mer specifikt när de väl fått sina roller. De 
fick ju gå in och läsa specifika källor och så… även här skulle man kunna gjort 
material som var färdigt till eleverna. Något om hur Hamas tolkar något eller 
något autentiskt från Fatah eller Hamas. Men jag tog de här fyra perspektiven 
och den historiska bakgrunden som det de fick jobba med. Det skulle varit bra, 
tänker jag nu, om det fanns något liknande om Ryssland, men det är inte så lätt. 
Att hitta ett specifikt material på svenska. Man skulle egentligen fördjupa sig om 
någon specifik fråga i Ryssland för att få det lite lättare. Man tänker att de inte 
ska bli köpta av den första bästa som skriker högst utan få en… ta det lite lugnt 
och är det här verkligen… det som sägs är det sant eller finns det annat som talar 
för… att ställa frågor. Det kan man uppnå. Hoppas jag. Kritiskhet – vad det än 
kan vara för budskap. 
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Också Lena väljer material från olika håll och med olika ideologiska perspektiv. 
Hon använder sig både av material från Svenskt Näringsliv och från SIDA och 
vill att eleverna ska möta många perspektiv på samma fråga. Svenskt Näringsliv 
får här representera de positiva delarna av globaliseringen och SIDA-materialet 
de problem som fattiga länder har i en globaliserad ekonomi. 
 
Om att möta elevernas åsikter 
När lärarna talar framkommer det ofta att eleverna kommer till undervisningen 
med fasta åsikter i frågor. Det kan handla om att de i globaliseringsfallet redan 
har bestämt sig för vad de tycker ur sitt (eller föräldrarnas) ideologiska synsätt. 
Markus hoppas att perspektiven ska leda till att eleverna lär sig att 
problematisera den bild de har med sig in i klassrummet: 
 

Markus: En problematiserad bild kring hur världen ser ut. Vilka lösningar eller 
vilken linje de vill… där försöker jag inte säga att ”det är den här vägen” vi måste 
gå utan att problematisera bilden… Det är min förhoppning eller tanke… 
 
Intervjuaren: Hur upplever du att det här tas emot av eleverna? 
 
Markus: Det beror från klass till klass. De flesta brukar säga ”jaahaa” och i den 
åldern är de flesta åt det svartvita hållet och då inte bara som något negativt. Det 
är klart de tycker att alla är lika mycket värda, men det handlar om att lyfta dem 
dit genom att till exempel visa dem att ”här har vi tonåringar i, vad vi nu ska ta, 
ett land i Afrika söder om Sahara – hur lever de sitt liv?” Är det OK att de har 
det så? Eller när vi åker på semester till Thailand eller vad vi nu åker på julen – 
”vad bygger det på?” De brukar ta emot det och bli engagerade och förbannade 
för det mesta (...) Men det handlar också om att kunna använda begrepp för att 
analysera och se samband. Framförallt är det kul att se effekterna. Många elever 
har en inställning initialt som är ”äähh, vad då? – världen är svart och vit”. De 
tycker att det är bra med handel och konkurrens.189 

 
Markus använder ofta sig själv för att utmana eleverna i deras tänkande kring 
perspektiven, att bli tvärtemot åsiktsmässigt när han känner att diskussionen går 
åt ett visst håll: 
 

Markus: Det handlar väl om att ifrågasätta det som blir den dominerande för-
förståelsen av ett problem. Inte då för att ifrågasätta enskilda elever utan att vara 
en motvikt när man känner att diskussionen går åt ett visst håll. Att 
problematisera den… Att göra den grå och mer problematiserad. Samtidigt är 
ungdomarna rätt upprörda över hur världen ser ut och då inte bara ekonomiskt 
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utan på en massa olika sätt. Det kan handla om flyktingmottagande och hur vi 
ser på skillnader mellan människor i vårt samhälle och hur det är kopplat till 
globalisering och internationella frågor. ”Vi har ju pratat om allas lika värde, men 
hur hanterar VI kön, etnicitet och klass i vår närhet?”. Genom att få lite utblick i 
världen kan de få lite större förståelse för att det på något plan finns skillnader, 
men att vi är lika i värde”. Att möta våra egna föreställningar – ingen av oss är ju 
fria från fördomar. Det handlar om att luckra upp de där föreställningarna.190 

 
Markus lägger till att han tycker att det är viktigt att man när man diskuterar 
olika problem försöker reda ut vad man pratar om så att det inte blir för 
svepande. Han exemplifierar med en diskussion som dök upp under en lektion i 
samhällskunskap C dagen innan: 
 

Markus: I lektionen efter pratade vi lite om Israel och Gaza – att försöka se ”ok, 
låt oss försöka leva oss in i båda sidornas syn och vad kan ligga bakom? Varför 
bryter Israel mot olika FN-resolutioner och internationell rätt? Vad är det som 
triggar…” Där var det ju några i den diskussionen som... problematiserade att 
”Israel och Palestina – vilka är det? Är det Hamas, Fatah? Eller palestinierna på 
gatan?” De insåg, eller en insåg att de buntade ihop (dem) och då började de som 
hade gjort det… de insåg ju att ”just det”. Då fick vi ju problematisera det. Att 
det är svårt att bunta ihop palestinierna – det finns olika politiska organisationer 
och… ja, Israel kan man ju se som en aktör – staten Israel, medan sedan har vi ju 
israelerna. Det finns ju en massa starka fredsaktivister som har en helt annan syn 
än vad staten Israel ger uttryck för. Sedan finns det ju fundamentalister på den 
israeliska sidan också. Kring bostadspolitiken där de driver på…191 

 
Även Jens poängterar det här med att elevernas förutfattade uppfattningar om 
saker och ting – att de drivs av sina ideologiska övertygelser. För honom är det 
viktigt att möta upp detta: 
 

Jens: Det kanske låter farligt det här, men ju fler elever med vänsterideologi eller 
ekologisk ideologi desto mer tvärtom blir jag. Eller tvärtom: ju mer höger… hur 
konservativa de är eller nyliberala de är, ju mer andra hållet blir jag. För att väga 
upp för de andra (eleverna) kanske (...) Som har en annan syn på det här. De 
flesta eleverna här har väl en väldigt positiv bild av globalisering som något 
väldigt gott. Det är väl ett subjektivt urval som… vad ska man säga… de här 
texterna som du har där (pekar på materialet som han använder på lektionerna, 
bland annat texter av Stefan de Vylder och Lasse Berg) problematiserar ju på ett 
sätt som jag inte riktigt tycker att Svenskt Näringsliv eller Timbro gör. Det kan ju 
vara mitt personliga perspektiv också. Jag tycker att den här typen av frågor eller 
texter snarare vågar ifrågasätta det rådande. Det är nog så det är. Hegemoni är ett 
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sådant starkt ord, men det vanligaste synsättet och då blir det här en 
problematisering av frågan. Sedan måste man själv vara stark nog att försöka och 
ge en motbild eller nyansera den bilden.  

 
Också Henrik är inne på detta spår. Han tycker att det är viktigt att vända på 
elevernas egna perspektiv. Han tycker också att hans elever präglas av nyliberalt 
och liberalt tänkande och att det därför är viktigt att ge den andra sidans bild. 
De ”sanningar” som eleverna tar med sig in i klassrummet vill eleverna gärna 
prata om säger Henrik, men målet är att få eleverna att se att världen inte är så 
svart och vit. För Henrik är det en av huvudpoängerna med att läsa om 
globaliseringen: 
 

Henrik: Det är väl att förmedla en känsla av att det inte är svart och vitt. Att det 
finns fördelar och nackdelar… kanske att man i grund och botten ska ifrågasätta 
sin egen inställning. Att vara lite mer kritisk till… oavsett om man är 
globaliseringsmotståndare till 110 procent eller om man är globaliserings-
förespråkare. Att se att det är så komplicerade frågor att det finns inget enkelt 
svar. Det är väl kanske en sammanfattning.192 

 
Den inställningen är för Henrik inte kopplad till globaliseringsfrågorna i sig, 
utan till samhällskunskapsämnet som sådant. Men han tycker att det är enklare 
när det gäller till exempel internationella frågor än andra ”heta ämnen” i sam-
hällskunskap som gör att det blir svårare att få eleverna att hitta nya perspektiv: 
 

Henrik: Jag tycker att det är svårt. Framförallt är det kanske lättare med 
internationella frågor – de är inte så laddade. Invandrare och brott är så extremt 
laddat hos så många. Många har ju en inställning när de kommer in att samhället 
bara ljuger och gömmer fakta och data och då blir jag ju också en representant 
för samhället som ska övertyga dem. Det har jag en erfarenhet från både (min 
förra skola) och här att de är de som på något sätt har ganska invandrarfientliga 
åsikter som är de som pratar om de här frågorna i ett klassrum, vilket är… Det 
finns alltid andra som kan göra en mer realistisk analys av frågan, men som inte 
så ofta kommer till tals. Det är definitivt en av samhällskunskapens uppgifter att 
bryta ner, eller bryta ner och bryta ner – jag vet inte… att ifrågasätta sitt eget 
tänkande och då går det tillbaka till det där med ”hur har det jag tycker påverkats 
av den jag är”. Hur jag är uppvuxen och i vilken tidsperiod.193 
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Perspektiv i det kulturella rummet – att förstå de andra 
 
Perspektivtagandet rör inte bara ideologiska perspektiv eller ett vetenskapligt 
förhållningssätt till källor, utan också att förstå de andra som eleverna läser om. 
Några sådana exempel har redan varit tydligt i lärarnas utsagor om ideologiska 
och politiska perspektiv, främst i frågan om Palestina som både innehåller 
politiska perspektiv och en förståelse utifrån de andra. Att förstå de andra 
handlar dock om vidare frågor. Det gäller inte minst i globaliseringsfrågan där 
det ofta kan vara svårt att sätta sig in i hur människor i andra delar av världen 
tänker kring frågorna. 
 
Marie vill att eleverna ska göra just detta – att fundera över hur andra 
människor kan se på globaliseringen. Det kan lätt bli att perspektiven enbart 
kommer från elevernas håll, som medborgare i ett land i väst. Av den 
anledningen vill hon gärna flika in övningar i sina moment som vänder på 
perspektiven. Ett sådant exempel är den övning hon använder i samband med 
klimatrollspelet där eleverna får analysera hur en fattig människa i Bangladesh 
ser på problematiken som uppstår i kölvattnet av ett förändrat klimat. Eleverna 
ska använda den samhällsvetenskapliga analysmodellen från det perspektivet 
och komma fram till åtgärder som kan förbättra livet för Vijay, en 10-årig pojke 
i Bangladesh. Också klimatrollspelet använder Marie som ett sätt att låta 
eleverna leva sig in i hur andra ser på klimatproblematiken. Även Lena 
använder FN-rollspelet på detta sätt. Genom rollspelet får eleverna möjligheten 
att få in andra perspektiv än ett svenskt perspektiv samtidigt som de får de där 
grundläggande kunskaperna om omvärlden: 

 
Lena: Det var nog mer en utveckling av det man gör i globala studier i ettan. Fast 
den jobbar man ju mer med sitt arbete och visst lyfter det lite med seminarierna 
så att man får in lite av de andras arbeten, men här är det mer att man fördjupar 
sig på samma sätt i och för sig i problemområdet utifrån sitt land, fast då handlar 
det inte om landet för det säger ju vi. Att man kommer från det här landet, men 
man är där för att lösa världsproblemen… Man är där för att se vad kan jag som 
kommer från det här landet, med de värderingar vi har… vad kan vi föreslå. För 
det handlar ju om att få med sig de andra länderna. Att komma med åtgärder och 
lösa saker. Då blir det ändå mer att man lär sig mycket mer om massor av olika 
problem. För det försöker vi säga också att man får inte bara engagera sig i att 
jobba med sitt eget utan vi försökte säga att för högre betyg ska man vara aktiv i 
debatten eller ställa frågor och skriva tal och så vidare om andras (inlägg). Att få 
många sorters kunskap om olika problem, men man fördjupar sig i frågor som 
kanske har varit i ens utskott.  
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Genom att spela till exempel Kina får eleverna möjlighet att se det landets syn 
på olika problem som världen står inför. Det här med perspektiven är för Lena 
viktigt när det gäller att sätta sig in i och förstå hur andra tänker kring samhälls-
frågor. Lena kallar det själv för empati och jobbar ofta med hjälp av film för att 
skapa en slags inlevelseförmåga hos eleverna: 
 

Lena: Det blir ett sätt att resa – om filmen är bra – det kan vara att man möter 
olika människor. Vi har tittat på de här filmerna ”Världens konflikter” (SVT) där 
de växlar mellan landets historia och så får man träffa en invandrare här i Sverige 
som kommer från det landet. Då får man möta den personen och den får berätta 
sin flyktinghistoria kopplat till det som hänt i landet. Det är ett bra sådant 
exempel. De tycker jag har varit jättebra. Då förstår man också mer av vad som 
händer i det här landet för att den personen som är här och berättar på svenska 
som har varit med om det här. Det är ju kopplat till bra historiska tillbakablickar 
där man får följa ett inbördeskrig till exempel. De tycker jag ger den här 
mänskliga dimensionen att man kan få den här empatin. Och så får man bra 
förståelse för vilka de flyktingar som kommit hit är och varför de är här. De som 
kommer hit i ettan, sextonåringar, de har väldigt lite kunskap om folkmord som 
varit och de säger ju ”det visste jag inte att det varit ett sådant folkmord i 
Rwanda – det har jag aldrig hört om”. 

 
Filmen som verktyg för att skapa inlevelse är det viktigaste för Lena, men hon 
har också utnyttjat andra metodiska grepp. Det rör sig då främst om olika roll-
spel som till exempel FN-rollspelet och det spel som biståndsorganisationen 
SIDA tidigare hade. Spelet hette Zenit och gick ut på att deltagarna skulle förstå 
biståndsarbetet på gräsrotsnivå för att leva sig in i vad biståndet kan betyda för 
människor i syd. 
  
Olika tolkningar är beroende av utgångspunkten 
För Jens är en av de viktigaste sakerna som rör kritiskt tänkande frågan om 
perspektiv. Perspektiven som Jens pratar om kan delas i två sätt att se. Det 
första handlar om att begripa vad globaliseringen innebär för eleverna här. Det 
vet ju eleverna mycket om, men det är lätt att de bara får syn på 
globaliseringens ena sida. För Jens är det viktigt att de också får syn på vad det 
innebär för människor i en annan del av världen, även om han uttalar ett starkt 
önskemål om att utveckla metoder för detta: 
 

Jens: Sedan är det väl ett annat förhållningssätt som ingår i det (det kritiska 
tänkandet), att försöka få mer än ett perspektiv. Det kan vara ett svenskt 
perspektiv kanske, vad det gör här och också vad det gör med motsvarande 
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människa i Moçambique: en ung människa eller en vanlig medborgare där. Vad 
gör det här för dem, för honom eller henne.  
 
(...) 
 
... för att visa på levnadsstandarden i vår del av världen, levnadsstandarden i vissa 
andra delar (fattiga länder) och mellanläget, det tredje läget: medelklassen i Indien 
till exempel. Hur har vi det här i vår del av världen och hur påverkas människor i 
Moçambique av det här. Eller medelklassen i Indien eller Kina. Det är viktigt att 
sätta det där individperspektivet i fokus. Att här är jag och jag är en del av det 
här, men så finns det människor på andra ställen också. (…) Det finns ett 
önskemål, jag skulle gärna vilja komma till… att försöka förstå de där 
människorna är väldigt svårt i ett klassrum. Det kan man göra via spelfilm eller 
skönlitteratur eller egna berättelser som man själv upplevt i Indien eller så. Eller 
Marocko eller var man befunnit sig. Det är ett sätt att försöka få förståelse (...) 
Jag försöker prata med eleverna om deras upplevelser, har de träffat någon, har 
de själva en annan bakgrund – för att få det där personliga perspektivet. Men 
också ganska många (av mina) personliga erfarenheter.  

 
Lektionerna planeras utifrån det. Att samma process, globaliseringen, får olika 
konsekvenser i olika delar i världen. Under de ”nyhetssnack” som Jens alltid 
öppnar lektionerna med (Jens låter ämnet de studerar just nu styra vad eleverna 
ska välja att bevaka i medierna), försöker han ofta lyfta deras betraktelser till att 
handla om andra människor än dem själva. Film, skönlitteratur och prosa är ett 
annat sätt att försöka skapa den där inlevelsen, något som Jens tycker under-
lättas av att han också är svensklärare. Han försöker ofta hitta den där 
kopplingen mellan individen och samhället i de diktverk och i den litteratur han 
låter eleverna läsa.  
 
För Henrik är det extra viktigt att få eleverna att tänka att människor på andra 
ställen inte lever så annorlunda från oss, även om det är svårt. Henrik brukar 
använda en god vän i Östafrika som exempel: 
 

Henrik: Det var väl målet (...) att se likheterna snarare än skillnaderna. Se att 
(Josef) också lämnar sina barn på någon sorts dagis eller barnomsorg innan han 
går till jobbet. Att de har Pringleschips på snabbköpet snarare än att (enbart) titta 
på det exotiska. Det finns någonstans en sådan strävan att i grund och botten är 
vi människor och väldigt lika istället för tvärtom. Jag märker att… de börjar ju 
tröttna på mitt landexempel så jag säger ett land i Östafrika, de tycker att jag är lite 
tjatig så… samtidigt märker man, vilket är den stora vinsten, att de känner att det 
är något personligt och då lyssnar de mer direkt. Jag vet att jag under lektionen 
då det var väldigt pratigt under lektionen när jag pratar om ekonomiska teorier så 
avslutar jag den med att bara visa en 20 bilder från (Östafrika) och pratar lite kort 
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om varje. Då är det knäpptyst. Den personliga erfarenheten och det personliga 
engagemanget som får dem att lyssna.194 

 
Men det är också svårt tycker Henrik. Svårt att skapa den där förståelsen utan 
att ha upplevt den. Det gäller kanske globaliseringsfrågor mest. Det är inte 
riktigt lika konkret i elevernas värld. Droger, kriminalitet, invandring är frågor 
som berör elevernas värld här hemma. Globaliseringens effekter blir lite 
teoretiska och abstrakta för eleverna. Henrik försöker föra in filmer i under-
visningen, som den med Thomas Friedman för att visa att globaliseringens 
effekter kommer få konsekvenser för deras framtida yrkesliv. Än svårare tycker 
Henrik att det är när det gäller fattiga människor och deras liv i globaliseringens 
kölvatten. Henrik refererar till hur svårt det var för honom att ha en bild innan 
han reste själv:  
 

Henrik: Och så är det ju så att – det var så himla tydligt (i mina resor) i både 
Indien och (Östafrika), framförallt Indien, att innan man varit där är det så svårt 
att… vi hade en massa föreläsningar och kurser med böcker, men innan man 
varit där är det svårt… man har ingenting att hänga upp de där kunskaperna på. 
Då blir det någonstans skillnad på tankar och känslor – de sitter inte ihop. Man 
får inte en hel bild. Jag vet att jag skrev det innan jag åkte till (Östafrika) att ”min 
bild av Afrika är att det är torrt och det är inte mycket växtlighet, det är sand och 
så”. Sedan kommer man till ett land som är frodigt och det är städer och det är 
inte den bild jag hade. Jag skrev också det i reflektionen att ”jag vet att det inte är 
så här, jag förstår att hela Afrika inte är sand. Jag förstår det intellektuellt men jag 
är inte där än som människa”. Kan man få eleverna att se det eller uppnå det 
utan att åka dit det vet inte jag. Jag tror inte det.195 

 
Att se bortom fördomsbilden 
Jens tycker att det är lättare att utgå ifrån de bilder eleverna har samtidigt som 
han tycker att de bilderna ofta präglas av en fördomsbild.  Det kan handla om 
bilden av Afrika som korrumperat eller om att det bara blir sämre. Det är viktigt 
att lyfta fram positiva trender också tycker Jens. För Jens är ett sätt att använda 
ett klipp med Hans Rosling där Rosling visar att hälsotrenden i världen inte alls 
är så mörk som vi tror, i själva verket har många länder i den fattiga delen av 
världen samma levnadslängd som svenskar. Rosling blir ett sätt att visa upp ett 
annat Afrika. Henrik menar att även elevernas bilder av andra kontinenter är 
ensidiga. I fallet USA menar Henrik att elevernas bild präglas av en tydlig bild 

                                                
194 Henrik, intervju 2010-03-24. 
195 Henrik, intervju 2010-03-24. 
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av hur det är där. Bilden av USA är lika fördomsfull som den av länder i tredje 
världen.  
 
Lena pratar om filmen ”som ett sätt att resa”, vilket flera andra lärare nämner 
som en metod att leva sig in i andras sätt att tänka. För Tove är förut-
sättningarna lite annorlunda.  I hennes ”Rysslandsprojektet” får eleverna 
möjlighet att resa på riktigt, vilket ger helt andra förutsättningar. Innan resan 
försöker hon välja ut litteratur som ska ge en bredare bild än lärobokens 
kortfattade beskrivning av Ryssland. Hon tycker också att det finns en risk att 
de fördomar eleverna har innan om Ryssland blir bekräftade i den litteratur som 
finns. Hon tycker att det är viktigt att ge en kritisk bild av Ryssland, till exempel 
genom Anna Politkovskajas bok, men att den ska kompletteras av andra texter 
som hon tycker ger en mer balanserad bild. 
 
Rysslandsprojektet har vuxit allt mer till att handla om att förstå ”de andra”. 
Tove vill att eleverna ska få en förståelse för hur ryska ungdomar har det och 
hur det ryska samhället ser ut. Eleverna hon har är vana resenärer, men hon 
tycker att de mest är intresserade av hotellens stjärnor än att försöka se andra 
sidor av det land de besöker:  
 

Tove: Jag tror det som är det speciella är väl dels att eleverna lärt sig en hel del 
innan de åker iväg. Att man ser med helt andra förutsättningar på saker och ting 
och sedan själva utbytet där man bor i familjer. Det brukar vara det stora, det 
mest spännande och det som ger mest. Det är ju ofta så att eleverna vill jätte-
gärna åka, men är väldigt oroliga över det där med boendet och ”kan vi inte göra 
på ett annat sätt?”. Men vi håller i att det ska vara ett utbyte. För det ska ju 
motverka, hoppas jag… de ska se likheter mellan sig och Ryssland och också 
skillnader, men helst motverka lite fördomar som många har… jag är inte så 
säker att vi når dit. På ett sätt gör vi så klart det… att man kommer in i en 
familj… att bara titta uppifrån när man åker turistbuss eller på Nevskij Prospekt 
– då kan man ha sina fördomar kvar precis i lugn och ro. För man ser det man 
vill se, men när man måste tränga in bakom kulisserna och leva i familje-
sammanhang så tror jag att det ändå händer något som är väldigt speciellt. 

 
De fördomar som eleverna har brukar Tove försöka jobba med både före och 
efter projektet. Hon menar att elevernas bild präglas av brottslighet och maffia, 
supande och björnpälsar(!). Hon tyckte att årets redovisningar blev bra, men att 
en del av eleverna hade lika mycket fördomar efter resan som de hade innan. På 
det hela taget är hon nöjd med resan. 
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Även om Tove tycker att resan ger en bra inblick i det ryska samhället tycker 
hon också att det kan vara svårt – att de personer de möter blir de som ger en 
bild till eleverna och sedan har de svårt att se något annat. För Tove, som själv 
bott i Ryssland och har goda kunskaper om landet är det svårt att förmedla en 
mer balanserad betraktelse: 
 

Tove: Jag har tänkt på det här med olika perspektiv och jag tycker det är ganska 
svårt för att det finns ju det svenska perspektivet och det officiella ryska 
perspektivet och nu fick de ju konfronteras med det… Jag vet inte om du var 
med på redovisningen om medier där de hade varit på ett massmediebesök i 
Novgorod där jag själv inte var med fast jag träffat den personen innan att det är 
ett mycket kritiskt ryskt perspektiv på massmedieutvecklingen. De får egentligen 
inget material om något annat så deras spegelbild blir ju lite beroende på den här 
personen och det har jag försökt diskutera med dem efteråt att ni kanske hade 
fått en annan bild om ni hade träffat någon annan, någorlunda annan (...) de 
kanske tycker att han var så trovärdig. Det var det de fick höra och ”är det 
verkligen så här? Ojojoj”, lite så.  
 

I projektet blir det viktigt för Tove att ge en så bred bild som möjligt, men hon 
ser ett problem med att de grupper som eleverna möter blir representanter för 
en ”sanning”. Under projektet besökte de en delstatsduma, där eleverna fick en 
annan, mer positiv, bild av demokratin. Tove tycker att det kan vara svårt att 
hitta politiska positiva bilder av Ryssland och försöker hitta sådana för att inte 
skapa en fördomsfull bild av landet. I intervjun lyfter hon fram organisationen 
Soldatmödrarna som de besökte, men önskar att hon hade mer material som 
kunde ge en helhetsbild: 
 

Tove: (N)är det gäller politiken finns inget sådant som kan göra intryck 
(positivt)… jo, det här (”Soldatmödrarna”) borde vara lite intryck för dem… att 
de kämpade för mänskliga rättigheter och att man ger bilden att Ryssland inte 
bara är mörker och elände och att folk hålls på mattan. Det finns folk som gör 
annat som verkligen ser problemen och som är väldigt kunniga faktiskt och de 
har mycket kontakter i Europa och jobbar internationellt för att göra sin 
organisation känd så det är ett väldigt bra studiebesök att göra. Det är svårt att få 
en helhetsbild ändå. Det som jag kan har jag svårt att förmedla med hjälp av 
material. Sedan kan jag berätta och diskutera med eleverna, men ibland tänker jag 
att det skulle vara mycket bra om man kunde befästa det med olika typer av 
material som de kan titta själva på lite mer. Det är ett problem.  
 

Resan ger väldigt speciella förutsättningar för Tove att träna eleverna i att 
undvika bilden av ett ”vi och dom”, något som hon inte bara ser i 
globaliseringsfrågor. Hon tycker att eleverna generellt präglas av ett sådant 
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tänkande och att det ibland är svårt att ändra på den bilden. Det främsta sättet 
är att träna eleverna i att inte generalisera utan få dem att specificera vad de 
menar: 
 

Tove: ... man tänker ju lite så här att… varför är det så ofta ett vi- och dom-
tänkande? Det kan ju gälla allt från att integrera invandrare eller olika 
sammanhang där man själv ställs mot en annan. Det är väl en mänsklig… man 
måste väl definiera sig på något vis och då ser man ofta sig själv i en annan 
person. Jag tycker att eleverna är lite… de behöver på något vis öppna sig. De 
där frågorna kommer ju upp hela tiden – nu vet jag inte om det varit ovanligt 
mycket här. De här ettorna jag har nu, där kommer det upp många fördoms-
bilder om invandrare eller muslimer. Sådana här generaliserande påståenden stup 
i kvarten när man lyssnar på dem. Det är ju något man… det går ju inte bara att 
peka och säga att ”ni måste tänka annorlunda” utan det finns mycket arbete att 
göra för att visa att ni generaliserar och ni kan inte tänka så. Ni måste vara mer 
specifika när ni uttalar er. Många elever vill ju göra ett arbete om invandring och 
”vad vill du med det?”.  
 

Att bli mer specifik handlar om att kunna belägga sina påståenden med fakta, 
vilket kan vara svårt när det rör känsliga frågor som invandring. Tove tycker att 
fördomsbilder av invandrare har blivit allt vanligare den senaste tiden. Hon 
menar att det då blir viktigt att komma förbi ”vi och dom”:  
 

Tove: Det har mycket med samhällsklimatet att göra att det har kommit upp 
med Sverigedemokraterna till exempel. Det är något som är lite nytt och 
spännande. Danmark har gått före – jag ser att ungdomarna snappar upp det 
som svävar upp i samhällsdebatten sådär och då är det här något som… 
Ryssland är inget oproblematiskt land, verkligen inte, som jag sa skulle jag själv 
inte vilja bosätta mig där. Men det är ändå en spegel att titta på oss själva och 
samtidigt se att vi egentligen är ganska lika, men jag kanske ska vara glad över 
vissa saker här hemma utan att fördöma den andra. Jag vill uppnå att de ska 
öppna sina ögon lite och sina vardagsbekymmer och se lite vidare.  

 
Tove försöker alltid att komma med motargument och försöka få upp 
diskussionen till en annan nivå, men ibland är det svårt när eleverna är 
högljudda och driver på en diskussion utifrån vad de tycker. Tove menar att det 
är lättare när frågorna är mindre laddade. Ett sådant exempel är när de arbetade 
med internationella konflikter och exemplet Israel-Palestina. En fråga hon 
skulle vilja jobba mer med är klimatfrågan som hon märker att eleverna inte 
kopplat till sina egna livsval: 
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Tove: (J)ag tänker på klimatfrågan. Jag har inte jobbat så mycket med det i sam-
hällskunskapen, men de har jobbat mycket med det i naturvetenskap. Vi har 
pratat om att göra något tillsammans där till nästa år. Det tänker jag är en fråga 
som engagerar dem mycket där de har mycket förförståelse också. De ser ju 
filmer och så, som inte alltid är så trovärdiga, men som väcker frågan. Just det 
här att de är världsmedborgare på ett sätt fast de själva färdas i gräddfilen och 
har alla resurser och att många av dem varit utomlands – på mer och mer fjärran 
ställen. De har ändå det här… många…jag ska inte generalisera, men många har 
ett ganska smalt sett att se. De har ett eget raster – de känner sig tillhörande, de 
vet att de har det bra och att de hör till den här gräddfilsgruppen. Men att ändå 
polletten ska trilla ner, det är ett steg dit. De är så upptagna av sitt eget. 

 
Perspektiv som självreflektion 
Flera av lärarna pekar också på att det gäller att kunna inta olika perspektiv, 
men också förstå hur de uppkommer. För Henrik är det här extra viktigt – att  
de stannar upp och frågar sig hur deras perspektiv har uppstått. Lena använder 
filmer för att det mänskliga ska komma fram och att man ska förstå till exempel 
flyktingars bakgrund. Henrik poängterar vikten av bakgrund och ideologi vilket 
har betydelse för hur man ser på saker och ting. Har eleverna förståelse för det 
blir det svårare att säga ”vi och dom”. För Henrik är det viktigt att understryka 
att människor i världen i grund och botten ”har samma behov”. Hans egna 
erfarenheter från Afrika och berättelserna därifrån använder han i det 
perspektivet – för att visa att vi alla är rätt lika. Henrik vill att de ska kunna sätta 
sig i ”andras kläder” och förstå hur de tänker: 
 

Henrik: Det är det jag tänker… att förstå andra människor och andras stånd-
punkter. Man behöver inte köpa dem och man behöver inte hålla med, men att 
man försöker förstå hur de tänker. Det är samma i psykologin tänker jag – det är 
oerhört lätt att kritisera honom (Freud) och sticka hål på hans teorier som en 
gubbsjuk sexualdåre, men det ger inte så mycket. Det ger mycket mer att 
försöka: ”ok, det här var hans antaganden”. Vi behöver inte köpa dem, men nu 
förstår vi dem och om vi utgår från dem, kan vi då förstå hur han tänker? Då får 
man en annan förståelse. Man behöver inte teorin som sagt var, men förstår i alla 
fall hur han tänkt. Det tänker jag att man kan få i ideologiska frågor också.196 
 

Samma sätt att tänka har Markus, men hans inlevelseförmåga går än längre och 
jag ställer frågan om det är empati han är ute efter: 
 

Markus: Jag vet inte om jag skulle använda det ordet, men det…(handlar om)… 
Att förstå hur andra människor tänker. Ok, du har den politiska uppfattningen, 
men om man har den politiska uppfattningen…om man har den bakgrunden hur 

                                                
196 Henrik, intervju 2010-03-24. 
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kan man ha formats då? Där någonstans handlar det väl om respekt för andra. 
Någonstans om att man också har någon slags omtanke om andra människor. 
Då är man ju där kring empati...(…)... vilka är palestinierna? ”Ok, ni pratar om 
Hamas, ni pratar om Fatah, men folket på gatan, folket i samhället – hur tror ni 
att de ser på det här? Har de samma åsikter? Kan vi prata om svenskar på samma 
sätt som ni pratar om palestinier?” Det skulle ju aldrig ni köpa. Bara i det här 
klassrummet har ju ni en massa åsikter…”. På så sätt försöka få dem att ”nej just 
det, så fungerar det ju inte”. Försöka få dem att inte främliggöra den andra 
gruppen eller israelerna, utan de är människor som ni. Hur kan man tänka om 
man är palestinier i Gaza. Hur man växt upp och hur det kan ha påverkat en. 
Israelerna och judarnas historia – deras känsla av att vara utsatta. Kan man dra 
paralleller till Sverige, eller det är väl inte paralleller, men vad har vi vårt bagage 
som gör att vi ser på världen på det sätt vi gör. Lång fred, hållit oss utanför 
allt…197 

 
Markus tycker det är extra viktigt då eleverna befinner sig i sin verklighet och 
den kan te sig helt annorlunda än hos andra. För att förstå andra människors 
handlande måste eleverna försöka sätta sig i in i andra människors situation – 
vidga sina perspektiv: 
 

Markus: Det jag vill att de ska ha med sig är ett större perspektiv. Att de lever sitt 
liv här i (ortnamn) och de har sina kompisar här och sin livsstil. Att få dem att se 
att detta är en livsstil som vi lever och att det ser annorlunda ut på andra sidan 
jorden. Och att fundera på hur det liv vi lever här är beroende av hur övriga 
världen ser ut. Och är det här OK? Vad är det som inte är OK och hur gör man i 
så fall något åt det? Lite för att försöka få dem att se den större bilden…198 

 
Att kritisera sin världsbild är för Jens inte något som bara gäller 
globaliseringsfrågor utan samhällskunskapsämnet i stort. Det handlar om ett 
kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt som han hoppas att eleverna ska få 
med sig av kurserna. En viktig sak är att börja med att ifrågasätta sina egna 
värderingar: 
 

Jens: Att bryta med sina egna eller kamraters fördomar eller den gängse bilden 
som presenteras. ”Vänta nu. Var får du den här bilden ifrån? Kan det verkligen 
vara såhär?” Att ställa kritiska frågor till sina ställningstaganden. Ifrågasätta sina 
egna föreställningar. 

 
För att eleverna ska kunna tänka kritiskt och problematisera vill lärarna alltså att 
eleverna ska utveckla sin förmåga att ta nya perspektiv. Det kan handla om 

                                                
197 Markus, intervju 2010-06-07. 
198 Markus, intervju 2010-04-28. 
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politiska/ideologiska eller att försöka leva sig in i andras sätt att tänka utifrån 
kulturella perspektiv. Vid sidan av samhällsvetenskapliga perspektiv åter-
kommer lärarna till ett antal redskap som eleverna måste lära sig att handskas 
med. 
 
Samhäl lsve tenskapl iga redskap 
 

Markus: Jag har väl försökt ta med mig det positiva i forskningsmiljön: 
nyfikenheten. Vi ska ju tillsammans försöka lära oss… jag har inte någon tro att 
jag måste kunna allt… När de frågar när Ghana blev självständigt får man väl 
svara: ”jag vet inte, det är ju du som ska bli expert på Ghana…”. Att verkligen 
försöka få dem att förstå att de ska bli experter på sitt område. ”Det är du som 
ska övertyga mig, komma med förklaringar och bygga under dem så att jag blir 
övertygad – och att det du pratar om verkligen stämmer”. Jag vill boosta dem… 
de ska inte snegla på vad de tror att jag vill ha. De ska jobba med en tydlig fråge-
ställning och besvara på ett tydligt sätt. Det där har jag väl fått i… det är någon 
slags forskningsinriktad undervisning. Eleverna ska vara engagerade i kunskaps-
processen och kunskapsproduktionen. Inte bara mata dem med saker…199 

 
Markus, som är forskarutbildad, försöker beskriva det viktigaste han har med 
sig från sin utbildning. Han pekar på den nyfikenhet som han tycker präglar 
forskarsamhället och han uttrycker en vilja att skapa en forskningsinriktad 
undervisning. Vad kan då en sådan undervisning tänkas bestå i? Markus svar 
ekar av vetenskapliga begrepp som förklaringar och frågeställningar. Vi ska 
försöka ringa in mer konkret vad det är för redskap lärarna talar om. 
 
Systematisera och dra slutsatser genom en samhällsvetenskaplig kausalmodell  
 
Samtliga lärare arbetar i sina globaliseringsmoment med den samhälls-
vetenskapliga analysmodellen. Lärarna refererar också till denna i flera andra 
moment som de arbetar med då den är ett sätt att strukturera och systematisera 
kunskaper och dra slutsatser. Ett exempel är Jens som alltid använder den som 
en hjälp på vägen till att skapa en förståelse för ett komplext problem som till 
exempel globalisering. Tillsammans med eleverna utgår Jens från ett samhälls-
problem:  
 

Jens: För det utgår ju nästan alltid från det – ett problem, något som inte 
stämmer. Ett missförhållande eller någon slags diskrepans mellan olika saker, 
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något som inte är bra. Så är det ju med samhällskunskapen. Det är aldrig lyckligt 
i samhällskunskap, det är alltid olyckligt. Man utgår från ett problem.   

 
Problemformuleringen blir utgångspunkten i arbetet med den samhälls-
vetenskapliga analysmodellen (se figur 3, kapitel 5). För Jens är det viktigt att 
skilja mellan vad problemet leder till på kort och lång sikt, att eleverna förstår 
att det kan vara olika beroende på hur långt tidsperspektiv man har på 
problemet. Han exemplifierar med globaliseringen och ger exempel på vad han 
tycker att ett bra elevsvar ska innehålla. Jens svar är intressant. När han pratar i 
analyserande termer blir språket ett annat än vi sett under perspektivtagande. 
Det är mer distanserat och vetenskapligt i sin ton:  
 

Jens: ”På kort sikt finns det en massa problem, men på lång sikt tror jag att den 
rådande ekonomiska globaliseringen, eller rådande ordningen kommer att leda 
fram till ett ökat välstånd för allt fler människor på jordklotet och det kommer 
inte innebära att vi i vår lilla del av världen kommer att förlora på det utan det 
kommer leda fram till att människor får det bättre och bättre”. 

 
Den samhällsvetenskapliga analysmodellen med en tydlig frågeställning kring 
det problem de ska studera blir ett sätt för eleverna att arbeta systematiskt med 
ett ämne: 
 

Henrik: Använder man sig av en analysmodell så kan man tydligt visa på för 
eleverna att ”nu pratar du bara om orsaker på nationell nivå, men du tappar det 
globala perspektivet”. Att ge dem de redskapen att kunna se att det kan finnas 
luckor i deras resonemang. Att de här luckorna är bra att upptäcka och söka svar 
på det. För många blir analysmodellen något som jag tvingar på dem och något 
de tycker att de tvingar på sina frågor, mina små rutor på något sätt. Jag vill att 
de ska upptäcka när det fattas något i en ruta snarare än att de ska tvinga in 
materialet i modellen. Jag hamnar ofta i diskussioner om var saker och ting 
passar in: ”är det här samhällsnivå eller…?” Det är inte det som är det viktigaste 
utan att de täcker in det mesta (...) sedan är det ju viktigt att man inte missar det 
där med perspektiven… att förstå att har jag bara hittat orsaker på individnivå så 
måste jag gräva lite mer – då har jag missat andra eventuella förklaringar…200 

 
Henrik pekar också på att eleverna ofta har med sig förklaringsmodeller in i 
klassrummet som är förenklade och att det gäller att arbeta vidare med dem. En 
sådan förenkling handlar om struktur-aktör: 
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Henrik: Sedan handlar det om eleverna ofta hamnar på att förklara saker på 
individnivå. Att det är Bushs fel eller Saddams fel eller Bin Ladens fel och att 
man missar allt annat. Om man tittar på Lords Resistance Army i Uganda så får 
man en bild av att den drivs av en tokig människa. Man missar att det finns en 
snedfördelning av ekonomisk och politisk makt i landet. Mellan nord och syd 
och att det är en grogrund för sådant. Det har väl med det här svart och vitt att 
göra. Om man hittar en aktör så blir det att ”bara vi tar bort den aktören så är 
det löst sedan”. Så är det ju inte. Saddam är ju borta och det är inte löst. Bush är 
borta och det är inte löst. Det handlar väl dels om min egen ideologi, men också 
om att min upplevelse är att det har eleverna…att det är mycket lättare att hitta 
den (enkla förklaringen) och då behöver de hjälp att hitta det andra också.201 

 
Markus har samma resonemang när det gäller att använda analysmodellen för 
att skapa struktur i sina kunskaper. Men han tycker att mycket av elevernas 
slutsatser blir ”common sense” – att de inte riktigt når fram i sitt användande 
av modellen. Under den fortbildningskurs för lärare som handlar om 
globalisering har Markus börjat tänka i nya banor hur han ska komma förbi det 
här. Han tänker sig att samhällskunskapen ska bli mer som en 
”forskningsprocess” där de får tid att sätta sig in i en egen undersökning som 
inte primärt är en litteraturstudie: 
 

Markus: ... att de inte gör litteraturstudier utan att de faktiskt ska göra en egen 
undersökning. Och därmed visa hur de tänker steg för steg. Gör de mer 
litteraturstudier så är det någon annan som tycker något och så har de inte fått 
brottats med det själva. Så tänker jag lite i min naivitet att de ska förstå att de 
måste visa på det här sambandet. Jag försöker peppa dem när de håller på med 
egna arbeten – att ”det är ni som är experterna, det är ni som i ert sätt att 
resonera ska visa på sambandet och övertyga läsaren, mig eller publiken om att 
er slutsats är rimlig”. Att den är intressant! Bygga upp och visa samband...202 

 
För Markus är det också viktigt att lära eleverna att vara självkritiska – att 
ifrågasätta sina egna slutsatser. En del i vetenskapen är att veta att det finns en 
del osäkerhetsfaktorer i ämnet som gör att det inte alltid är så lätt att vara 
tvärsäker på saker och ting. För Markus är det viktigt att förhålla sig till veten-
skapen på det sättet; att vetenskap inte är det samma som sanning. Det vill 
Markus förmedla till eleverna: 
 

Markus: Jag brukar också betona att de kan vara lite självreflekterande: ”Ok, nu 
har jag reflekterat mig igenom den här uppsatsen och lyft fram de här bidragande 
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orsakerna för att visa på att det här är det viktigaste, men man skulle kunna se 
mer på den där orsaken vilket jag inte gjort”. Att de kan se sitt eget resonemang 
utifrån. Jag brukar snacka med dem inför betygen, innan det är klart och vad de 
behöver kämpa med att ”ok, ni ska föra ett resonemang – övertyga läsaren, 
men…” jag brukar ta exemplet med att om ni har en föreläsare som står och 
säger att ”såhär och såhär är det” och ni som lyssnare kommer på att det där och 
det där tycker vi att resonemanget svajar lite. Om föreläsaren som ni lyssnar på 
bara pratar förbi det då börjar ni tappa förtroende för den, men om den 
personen själv säger att sedan skulle man kunna se det så här och så här – då 
skulle ni tycka att den personen… att han visar på blottorna och är lite ödmjuk”. 
Att de kan se sitt eget material på det sättet.203 

 
Henrik lyfter också fram detta. Han är rätt självkritisk till den rapport de skrivit 
i projektet om internationella konflikter och menar att de inte riktigt förstår vad 
de gör nu utan mest ”gör som vi säger”. Det märks mest, tycker Henrik, i till 
exempel deras slutsatser om orsaker till en konflikt som de ofta beskriver som 
”det beror på det här”. För Henrik är det viktigt att eleverna förstår gränserna 
för vad de kan säga då de ”gör ett arbete i fyra och en halv vecka om väldigt 
komplexa frågor”. Lenas planering bygger på en progression där elevernas 
arbeten går från styrda till mer självständiga när det gäller vetenskaplighet. När 
eleverna arbetar med fördjupande arbeten där de gör egna undersökningar med 
intervjuer eller enkäter där eleverna ska vara ”källkritiska mot sig själva” och 
fundera över vilka svagheter som finns i deras egna arbeten.  
 
Att arbeta med den samhällsvetenskapliga modellen är ingenting knutet till 
globaliseringen utan återkommer i alla arbeten i samhällskunskap. För Lena är 
metodmålen viktiga vid sidan av de rena faktakunskaperna:  
 

Lena: Att lära sig arbeta med samhällsvetenskapliga metoder är ett mål. Det 
ligger ju i det här projektet (”Globala studier”) att kunna lära sig att avgränsa en 
frågeställning som vi sagt. Att välja bra källor och att lära sig vara källkritisk. Att 
lära sig att träna sig att på olika nivåer… Först naturligtvis redogöra och beskriva, 
men sedan att försöka jämföra och… det är ju olika steg kanske. Först jämföra 
sedan analysera och dra slutsatser. Att kritiskt granska tidigare lösningar och 
föreslå nya lösningar och motivera sig. Då tycker jag att jag jobbar stegvis genom 
kurserna med lite progression mer vad gäller metod. Jag tycker att de kommit 
ganska långt med rapporter för att vara ettor. De här olika nivåerna att… 
behandla fakta för att komma igång. Att lära sig analysera… ett första steg är ju 
att jämföra. Innan det här på hösten då gör jag en sak att de ska välja ett problem 
i den svenska politiken och ska de jämföra vad två politiska partier tycker om 
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det. Då ligger det i det att komma in och läsa om partier och svensk politik och 
så. Då har jag lagt upp det så att jag tycker man ska jämföra och se skillnader.  

 
Flera av lärarna arbetar aktivt med att föra in avgränsade frågeställningar i den 
samhällsvetenskapliga analysmodellen, en fortsättning på problem-
formuleringen. Lena arbetar med den i sitt projekt om globala frågor. Där vill 
Lena att huvudfrågeställningen ska vara kopplad till själva problemet och 
underfrågorna till orsak, konsekvens och åtgärder. Att arbeta med modellen blir 
en process där eleverna lär sig ett samhällsvetenskapligt arbetssätt. Genom det 
lär sig eleverna alla de delar som behövs för att komma fram till hur man 
kommer fram till slutsatser i samhällskunskap. I början av Samhällskunskap A 
hjälper de eleverna mycket med sina frågeställningar för att senare tillåta 
eleverna arbeta mer självständigt och göra egna undersökningar och egna 
intervjuer. Den progressionen vittnar flera av lärarna om. För Henrik är B- och 
C-kurserna mycket mer avancerade i den meningen.  
 
Att kunna belägga sina slutsatser 
 
Den samhällsvetenskapliga analysmodellen, frågeställningar, teoretiseringar och 
modeller är sätt att strukturera hur eleverna kommer fram till slutsatser. Men de 
sex lärarna understryker också vikten av att kunna belägga sina slutsatser. För 
Jens är det viktigt att de visar att de har faktabelägg för det de kommer fram till 
och att deras slutsatser inte bara är tagna ur luften: 
 

Jens: Sedan tycker jag att man ska beskriva varför det rör sig om ett problem, en 
slags varför-fråga. Sedan är det ju så att när man ska diskutera det här då tycker 
jag att det är viktigt att man använder sig av exempel där man verifierar eller 
falsifierar det här problemet. ”Finns det ett problem i verkligheten som talar för 
att så här ser faktiskt verkligheten ut”. Det kan vara en forskare som sagt något 
eller något som står i tidningen eller något i historien eller nyligen som talar om 
att så här ligger det till. Men också den andra sidan av saken där man falsifierar 
saken att: ”det finns ju mycket som talar emot att globaliseringen bara är något 
som gynnar de rika länderna, till exempel har vi Indien, Kina, Malaysia och 
Taiwan där människor börjar få… och så vidare. Att man använder sig av 
exempel för att verifiera respektive falsifiera. Då har man visat på att man förstår 
att ”det å ena sidan och å andra sidan”. Det räcker inte att bara säga det. Man 
måste också använda sig av någon sorts ”verklighet”.  

 
För Jens är just exemplen viktiga för att visa på sina belägg, att det finns någon 
sorts rimlighet i deras exempel. Jens använder feedback efter skrivningar som 
ett sätt att hjälpa eleverna att förstå att exemplen är viktiga. I seminarierna kring 
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Huntingtons teori om civilisationernas kamp är det viktigt att eleverna kommer 
med exempel för att visa att de kan belägga sin slutsats. Eleverna ”kan inte bara 
säga att det finns mycket som talar för att han (Huntington) har rätt utifrån 
någon känsla bara, utan (att eleverna) måste visa varför med hjälp av exempel!”. 
Jens tycker att det ibland kan skönjas att tyckandet har lyfts upp som ett 
egenvärde i dessa tider av bloggar och Facebook. Det strider mot det han vill få 
ut av sin undervisning: 
 

Jens: Det handlar mycket om attityder och vad man tror och åsikter. Åsikter har 
fått alldeles för mycket… de är så mycket värda alla åsikter… det där…det är bra 
med åsikter, men man måste också kunna ställa dem mot andra åsikter och se på 
världen lite kritiskt. Åsikterna kan få lite väl mycket utrymme ibland.  

 
Markus tycker att eleverna ofta brister i att belägga sina slutsatser med hjälp av 
källor, till exempel att de ”tenderar att ta första bästa hemsida de hittar”. 
Markus tycker också att eleverna har lite svårt att belägga det de säger när de 
diskuterar. De tänker fritt och då blir ofta slutsatserna lite av ”common sense”. 
Markus slås under intervjun av en insikt om vad problemet är: 
 

Markus: Jag kan känna att på något sätt att mina elever är ganska verbala och kan 
prata runt så där och de vet vad de förväntas svara. Jag kan känna att, vilket jag 
hör från mina kollegor också att vi tenderar – och eleverna tenderar – att när 
man riktar in sig på de höga betygen och där är det ju en slags analytiskt 
resonemang som eleverna försöker sig på… själv har man också mycket fokus på 
det och glömmer bort i varierande grad hos både lärare och elever att vad har vi 
för faktagrund i det här? Har vi några konkreta fall – exempel – och så tenderar 
slutsatsen att vara löst kopplat. Det är ett steg där emellan som saknas på något 
sätt.204 

 
Att skilja mellan åsikter och fakta 
Henrik tycker att elevernas problem med att skilja på åsikter och fakta är det 
kopplat till elevernas egna perspektiv som de har svårt att släppa – att de söker 
stöd på ställen där de vet att deras åsikter kommer att bekräftas. Henrik har 
svårt att hitta exempel från globaliseringsavsnittet som han tycker är mindre 
laddat och att eleverna därför inte har så starka åsikter. När det bränner till är 
det i de där känsliga frågorna och då är det elever som hämtar informationen 
från sidor som inte är så ”trovärdiga”: 
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Henrik: … det handlar väl om det här med att de har en bild av hur världen ser 
ut och den är väldigt jobbig att förändra. Det är lättare att bara (gå på). Idag kan 
du ju hitta stöd för allting… på Internet. Många av dem använder ju sig av forum 
som Flashback för att underbygga sina argument, men då kan ju jag se när jag 
sitter med dem sen att ”det här ser ju bra ut, men gå och titta i den där 
rapporten”, som jag ju läst i det här fallet. Och då såg de faktiskt själva att det 
står något annat…”Men hur ska vi veta det? Att du vet det beror ju på att du läst 
det här på universitetet”. ”Ja, så är det, men då kan ju ni använda er av den 
metoden för att…” Det handlar väl om att det är jobbigt att förändra sitt sätt att 
se på det. Det går väl att anlägga det på internationella frågor också. Att Afrika är 
en kontinent eller att USA är ett land och att allt är lika där. Jag tänker högt nu, 
men det handlar väl om att vi har våra tankestrukturer och som vi – i Piagets 
anda – försöker anpassa ny information till ända tills den nya informationen är så 
mycket att vi måste förändra (tankestrukturerna). Förändringar är ju jobbiga, det 
är mycket lättare om man bara kan hålla fast vid det man tänker (...) Eleverna har 
föreställningar om ”att så här ser det ut”. Sedan kanske man kan hitta stöd för 
det någonstans. Väldigt ofta upplever jag att de kommer dit och sedan säger de – 
”nu är jag klar”. Och att det är svårt att motivera dem att fortsätta.205 

 
För att hitta belägg tycker Marie att det viktigaste sättet är att arbeta källkritiskt, 
främst i form av att koda av vilka åsikter som finns i texter, och att arbeta 
metodiskt med analysmodellen. Ibland är det lite svårt att tvinga dem att 
förhålla sig vetenskapligt eftersom samhällskunskapen handlar om att tycka 
saker också: 
 

Intervjuaren: Jag tänkte på det vi pratade om här... med vetenskapligt 
förhållningssätt och att skilja på åsikter och vetande, hur jobbar du med det? 
 
Marie: Det har vi ju inte pratat om här och det är ju en jätteviktig del. Det är en 
balansgång också. Man ska lära sig det här vetenskapliga förhållningssättet som 
finns i analysmodellen för att kunna paketera det här… man ska också kunna ha 
åsikter och tycka saker. Men man måste ju också lära sig att backa upp sina 
åsikter och det är ibland… precis som när vi pratade om att det kan bli en 
passivitet. Om man hela tiden när man tycker saker så får man höra ”vad har du 
för fakta som stärker det där?” Om det hela tiden går ut på det kan det också 
platta till och skapa en… att det inte är någon idé att tycka något. Ibland vill ju 
eleverna tycka rätt mycket utan att ha något på fötterna. Det måste man ju också 
få göra… Men det är klart att vi har ett uppdrag att lära eleverna att ha 
diskussioner där de känner att de kan påverka därför att de har något att säga, att 
de har fakta att stå på. Det tänker jag att vi delar med många andra ämnen. Det 
handlar väl om att vara kritisk, om kritisk tänkande vare sig det är i pappersform 
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eller samtal eller när man går ut på stan… det handlar väl om en slags klokskap – 
att man lyckas bättre i livet om man har lite på fötterna när man tycker saker.  

 
Markus däremot är inte så intresserad av elevernas åsikter i deras arbeten – han 
skiljer gärna mellan allmänna diskussioner och arbetena: 
 

Markus: Jag brukar… Om de för ett resonemang så måste de bygga under det 
med någon slags fakta och vetenskapligt om man säger så. Det är ju ofta så att 
när de ska skriva någon liten rapport – de brukar ju fråga: ”ska jag skriva mina 
åsikter på slutet?”. Jag är inte intresserad av dina åsikter. Jag är intresserad av din 
analys och vad du kommer fram till… underbyggt… ”det är ju samma sak” 
(säger eleven). Nej, det är inte samma sak. Sedan har man den diskussionen. Där 
kan jag känna att… på slutet kan ni väl allmänt diskutera vad ni tycker, men det 
här fria tyckandet hör inte hemma i analysen. Det brukar jag snacka med dem 
om i jämna mellanrum när det dyker upp. När det blir aktuellt. Ibland har vi väl 
övningar där vi diskuterar politiska övertygelser – ”varför tycker du så?”. Då är 
man väl på ett annat sätt ute efter deras åsikter.206 
 

Lena vill också skilja mellan tyckande och vetande, speciellt i rapportform. 
Rapporten som eleverna jobbade med i projektet ”Globala studier” var styrda 
av ett mer vetenskapligt förhållningssätt: 
 

Lena: Då jobbar vi ju med att de ska lära sig att i alla fall att skriva en rapport 
mera vetenskapligt och vi jobbar med att de ska göra källkritik – det kräver vi då 
och vi kräver att de ska jobba med källhänvisning. Att det ska vara faktabaserat, 
inte eget tyckande. Vi säger att det här ska vara mer som forskare och hänvisa till 
sina källor. Och sedan hela vägen… antingen med fotnoter eller i texten där de 
hänvisar till källan. Och sedan får de formulera sig själva i slutsatserna. Nu har vi 
bara slutsats i den här (pekar på rapporten) och vi har en annan modell där de 
efter slutsatserna har en diskussion. Det har vi inte haft med här nu. Och då 
säger vi så att: ”du är en forskare och ska jobba vetenskapligt med under-
sökningen och sedan drar du slutsatserna och då ska det inte vara någon ny fakta 
med fotnoter”. När vi haft en diskussion har vi haft mer att de får skriva om sitt 
eget engagemang och där märker vi väl att de vill så gärna få uttrycka sig själva. 
Det kan man ju i och för sig göra i slutsatserna eller muntligt… Det svåra är det 
här med tiden som du märkte på de seminarier du var med på, tiden räcker inte 
till att göra så som man skulle vilja göra. 

 
Rapporterna som eleverna ska skriva innehåller alltså främst vetenskapliga 
argument och analyser även om Lena tillåter dem att vara mer ”fria” även i 
rapporterna. Lärarna arbetar generellt med den vetenskapliga rapportformen 
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för att eleverna ska lära sig vetenskapligt tänkande samtidigt som de lär sig 
vetenskaplig formalia med fotnoter och disposition. Också de vetenskapliga 
formerna opposition och seminarium används i den bemärkelsen. Alla lärarna 
använder seminarieformen för att skapa mer koncentrerad tid kring att lyfta 
elevernas analyser och de belägg de tycker sig ha för sina slutsatser. Markus 
försöker använda eleverna och deras kunskaper för att ge feedback på de 
arbeten de gör i oppositioner.  
 
Källkritik 
Tätt kopplat till att hitta belägg för sina åsikter är att förhålla sig kritisk till 
källor. Samtliga lärare kopplar också detta till att ta perspektiv. För Marie är det 
här kopplat till att se problem ur olika ideologiska och politiska perspektiv. 
Marie vill att eleverna ska kunna ta perspektiven, men också lyckas identifiera 
de ideologiska perspektiven i frågor eller som Marie säger: ”Att lära eleverna att 
det finns perspektiv i alla saker som sägs och hur fakta väljs ut.”.  
 
Samma tankegång återfinns hos Tove. De ideologiska perspektiven är ett sätt 
för eleverna att ställa sig kritiska till den information de tar del av. Källkritiken 
löper som en allmän tråd i hennes undervisning säger hon, även om hon inte 
brukar ta upp det i undervisningen. Källkritikens tendens dominerar hennes 
beskrivning: 
 

Tove: Det är ju samma grundbult som finns i historievetenskapen… som kan 
användas i samhällskritisk… eller i vilka texter som helst. Beroende och tids-
kriterier och tendens… det är ju ingen skillnad så… Men i och med att eleverna 
använder så mycket Internetkällor själva. Även om man försöker peka på 
(böcker) att ”här har du en bra källa” sedan kanske du behöver ett annat 
perspektiv som kan hjälpa dig vidare, men de är genast kritiska utan tänker att 
”jag hittar nog en bra källa på internet”. Men ofta är det att de ”hittar en bra 
källa”. Men vadå? Det fanns fakta där som jag behövde”, men ”vems källa är det 
då? (förvånad min) – ja, just det!”. Egentligen är det ju så allmänt att ”min 
information kommer från internet” är ju helt tokig för det är inte det som är 
intressant, om den kommer från biblioteket eller inte, utan vad är det för något? 
De bearbetar… det tror jag att de får med sig när det gäller källor de använder 
och vem som står bakom den. Bakom informationen så. Jag tänker att när man 
har två stycken som pratar om samma sak och använder helt olika beskrivningar 
av konflikten eller tar upp olika fakta då ser man ju allt det där: urvalet av fakta 
och att olika källor väljer olika saker att fokusera på. Varför tog inte han upp det 
här? Gör man en sådan sammanställning med eleverna så ser de (eleverna) det.  
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När Tove tänker efter är hon lite självkritisk och menar att det nog tas upp i 
andra ämnen, men att lärarna aldrig samarbetar kring sådana frågor. Det blir lätt 
att eleverna ser det som att: ” ’den läraren sa så och det gör jag det exakt här (i 
det ämnet)’, men de tänker inte på att det (behövs överallt).”  
 
Markus brukar inte hålla i direkt undervisning som tränar eleverna i det han 
kallar ”grundläggande vetenskapliga metoder” utan han försöker hjälpa dem 
individuellt när de arbetar och i den feedback han ger på uppgifterna. Käll-
kritiken i samhällskunskap tycker han är annorlunda från den i historia: 
 

Markus: Jag måste erkänna att jag arbetar med det tydligare… under begreppet 
källkritik då använder jag det mer i historia. Där använder jag de källkritiska 
begreppen. Där tuggar jag väl runt det… medan i samhällskunskap är jag väl inte 
riktigt inne på de begreppen, även om jag ”ok, vems historia är det som kommer 
till uttryck här? Vad är det som inte sägs?” – Hur berättas den här historien så att 
säga. Utan att säga att nu håller vi på med källkritik – nu ingår det nog mer i det 
här allmänna kritiska förhållningssättet. ”Ok – vad är det som tas för givet, vad 
är det som är förgivettaget?” Sedan, naturligtvis, här säger en moderat det och en 
vänsterpartist det, men där har eleverna inget problem med källkritiken, utan mer 
”vems story är det som kommer fram?”. Jag kräver ju av dem att de ska hämta 
fakta på ett vettigt sätt även om de vänder sig till en hemsida – det ska ju…är det 
statistik om Sverige ska man väl inte hämta den på första bästa privata 
hemsida…det är inte ok.207 

 
I det vetenskapliga arbetssättet är det viktigt för Lena med det kritiska 
förhållningssättet till de fakta de inhämtar. I uppgiften eleverna arbetade med i 
”Globala studier” är det ett viktigt inslag där en av punkterna är just källkritik, 
något som också lärarna poängterade vid redovisningarna. Lena beskriver hur 
hon arbetat med detta i projektet: 
 

Lena: Det har jag ju haft en lektion om. Där de fick öva sig i det här. Jag sa det 
att gå in på SIDA:s hemsida och leta och försök läsa om SIDA. Hur beskriver 
SIDA sig själva? Vem är uppdragsgivare? Vad har de för syfte med sin 
verksamhet? Att utifrån det försöka avgöra om det är en trovärdig källa. Det 
gjorde vi på en lektion. Sedan i och för sig har de olika erfarenheter med sig och 
en tjej hade ett arbete med från Mimers Brunn (en sajt där eleverna lägger upp 
sina egna arbeten) som hon hade som huvudkälla. Men det är ändå en duktig tjej 
och det var ju inget fusk med det. Det var bara det att hon inte kunde det. Så 
hon hade ju en massa fotnoter till Mimers Brunn och hon hade i och för sig 
uttryckt sig delvis källkritiskt då hon sagt att: ”det här är andra personer som 
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skriver sina åsikter” och så vidare, men hon hade ju inte ändå riktigt tänkt på att 
det var bra med elevarbeten. Men nu fick hon lära sig det – att man får gärna 
använda andra elevarbeten som inspiration, men inte som källa.  

 
Källkritiken, eller det kritiska tänkandet kring källan rör sig alltså för Lena i 
första hand handla om vilken tendens källan kan ha, men också skillnaden 
mellan källornas tyngd i betydelsen vem som ligger bakom källan. Också för 
Henrik är det viktigt med källkritiken. Projektet ”Hur vet vi vad som är sant?” 
kom till i det sammanhanget – att de ville arbeta med hur man bygger upp 
belägg genom trovärdiga källor. Mycket fokus lades på källkritiska principer och 
för Henrik är det viktigaste att eleverna funderar över vems perspektiv som 
kommer fram i texterna de läser, alltså tendens. Den källkritiska genomgången 
var dock inte Henriks bord, utan historielärarens i det projekt de läste då. 
 
Att använda modeller och teorier för att förstå  
 
Den samhällsvetenskapliga analysmodellen används genomgående av lärarna i 
kurserna, men de använder också andra modeller för att göra analysmodellen 
spetsigare och skapa en förståelse. Ett exempel är när lärarna läser om 
utvecklingsekonomi då de använder utvecklingsteorier som ett sätt att försöka 
begripliggöra det de arbetar med. Jens använder Huntingtons teser som ett sätt 
att försöka begripliggöra de motsättningar som tycks finnas mellan öst och väst. 
Henrik tycker att det är viktigt med andra samhällsvetenskapliga modeller för 
att skapa en förståelse för en fråga. I projektet kring internationella relationer 
vill Henrik: 
 

Henrik: ... ge dem verktyg att se att det finns modeller och teorier för att förklara 
en verklighet (...) Även när man tittar på internationella relationer med värld-
ssamhällesmodellen och anarkimodellen så handlar det om att få dem att förstå 
att det är ett sätt att förstå relationer mellan länder, men att det är en förenkling 
av verkligheten. Den ser inte så ut och man kanske kan se att vissa konflikter 
eller vissa relationer har mer drag av en modell än av en annan. Där kommer det 
här rollspelet hos ”Folk och försvar” in att vi åker dit för att… och sedan har jag 
ett prat med dem efteråt och det är alltid ett par elever som gör kopplingen; ”att 
här diskuterar vi bara på den här nivån, varför fanns det inte med andra världs-
omspännande rörelser eller överstatliga institutioner?”. Dels att ge dem redskap 
vad gäller förståelser för modeller och teorier som försöker förklara verkligheten, 
men också att börja ifrågasätta…” Om man pratar om tankeutveckling så 
handlar ju utveckling om att veckla ut något – att öppna något. Får man dem att 
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göra det och vara mer förutsättningslösa och se den andra sidan och andra 
argument som talar emot dem får de gärna ”veckla ihop” igen.208 

 
För Henrik är det viktigt att jobba med förenklingar, men samtidigt att eleverna 
förstår att det inte är verkligheten. Teoretiska modeller som de Henrik 
använder för att förstå internationella konflikter är till för att begripliggöra, inte 
vara verkligheten. Detta är något Henrik hela tiden upprepar för sina elever: 

 
Henrik: ... annars är det ju risk att man hamnar i att modellen blir verkligheten 
och då har man ju förenklat för mycket. Den fyller ju funktionen att göra något 
begripligt på något sätt, men det är ju inte den totala sanningen. 
 
Intervjuaren: Vad menar du är risken om man inte jobbar med modeller? 
 
Henrik: Att det blir för komplext och om man inte får några mönster eller 
strukturer över huvudtaget… Jag brukar göra en lek första lektionen som heter 
”Psykologen”. Kortfattat går det ut på att man skickar ut två elever som ska 
komma in och reda ut vad de andra lider av. De får bara ställa ja- och nejfrågor. 
Det alla lider av är att de tror att de är personen som sitter till vänster om dem. 
Så de ska svara som de tror att den personen svarar. Det är en lek för att lära sig 
namn och få reda på saker om varandra. Men också att det är ganska tydligt att 
när man är psykolog så får man en massa information som att Kalle har en hund 
och hon har blå skor och han tycker om killar… som de inte kan göra något med 
för de har inga strukturer. När de ser mönstret så blir allt så tydligt. Allt faller på 
plats… Vartenda ord blir förståeligt. Det brukar jag ta som exempel sen att sam-
hällsfrågor… att googlar man arbetslöshet så får man så många olika svar om så 
många olika saker så har man ingen möjlighet att dela upp det i orsaker, 
konsekvenser, åtgärder etcetera, så blir det jobbigt att hantera materialet. Så det 
är väl en tanke – att göra det komplicerade mer gripbart, men samtidigt att det 
blir förenklingar.209 

 
Sammanfattande reflektioner 
 
När lärarna planerar sitt innehåll i globalisering kan vi urskilja två sorters 
kunskaper. Den första ordningens kunskaper i fallet globalisering består i 
huvudsak av två kunskapsområden: utvecklingsekonomi och internationella 
relationer. Dessa är i sin tur är uppbyggda kring olika termer, begrepp och 
fenomen som de vill att eleverna ska behärska. Eleverna orienteras i kunskaps-
området genom texter, genomgångar och övningar.  
 

                                                
208 Henrik, intervju 2010-03-24. 
209 Henrik, intervju 2010-05-25. 
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De begrepp som eleverna arbetar med är hämtade från de 
samhällsvetenskapliga disciplinerna och är tämligen lika mellan lärarna. Lärarna 
betonar att eleverna måste ha goda kunskaper av den första ordningen för att 
kunna analysera, problematisera och kritiskt granska dessa kunskaper. Utan 
dessa kunskaper kan elevernas resonemang inte kvalificeras. För att strukturera 
och organisera första ordningens kunskaper behövs organiserande principer. 
Dessa principer återfinns i andra ordningens kunskaper. 
 
Vid sidan av första ordningens kunskaper finns andra kunskaper som eleverna 
måste ha. Det är de kunskaperna som varit i fokus i detta kapitel. Dessa är 
kunskaper som kan karaktäriseras som andra ordningens kunskaper. Lärarna 
arbetar integrerat med detta i undervisningen på det givna material som de 
arbetar med i fallet globalisering, men när de talar om dem kommer exemplen 
ofta från andra kunskapsområden. Dessa är alltså inte knutna till ett givet 
kunskapsområde, utan tillhör samhällskunskapsämnet i sin helhet. I materialet 
går det att identifiera fem sådana organisatoriska och disciplinära kunskaper 
som eleverna behöver för att kunna organisera, analysera, problematisera och 
kritiskt granska en sådan samhällsfråga som fallet globalisering utgör.  
 
Andra ordningens kunskaper i  samhäl lskunskap 
 
Samhällsvetenskapligt perspektivtagande 
Den första kunskapen är den som framträder tydligast i lärarnas utsagor: 
perspektivtagande. Perspektivtagandet skiljer sig dock från det historiska 
perspektivtagandet som historiedidaktikerna lyfter fram. I historia handlar 
perspektivtagande om att förstå hur människor tänkte förr – alltså en slags 
tidsresa till en annan mentalitet och världsuppfattning.210 I lärarnas utsagor 
finns ett mycket närbesläktat sådant perspektivtagande som handlar om att 
försöka få eleverna att fundera över hur andra människor tänker utifrån andra 
världsuppfattningar än de som de flesta eleverna tar med sig in klassrummet. 
Det kan röra sig om att elever i Sverige har svårt att tänka sig in i hur andra 
människor i andra länder tänker kring till exempel fattigdomsproblematik, men 
också om att försöka förstå ett annat lands inställning till klimatproblematiken 
utifrån deras kulturella och geografiska förutsättningar. Detta perspektivtagande 
kallar jag för kulturellt perspektivtagande då det handlar om att röra sig utanför 
den svenska kontexten – både i geografiska och kulturella termer. Ett exempel 
är att försöka sätta sig in hur människor i andra länder tänker kring politik eller 

                                                
210 Lévesque (2009), ss. 140-169 
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fattigdom. Detta perspektivtagande är viktigt enligt flera av lärarna. Utan det 
blir alla tolkningar, analyser och åtgärdsförslag byggda på ett etnocentriskt och 
nationellt tänkande. Perspektivtagandet kan också handla om att försöka se 
frågan ur ett individ- eller grupperspektiv vilket kan skilja sig från samhälls-
perspektivet.  
 
Lärarna använder en mängd olika metoder för att komma åt detta. Filmer blir 
ett sätt att resa för de som inte kan, medan till exempel Lena får en speciell 
möjlighet att träna eleverna i detta genom resan till Ryssland. Men minst lika 
viktigt är också de övningar och det material som lärarna använder för att ge 
eleverna möjlighet till nya perspektiv. Det kan röra sig om egna berättelser där 
likheterna betonas mellan länder eller övningar som syftar till att leva sig in i hur 
någon annan kan tänka. Det handlar om att vidga elevernas syn och komma 
förbi de fördomar och generaliseringar som vi alla har med oss.  
 
Dessa kulturella och geografiska perspektiv handlar mycket om att göra upp 
med fördomsbilder som eleverna kan tänkas ha kring de andra. Perspektiven 
blir ett vetenskapligt förhållningssätt att ifrågasätta sina egna värderingar och 
tankar om de andra – ett sätt att se att människor i världen är rätt lika trots allt. 
De kan därmed sägas vara viktiga för självreflektion. Detta perspektivtagande 
ligger alltså nära det historiska perspektivtagandet, men det ska understrykas att 
det handlar om ett nutida perspektiv – hur människor tänker i olika delar av 
världen och utifrån de förutsättningar de har där de lever.  
 
Ett annat perspektivtagande som lärarna talar om handlar om ideologi och 
politik. Lärarna betonar att det i samhällskunskap är viktigt att kunna se att det i 
alla frågor finns ideologiska och politisk perspektiv som ger olika tolkningar 
och förklaringsmodeller. Samhällsfrågor kan sällan besvaras på ett sätt, utan det 
finns flera olika sätt att beskriva verkligheten. Detta perspektivtagande är inte 
bara ideologiskt även om svaren vittnar om att det är en mycket viktig del. Det 
kan också handla om andra perspektiv som jag valt att kalla politiska eftersom 
de ofta härrör från politiska eller historiska bakgrundsfaktorer. Ett exempel 
som återkommer gäller internationella konflikter där lärarna påpekar vikten av 
att kunna se att det finns olika sätt att förstå och tolka en konflikt. Israel-
Palestinakonflikten kan alltså ses ur olika perspektiv utifrån olika 
politiska/historiska synsätt. Varje individ och grupp som är inkopplad i en 
samhällsfråga har olika sätt att tolka den och det är det som lärarna vill att 
eleverna ska få med sig – en insikt i hur den tolkningen kan uppkomma – att 
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det är kopplat till bakgrundsfaktorer vilka ideologiska och politiska erfarenheter 
som finns.  
 
I de ideologiska och politiska perspektiven påpekar lärarna att utgångspunkten 
kan spela stor roll för hur ett problem kan ses och att slutsatserna blir beroende 
av dessa perspektiv. Att vara kritisk och analyserande handlar alltså om att lära 
sig att identifiera och ta flera olika perspektiv på den fråga som eleverna arbetar 
med, i förlängningen handlar det om att utveckla en kompetens att avslöja 
perspektiv som finns i olika typer av källor. Hos lärarna kan vi se att de vill 
problematisera den bild som på ett eller annat sätt är rådande i debatten. Det 
kan röra sig om lärobokens eller nyheternas bild av en fråga som 
globaliseringen där lärarna vill ge eleverna flera tolkningsmöjligheter. De vill 
också att eleverna ska lära sig att identifiera dessa perspektiv och på det sättet 
vara mer kritiska. 
 
Det kan också röra sig om att ge andra perspektiv än de som eleverna tar med 
sig in i klassrummet. Vi kan se tendenser till att alltid ställa sig på tvärs mot 
elevernas egna ideologiska föreställningar. Om eleverna kommer som över-
tygade motståndare till globaliseringen tar de som lärare motsatt perspektiv för 
att eleverna ska få möta en annan bild.  
 
Genomgående återkommer beskrivningar att eleverna har en förmåga att se 
världen i svart och vitt och att lärarna vill ge dem ett sätt att se på frågorna som 
ger många olika nyanser. Marie uttrycker en glädje över att eleverna kan få syn 
på hela problematiken i en fråga och inte vara så svart-vita som de kanske var 
innan de började läsa om frågorna.  
 
I lärarnas tal kan vi också se att de inte vill ifrågasätta individuella elevers 
tänkande utan att de vill lyfta diskussionerna genom fler perspektiv. Det tycks 
som om det finns en vetskap om att det blir svårare ju mer kontroversiella 
frågorna blir. Att hitta olika perspektiv på komplicerade internationella frågor 
som globalisering är mindre svårt än när det gäller frågor som rör elevernas 
vardag. Segregationsfrågor är ett exempel där lärarna tycker att det är viktigare 
än någonsin att ge flera perspektiv, men där eleverna kan uppfatta att läraren 
går emot elevernas syn och representerar samhällets syn. Är frågorna mindre 
värdeladdade är det lättare att ge andra bilder. Genom att lära sig använda 
perspektiv på samhällsfrågor vill lärarna skapa självreflekterande och mindre 
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bestämda och fördomsfulla elever. Det rymmer alltså både (vetenskaplig) 
kunskap och fostran. 
 
För att uppnå detta har lärarna mer eller mindre uttalade strategier. En är den 
nämnda – att se till att ta motsatt perspektiv för att utmana de sanningar som 
eleverna tar med sig in i klassrummet. Henrik har identifierat att eleverna gärna 
tror på finare böcker och ger dem därför källor som ser lika ut, det vill säga inga 
av källorna är i bokform. Lärarna arbetar fokuserat på att ta fram 
kompletterande bilder av den problematik som undervisningen handlar om. 
Det rör sig om filmer, artiklar och andra inslag som ska ge en bred bild av 
problemet. Det blir elevernas uppgift att själva komma fram till hur de ska 
förhålla sig till de olika bilderna, något som flera av lärarna också tycker kan 
vara problematiskt. Denna tråd återkommer i nästföljande kapitel.  
 
Hos lärarna framträder också ett antal samhällsvetenskapliga redskap som 
eleverna behöver för att utveckla sitt tänkande i samhällskunskap. Det 
samhällsvetenskapliga perspektivtagandet är inte skilt från det som jag kallar 
samhällsvetenskapliga redskap. Att använda redskapen på ett bra sätt innebär 
att kunna sätta olika perspektiv på en samhällsfråga – såväl ideologiska, politiska 
som kulturella perspektiv.  
 
Samhällsvetenskaplig kausalitet 
Den andra kunskapen som återkommer är en kausalmodell för att hjälpa 
eleverna att organisera första ordningens begrepp. Den modell som alla lärarna 
använder sig av är den samhällsvetenskapliga analysmodellen, som de använder 
för att hjälpa eleverna att strukturera orsaker, konsekvenser och åtgärder kring 
ett samhällsproblem. Med hjälp av systematiserade kategorier kan elevernas dela 
in de kausala sambanden i politiska, sociala och ekonomiska fack. De kan också 
systematisera konsekvenserna för individer, grupper och samhället. En annan 
organiserande principer är kort- och långsiktighet. Eleverna kan också lära sig 
att synliggöra om åtgärderna påverkar orsakerna eller konsekvenserna.  
 
När eleverna använder analysmodellen finns det möjlighet att få syn på problem 
som eleverna har när de ska förklara. I slutsatsen kan elevernas problem och 
tankemönster tydliggöras. Henrik pekar till exempel på att det i elevernas svar 
kan vara tydligt att de missat någon nivå, men också att de personifierar 
samhällsproblem, det vill säga att problemen blir avhängiga vissa personligheter. 
Orsakerna bakom ett problem är då på aktörsnivå och beror inte på strukturer. 
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Markus identifierar problem med att eleverna kan ha svårt att sätta ihop sin 
analys till en helhet. Med hjälp av analysmodellen kan läraren identifiera vad 
eleverna behöver utveckla.  
 
Den kunskapen delar stora likheter med ett ämne som historia. Kausalanalys är 
vanlig i de flesta discipliner, till exempel historia. Men den skiljer sig i samhälls-
kunskap på det sättet att den också lägger stor vikt på nivåerna individ-grupp-
samhälle. Detta är möjligen ett spår som leder till de universitetsämnen som 
samhällskunskapen kommer ifrån – sociologi är ett ämne som ofta använder de 
nivåerna i sina analyser. Analysmodellens åtgärdsdel pekar mot att kunna dra 
slutsatser. 
 
Samhällsvetenskaplig slutledning 
Arbetet med den kausala analysmodellen leder till den tredje kunskapen som är 
att använda den samhällsvetenskapliga analysmodellen för att komma fram till 
en slutsats i en samhällsfråga. Lärarna använder denna för att hjälpa eleverna att 
bygga upp utvecklade resonemang för att kunna nå en slutsats som är rimlig 
utifrån det material (och den tid) eleverna har.  Slutsatsen ska baseras på vad de 
vet utifrån den kunskap de fått i samhällsfrågan. Slutsatsen handlar inte bara om 
att förstå orsakssambanden utan också om att se vilka åtgärder som är möjliga 
för att åtgärda samhällsproblemet. Den skiljer sig alltså från den historiska 
kausalmodellen då den är inriktad på att eleverna ska komma med förslag på 
hur problemet ska åtgärdas. Ett viktigt inslag är att samhällsfrågor ska lösas av 
eleverna.  
 
I samband med slutsatserna poängterar lärarna att de vill att eleverna ska vara 
självkritiska till vad de kommer fram till. Att vetenskapen (speciellt i arbeten på 
deras nivå) rymmer en stor osäkerhet. Att slutsatserna inte ska vara så självklara 
för eleverna och att de ska vara självkritiska till det de säger i sina slutsatser. 
Perspektiven kan användas för att förstärka diskussionen kring detta. Att kunna 
dra slutsatser blir en viktig process som kan byggas på med abstrakta modeller, 
teorier och metoder i mer avancerade kurser. I samband med att dra slutsatser 
arbetar lärarna också med frågeställningar. Med hjälp av frågeställningar eller 
komparationer kan problem konkretiseras och ringas in för att eleverna ska 
förstå grundläggande samhällsvetenskapligt arbetssätt. 
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Samhällsvetenskapliga belägg 
Tätt knutet till att kunna dra slutsatser är den fjärde kunskapen – att finna sam-
hällsvetenskapliga belägg. Att kunna exemplifiera med första ordningens 
kunskaper blir en viktig del i detta. Med exempel kan eleverna bygga upp mer 
avancerade resonemang och slutsatser kring samhällsfrågor. Jens betonar 
exemplen som ett sätt att lära sig falsifiera eller verifiera olika påståenden. I sin 
undervisning arbetar han själv mycket med exempel och vill att eleverna ska 
göra det samma i sina analyser.  I lärarnas beskrivningar kan vi se att de tycker 
att eleverna måste lära sig att skilja på tyckande och vetande. Elevernas åsikter 
är ofta starka, men de saknar emellanåt verktyg för att skilja ut sina åsikter från 
det som de verkligen kan belägga. I detta blir det då viktigt att lära sig hantera 
källor och hitta sådana källor som ger en bra information som eleverna kan 
använda som fakta. Hos lärarna kan vi se att de tycker att det är svårare att skilja 
mellan tror-vet-tycker i värdeladdade frågor. Vi kan också se att det ibland kan 
vara svårt att skapa helt vattentäta skott mellan dessa då lärarna också vill att 
eleverna ska tycka saker. 
 
Källkritiken i samhällskunskap tycks dock hos lärarna skilja sig från den käll-
kritik som historielärarna arbetar med. De lärare som har historia i sin 
kombination blir nästan överrumplade av frågan om hur de arbetar med käll-
kritik i samhällskunskap. Den historiska källkritiken verkar starkt kopplad till de 
källkritiska kriterier de arbetar med där. I samhällskunskap är det framförallt 
den källkritiska principen tendens som lärarna diskuterar, det vill säga att kunna 
se vad det finns för bakgrund till källan, vilka motiv författaren bakom verket 
kan ha etcetera. De vetenskapliga formerna rapportskrivande, seminarier och 
oppositioner av elevers arbeten är också något som används för att elevernas 
belägg ska kunna diskuteras.  
 
Samhällsvetenskaplig abstraktion 
Den femte kunskapen är att använda abstrakta teorier och modeller för att 
studera ett problem. Detta är starkt sammankopplat till den kausala analys-
modellen. Genom att introduceras till mer abstrakta modeller och teorier än 
den samhällsvetenskapliga kan en större förståelse ges till det problem eller 
fenomen som studeras. Den samhällsvetenskapliga analysmodellen är förvisso 
en modell, men används inte för att skapa en teoretisk förståelse av ett problem 
utan som ett pragmatiskt sätt att lära eleverna strukturera sina kunskaper och 
sin analys.  
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I lärarnas berättelser ser vi att de använder abstrakta teorier och modeller för att 
skapa en förståelse för ett problem. Med hjälp av modeller kan en komplex 
verklighet bli begriplig. I detta arbete blir det också viktigt att diskutera 
teorierna och modellernas begränsning – att de är ett sätt att förstå världen, 
men också en förenkling. Att röra sig mellan abstraktion och konkretion blir 
alltså viktigt för att hitta exempel i teorierna och använda dem på konkreta 
fenomen.  
 
De mer abstrakta modeller som eleverna arbetar med är kopplade till det 
område som behandlas i undervisningen. I lärarnas tal om sin undervisning i 
globalisering är det tydligt då lärarna pekar på sitt användande av olika 
utvecklingsteorier för att skapa en förståelse för hur utveckling kan ske. I 
internationella relationer använder Henrik andra abstrakta modeller för att 
förklara världsordningen – då hämtade från teorier i internationella relationer. 
Jens använder Huntingtons teori om civilisationernas kamp på detta sätt. Att 
arbeta med abstraktion är också kopplat till perspektivtagande då teorierna kan 
komma från specifika ideologiska ställningstaganden. I utvecklingsteorierna 
finns både höger och vänsterteorier representerade.  
 
Fem kunskaper av andra ordningen framträder alltså i lärarnas tal om innehållet: 
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Tabell 5: Andra ordningens kunskaper i lärarnas tal om sin undervisning 

Andra ordningens kunskaper Förklaring/Exempel 

Samhällsvetenskapligt perspektiv-
tagande 

Att kunna ta olika ideologiska/politiska perspektiv i sam-
hällsfrågor samt perspektiv i det kulturella och geografiska 
rummet. Att se, känna, ”tänka” och förstå världen från en 
annan persons synvinkel. 
 

- Att förstå hur de uppkommer. 
- Kunna identifiera perspektiv i utsagor. 
- Förstå att perspektiven får effekter på 

slutsatser/förklaringsmodeller. 
- Användas för självreflektion över sina egna perspektiv. 

Samhällsvetenskaplig kausalitet Strukturera kunskaperna kring en samhällsfråga genom en 
kausal analysmodell. Innefattar också organisering i olika 
kategorier (t.ex. politiska, ekonomiska, sociala orsaker och 
konsekvenser för individer, grupper och samhällen, kort och 
långsiktiga konsekvenser, åtgärder riktade mot orsakerna eller 
konsekvenserna).  

Samhällsvetenskaplig slutledning 

 
 
 

Arbeta med analysmodellen för att kunna dra slutsatser kring 
en samhällsfråga. Att lära sig arbeta med kritiska 
frågeställningar till ett begränsat material och dra slutsatser av 
sina fynd. Förstå osäkerheten i slutsatserna. 

Samhällsvetenskapliga belägg Finna belägg för sina slutsatser. Att skilja på vad man tycker, 
tror och vet. Innefattar ett källkritiskt förhållningssätt till 
källor. 

Samhällsvetenskaplig abstraktion  Att kunna förstå och använda abstrakta begrepp och teorier 
(t.ex. utvecklingsteorier, globaliseringsteori, modeller i 
internationella relationer) i konkreta frågor. Ger en förståelse 
för komplexa samhällsfrågor.  

 
Dessa kunskaper av andra ordningen har speciell relevans för samhälls-
kunskapen, men känns igen från andra ämnen – inte minst i ett närbesläktat 
ämne som historia. Dessa allmänna kunskaper kan kallas interdisciplinära 
kunskaper av andra ordningen och har olika betydelser i olika ämnen.  
 
I tabellen nedan sammanfattas lärarnas sammanlagda utsagor om innehållet i 
fallet globalisering. Som jag tidigare beskrivit är inte första ordningens 
kunskaper i fokus i avhandlingen och någon definitiv indelning av vilka termer 
som är sakbegrepp eller sammansatta begrepp har inte gjorts. Flera av sak-
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begreppen skulle med största sannolikhet kallas sammansatta av experter i 
disciplinerna.211 Jag vill bara här visa att undervisningen kretsar kring ett antal 
termer, begrepp och fenomen som är kunskaper av första ordningen. Inte heller 
kommer jag att diskutera lärarnas användning av dem på något djupare sätt. 
 
Tabell 6: Första och andra ordningens kunskaper i lärarnas tal om sin undervisning 

Första ordningens kunskaper Andra ordningens kunskaper 

1. Sakbegrepp 
 
Exempel på begrepp: 
Stater, transnationella företag, NGO:s, FN, 
specialisering, export/import, World Trade 
Organization (WTO), International Monetary 
Fund (IMF), Världsbanken, SIDA, HDI/GDI, 
Nord/Syd, I-land/U-land, multinationella 
företag. 

3. Disciplinära kunskaper/processkunskaper 
 

• Samhällsvetenskapligt 
perspektivtagande 

• Samhällsvetenskaplig kausalitet 
• Samhällsvetenskaplig slutledning 
• Samhällsvetenskapliga belägg 
• Samhällsvetenskaplig abstraktion 

 

2. Sammansatta begrepp 
 
Exempel på begrepp: 
Nyliberalism, hållbar utveckling, globalisering, 
rättvisa, utvecklingsteori, skuldkrisen, klimat-
anpassning, Milleniemålen, internationell rätt, 
komparativa fördelar, mellanstatliga relationer, 
suveränitet, Kyotoprotokollet, frihandel, 
protektionism. 

4. Interdisciplinära kunskaper/processkunskaper 
 

• Perspektivtagande 
• Kausalitet 
• Slutledning 
• Belägg 
• Abstraktion 
 

 
Innehållet i form av första och andra ordningens kunskaper handlar i första 
hand om att kunna behandla kunskapsområdenas innehåll. I lärarnas didaktiska 
överväganden kan vi se att det finns genomtänkta tankar kring hur de arbetar 
med de två kunskapsformerna. Vi kan också se att de kunskaper de talar om 
vetter åt två håll. De kunskaperna handlar dels om att behärska ett kunskaps-
område, men också att komma förbi fördomar och att tycka saker. Dessa mer 
fostrande delar blir än tydligare nu när vi ska bege oss in i det sista empiriska 
kapitlet. Jag ska där försöka precisera vilka mål lärarna har med sin 
undervisning.  

                                                
211 Jfr Koselleck (2004). 
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7. Målen med undervisningen preciseras  
 
I kapitel fem och sex mötte vi lärarnas globaliseringsundervisning. Vi kunde se 
att undervisningen om globalisering skedde i huvudsak i två moment: 
utvecklingsekonomi och internationella relationer. Undervisningens innehåll 
bestod av två olika sorters kunskaper. Första ordningens kunskaper bestod av 
ett antal termer, begrepp och fenomen – själva stoffinnehållet i kunskaps-
områdena. Andra ordningens kunskaper bestod av fem kunskaper som används 
för att organisera, analysera, problematisera och kritiskt granska kunskaps-
området. Vi har också sett att dessa kunskaper förutsätter varandra. Vidare 
kunde vi se att andra ordningens kunskaper har en speciell betydelse för 
samhällskunskapsämnet även om de har mycket närbesläktade varianter i andra 
ämnen som här kallas för interdisciplinära kunskaper. Vi kunde också se att 
kunskaperna vetter åt både fostran och kunskap. 
 
Mellan undervisningens innehåll och mål finns inga vattentäta skott. Som vi 
tidigare sett är de starkt relaterade till varandra. Det tidigare kapitlet om 
innehållet fokuserade på de kunskaper som lärarna arbetade med och dessa kan 
sammanfattas under rubriken kunskapsmål. Jag ska i det följande kapitlet 
precisera de mål med sin undervisning som lärarna talar om.  
 
Lärarnas tal om målet med sin undervisning 
 
Att ve ta om s in omvärld och se  samband 
 
De sex lärarna nämner alla faktakunskaperna som något viktigt – att det behövs 
grundläggande kunskaper för att kunna gå vidare. Tove och Lena understryker 
kunskapsfunktionen när de undervisar om globalisering. Globaliseringen är inte 
viktigare än något annat, utan de vill i sin undervisning ge en bred bild av sam-
hällsfenomen. Tove tycker att omvärldskunskap är ämnets främsta mål – att 
arbeta med aktualiteter och låta eleverna få kunskap om det som sker kring 
dem:  
 

Tove: All samhällskunskap är ju någon sorts omvärldskunskap. Att veta mer om 
vilken värld man lever i, kunna tolka sådant som händer i nutiden, nyheter och 
så. Lite utifrån större perspektiv. Jag arbetar ju mycket med internationell politik 
– om FN:s roll och konflikter. Traditionellt samhällskunskapsstoff som man 
jobbar med. Det ger ju kunskaper helt enkelt om man ska vara traditionell. Jag 
vet inte om min stora drivkraft är att få dem politiskt engagerade till exempel – 
det är nog inte det. (...) Själva kunskapsmålet är ju viktigt i sig. Att kunna mer har 
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ju ett värde i sig. Jag menar ju mer man vet desto mer förstår man att man måste 
veta mer och det är en process som håller på hela tiden.  

 
Också Lena motiverar valet av globaliseringsfrågor i samhällskunskapens kurser 
utifrån att eleverna ska få kunskaper, i termer av första ordningen, och veta hur 
omvärlden ser ut. Genom att jobba med det här vill hon väcka deras intresse 
för omvärlden och hur saker och ting hänger ihop. För Lena har kunskapen ett 
egenvärde. Analysmodellen och frågeställningar är för henne ett sätt att 
organisera kunskaperna: 
 

Lena: Målet är att de ska få kunskaper i de här olika frågorna. Och att de ska 
känna att de blir engagerade – hittar något de känner att de blir engagerade i... att 
lära mig mer om… både ämnesområdet: att bli nyfiken på ett land eller på en 
sådan här fråga och utveckla den, men också metodiskt. Vi har också lagt till att 
de ska jobba med att använda den samhällsvetenskapliga analysmodellen.  
 
(...) 
 
Lena: ... kan se olika orsaker till det här och att man kan se vad olika…vad politik 
spelat för roll, vad ekonomi spelat för roll. Vad har den koloniala historien spelat 
för roll om landet är en gammal koloni. Vad har de för band till kolonialmakten 
och vad spelar geografiska aspekter för roll i ett land – till exempel ett land som 
ligger isolerat i mitten av Afrika. 

 
Ingen av lärarna isolerar kunskapsmålet från andra mål. Det är tydligt att de 
pratar om faktakunskaper som något som behövs för att ta ställning, analysera, 
förhålla sig kritiskt etcetera. För Jens är det viktigt att eleverna följer med i 
medierna och förhåller sig kritiskt till dessa och för att göra det krävs en mängd 
kunskaper om det man studerar. För Jens är arbetet med begrepp viktigt. Under 
lektionerna använder han många samhällsvetenskapliga begrepp när han pratar 
om de, i hans mening, stora ekonomiska förändringarna i världen som lett fram 
till en globaliserad värld. Varje gång de stöter på begrepp som behövs för att 
förstå ett annat begrepp stannar Jens upp och försöker säkerställa att eleverna 
vet vad Jens menar. När Jens talar om tillväxt med eleverna gör han en 
utvikning för att skapa förståelse för just det begreppet. Med hjälp av ett annat 
begrepp – BNP – förklarar han och illustrerar vad nationalekonomerna menar 
med tillväxt. Jens drabbas alltid av nervositet när han inser att han pratar om 
svåra begrepp som eleverna kanske inte alltid förstår: 
 

Jens: Där blir man ju ofta nervös som lärare för att ”det här är ju så svårt att… 
här skulle man behöva två timmar till att verkligen förstå hur… vad är 
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ekonomisk tillväxt. Vad är det den här sidan av globaliseringsförespråkarna vill 
med högre tillväxt – för att det sprider sig till flera och så vidare” Då kan det 
vara stressande när sådana saker dyker upp (frågor om BNP etcetera.). Men man 
måste ändå försöka. 

 
Att bygga upp en begreppslig förståelse är viktigt för Jens. Globalisering har 
varit uppe när de hållit på med nationalekonomiska begrepp i samhällskunskap 
A, men i globaliseringsmomentet finns det utrymme att bygga vidare på deras 
kunskaper kring aktörer i internationell politik och de grundläggande 
ekonomiska begreppen. Med hjälp av de kunskaperna kan eleverna förhålla sig 
kritisk till det som de läser och hör i den samtida politiska diskussionen. Jens 
motiverar det sättet att arbeta: 
 

Jens: Jag är nog ganska inspirerad av en filosofilärare här på skolan och vi har 
pratat en del om det här att man måste ha ord och begrepp för att kunna gå 
vidare. Vi pratade om att behärska begrepp som demokrati eller ekonomisk 
tillväxt eller konkurrens så har man kommit ganska långt i sin förståelse av 
världen. Det är klart att föra mer komplexa resonemang och diskutera saker och 
ting och sedan ta ställning till saker och ting är ju svårt om man inte vet vad man 
talar om. Jag vet inte om det är speciellt medvetet från min sida, men jag vill att 
eleverna ska försöka förstå jämlikhet, jämställdhet, demokrati eller social eller 
ekonomisk globalisering… eller vad betyder terrorism till exempel. Som vi också 
har pratat en del om. Annars blir det svårt att fortsätta. 

 
Också för Markus är det viktigt att jobba med begrepp. Både när han arbetar 
med globaliseringen och i samhällskunskapen i stort. Markus upplever att 
eleverna har ganska lätt att tillgodogöra sig de mer enkla begreppen när de 
håller på med globaliseringsfrågor – det kan vara begrepp som u-land, i-land, 
IMF etcetera. De begreppen brukar Markus ta upp i mer ”traditionell” under-
visning för att eleverna ska ha med sig grundbegreppen innan de börjar 
fördjupa sig på egen hand.  
 
När Markus i sin undervisning kommer till sammansatta begrepp som klass, 
kön, etnicitet har eleverna svårare att ta in dem i arbetet och använda dem i sina 
analyser. De kan förstå dem på en nivå, men det blir inte ett instrument för att 
lyfta sina slutsatser. När eleverna hade slutfört sina arbeten i projektet 
”Förändra världen!” tyckte Markus att det var tydligt att de inte riktigt lyckades 
hitta ett sätt att använda olika normkritiska begrepp för att förändra något. De 
kunde se att det fanns en klassproblematik i människors olika villkor vad gällde 
de chanser de får i livet, men när de skulle föreslå åtgärder blev det lätt vad 
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Markus kallar för ”common sense”. Åtgärdsförslagen handlar då till exempel 
om att skolan behöver ta tag i de här frågorna för att minska klyftorna, eller att 
fattiga människor måste få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Av den 
anledningen avslutade Markus B-kursen med att låta eleverna göra en egen 
”miniundersökning” utifrån normbegreppen klass, kön, sexualitet och etnicitet. 
Eleverna fick undersöka sin skola och se vilka problem som fanns på deras 
skola, till exempel ”hur lätt/svårt är det att vara gay på skolan”. I klassrummet 
försöker sedan Markus lyfta diskussionen till att handla om hur man ska 
komma åt det rent konkret. 
 
Att se sammanhangen 
Målet för Markus när han jobbar med begrepp och grundläggande kunskaper är 
att eleverna ska få sammanhang och möjlighet för ”dem att se den större 
bilden”. För det krävs enligt Markus en mängd färdigheter, inte minst att 
använda begrepp som analysinstrument. Lena vill också att kunskaperna, i 
termer av första ordningens kunskaper, ska leda till att eleverna kan göra 
kopplingar och se samband. För att göra det krävs vissa färdigheter menar 
Lena. Dessa färdigheter består till exempel i att kunna använda den samhälls-
vetenskapliga analysmodellen.  
 
Lena berättar att det under FN-rollspelet är flera elever som gör den typen av 
kopplingar som Lena vill åt. Ett exempel är den grupp som spelade rollen som 
Kina. De hade lagt fram en resolution om att internationella medier bör ha 
vissa gränser för sin pressfrihet när de rapporterar från Kina vilket ledde till en 
livlig diskussion mellan Storbritannien och Kina. I diskussionen drogs snart 
flera andra länder in som vapendragare åt de två positionerna. Kuba gav stöd 
till Kina och flera andra västländer drog vapnen för att försvara pressfriheten. 
Eleverna verkade ha dragit samband och förstod vad som låg bakom 
diskussionen om pressfrihet. 
 
Jens tycker också att det är viktigt att eleverna ser samband och poängterar de 
globala sambanden – att kunna se att världen utanför har med eleverna att göra 
– att det som verkar vara långt borta i själva verket är väldigt nära: 
 

Jens: Men det jag vill är att de ska förstå är att saker och ting hänger ihop. Att vi 
som sitter i det där klassrummet är medborgare i Sverige, men också någon slags 
medborgare i världen och att vi påverkas av det som händer långt borta och nära 
och att det där hänger samman. Dels handlar det om någon slags kunskap om 
hur det förhåller sig. Någon slags bas att stå på. Men det viktiga är ju en 
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förståelse för det där sambandet – att det hänger samman. Det blir komplicerat, 
men både på en ganska låg nivå och hög nivå. Vilka skor de har på sig – som 
handlar om globaliseringen. Men också att klimatmötet i Köpenhamn (Cop15) 
går åt helvete så angår det dem i klassrummet. Det är tanken i alla fall. Det är det 
jag vill: hur saker och ting hänger ihop. Individ-samhälle och grupper där 
emellan: företag, organisationer på olika nivåer. Det viktigaste är dock; det låter 
kanske fånigt, men de är början på någon slags globala medborgare. Det vill jag 
att de ska fatta att allt det här påverkar deras… oss i klassrummet också. 

 
Marie lyfter fram samma skäl till att arbeta med globalisering i undervisningen. 
Det handlar om att globaliseringen finns runt eleverna (och henne själv) i det 
samhälle vi alla lever i: 
 

Marie: Våra liv är ju sådana. Vi kan ju inte isolera oss på något sätt från det att du 
går upp på morgonen… allt är ju globaliserat och det måste man förhålla sig till. 
Därför är det ju inte bara heller att ”nu går jag in och undervisar om 
globalisering” utan ska man undervisa i samhällskunskap så är det perspektiv 
man måste ha eftersom världen… det blir väl lite av en klyscha, men det är ju så 
världen ser ut idag. Vi är bortom nationen och lokalsamhällets möjlighet till 
isolering – om det någonsin varit så, men det går inte längre… 
 

När Marie försöker konkretisera vad det är för typ av kunskaper hon vill att 
eleverna ska få med sig beskriver hon det i termer av förståelse för samman-
hangen. I direkt anslutning till det börjar hon beskriva att det är kopplat till 
andra ordningens kunskap – att kunna ta perspektiv: 
 

Marie: Jag tror att… om jag tittar på minsta, minsta lilla basnivå så är det väl att 
förstå att allt jag (eleven) gör påverkar andra och inte bara de jag sitter med här 
utan på andra sidan jordklotet. Även om man inte kan gå och tänka på det jämnt 
så måste man ändå ha med sig det i livet. Och det som andra människor gör på 
andra sidan jordklotet påverkar också mer. Om man nått dit så har man kanske 
med sig en sorts livskunskap som handlar om ens arbetsliv och relationer mellan 
människor och konflikter. Utan det blir det svårt att vara vuxen. Alla mina val 
och alla mina sätt att vara påverkar andra människor. Nästa dimension är väl att 
förstå att det inte är bara ett perspektiv att det handlar om att vara ”snäll” mot en 
medmänniska utan att det får effekter ekonomiskt, miljömässigt och alla de 
här… det är ju också ett uppdrag vi har i samhällskunskapen att se ur olika 
perspektiv på ett övergripande plan… så det blir ju nästa steg att… om jag 
utvecklar min kunskap i samhällskunskap som elev så kommer jag med olika 
förmågor att kunna se samma sak ur ekonomiska, kulturella, klimat, jämställdhet. 
Det känns som en påbyggnad att förstå att vi lever globaliserat… Det blir väl en 
förlängning av diskussionen om jaget, gruppen, samhället, världen… det är också 
en kunskap som vi ska arbeta med: att förstå sammanhangen… 
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De sammanhang som eleverna ska få är alltså avhängiga av de organiserande 
principer som vi mötte i den kunskap av andra ordningen som benämns sam-
hällsvetenskaplig kausalitet och perspektivtagande. Genom att strukturera i 
olika nivåer kan målet att veta om sin omvärld och se sammanhang uppfyllas. 
 
Att skapa intresse  för  f rågorna 
 
De ”faktakunskaper” Lena arbetar med hoppas hon ska leda till att eleverna 
intresserar sig för de politikområden som behandlas i undervisningen just nu. I 
fallet globalisering handlar det om att se det som händer utanför Sverige och 
Lena tänker att det handlar om en slags handlingsberedskap. Eleverna kommer 
att leva en del av sitt liv i andra länder tror Lena och då behöver en elev ”vara 
mer förberedd på att inte bara vara svensk utan mer som en världs-
medborgare”. Att vara förberedd innebär just att ”hänga med” i det som sker i 
världen: 
 

Lena: … att bli intresserade och följa med i vad som händer att läsa tidningarna 
och se på nyheterna och välja något mer samhällsprogram på TV och inte bara 
såpor… Det ligger i engagemanget kanske och så vidare… att man kan börja 
tycka att det är lite spännande och roligt det som händer i världen.  

 
För Marie är det viktigt att föra in samtiden i undervisningen. Inte minst för att 
stimulera elevernas intresse som hon tycker mals ner i skolan. Samhälls-
kunskapens kursmål att skapa aktiva människor bygger på att eleverna känner 
att det berör dem tycker Marie. Om undervisningen är för tråkig kan det 
intresset dö: 
 

Marie: Det finns så klar en massa engagemang i skolan, men det finns ju också 
ett väldigt konventionellt sätt att bedriva undervisning på som de (elever) är 
otroligt inkörda i. Att sitta i rader och räcka upp handen och sitta längs bak och 
skicka lappar till varandra. (...) Risken är då att… det är väl det eleverna är vana 
med och förväntar sig: politik; tråkigt – bla, bla, bla. Väljer man ut…det här 
(klimatrollspelet) var ju jättekul och man fick ut ett jätteengagemang i frågorna 
och det var aktuellt och de förstod det som var på nyheterna och det blev så 
mycket lättare då. Men det tog ju mycket tid, att sätta ihop ett nytt moment.  

 
Det som Marie upplever som det som tar ”död” på elevernas engagemang är 
elevernas traditionella undervisning, som hon menar kännetecknas av lärarledd 
klassrumsundervisning. Hon tycker att hon når eleverna bättre nu än när hon 
var mer ”traditionell” med ett ”momenttänk”.  
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Att anknyta till elevernas värld 
En viktig sak för Marie är därför att utgå ifrån den verklighet som är elevernas. 
Det gör hon dels genom att fånga upp de trådar som hon upplever som 
relevanta i nyhetsflödet. Klimarollspelet är ett sådant område som hon tycker är 
lättare att få eleverna intresserade av. Ibland kan hon skrämmas av elevernas 
intresse för ”hemskheter” – för Marie är det uppenbart att de dras till mörka 
frågor som HIV/Aids, trafficking och krig. Samtidigt tycker inte Marie att det 
är ett problem. Hon menar att det är lätt att lyfta diskussionen och ändå 
bibehålla elevernas intresse samtidigt som Marie får ut det hon vill av det 
ämnesområde de läser. Marie lägger stor vikt vid de färdigheter och attityder 
hon vill jobba med. Det handlar alltså dels om andra metoder än ”traditionella”, 
men också att arbeta med aktualiteter. Att arbeta med något som sker nu är ur 
Maries synvinkel viktigt för eleverna. Marie planerar alltid sina kurser ur ett 
aktualitetsperspektiv och har börjat hålla aktiv koll på almanackan för att se vad 
som händer i världen under året. På det sättet föddes klimatrollspelet: 
 

Marie: I det här fallet var det ju för att det var så aktuellt med klimatfrågan och 
Köpenhamnsmötet. Det var ju så givet att det var det här som var aktuellt och 
viktigt att prata om… det är ju en viktig utgångspunkt att… vilka saker är 
aktuella det här året? Och plocka upp det. Där har jag försökt att tänka på här… 
jag tänkte ju nu när jag var…(tjänstledig)… att jag skulle kolla vad som är på 
gång nästa år och plocka upp det (...) Det är en av de svåraste grejorna att man 
vill vara uppdaterad och vill jobba med aktuella frågor, men man kanske inte 
alltid klarar det i tidsomfång och sätta ihop material och leta… 

 
Henrik ville i projektet om ”Global handel” att elevernas egen värld och deras 
samtid skulle bli synlig för att öka intresset hos eleverna. Därför fick eleverna 
göra en slags spaning om hur de trodde att det de vet om dagens samhälle 
skulle kunna påverka framtiden: 
 

Henrik: När de gjorde global-handel-projektet i ettan så… Det var ett projekt 
som varken vi eller eleverna var nöjda med, det var det första ämnes-
övergripande projektet… Men vi fick ut en del bra saker ur det. Där hade vi en 
redovisning där de fick göra en slags spaning runt olika ämnen, typ Spanarna i 
radio fast ur globaliseringsperspektiv. Utifrån det de gjorde plockade vi ut ett 
antal ämnen: transnationella företag, nätkultur, hållbar utveckling, 
kommunikation som de olika grupperna fick tilldelat sedan att jobba med. En 
annan sak som vi jobbade med då var att eleverna bloggade efter varje dag, det 
var över fem bloggar varje dag så det var mycket att läsa… men det blev en slags 
loggbok där de fick reflektera över sitt lärande och också beskriva vad de gjort 
under projektet. Då var frågan kring de intresseområden de lyft fram och 
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globalisering var något vitt. Tanken var att de skulle hitta något själva som de 
sedan arbetade med själva.212 

 
För Jens är det också viktigt att föra in samtiden i undervisningen för att 
stimulera elevernas intresse. Det handlar dels om de ”nyhetssnack” Jens har 
med eleverna i varje lektion som Jens i största mån försöker leda till det ämnes-
område de behandlar i samhällskunskapskursen för tillfället. Med det handlar 
också om valet av frågor som Jens vill ska vara viktiga frågor som rör oss alla. 
Ur det perspektivet är hela globaliseringsmomentet viktigt för Jens. 
Huntingtons tes är ett sätt att se på händelserna i världen just nu och den till 
synes eskalerande konflikten mellan öst och väst. Han grundar samtids-
perspektivet på egna erfarenheter: 
 

Jens: Man har ju märkt det hos elever som… om man är… jag tycker att det 
finns en väldigt stark koppling mellan elevers intresse för samhällskunskap och 
deras konsumtion av medier som tar upp nyhetshändelser. Elever som läser 
tidningar och kollar på TV och lyssnar på radio på nätet och som gör det som en 
slags… som har att göra med samhället… dom klarar sig bättre. Det här är ett 
sätt att visa att det… det är en grej. Men så är det ju så här att, något som jag 
grundar i personlig erfarenhet från min egen gymnasietid när vi hade en sam-
hällskunskapslärare som mitt under hösten 1989 när Berlinmuren faller pratar 
om den jämkade uddatalsmetoden i Riksdagen och inte nämner något om det 
som händer i världen! Där sitter man och tänker ”vad fan håller vi på med här 
inne?”. Det här är helt sant! Att han var på det här sättet. Vi hade en samhälls-
kunskapsbok vi följde slaviskt och han körde sitt upplägg och världen utanför 
fanns bara inte. Det var ju värdelöst. 

 
Jens genomgångar och förklaringar för eleverna innehåller ofta historiska 
genomgångar för att förklara nutiden. Utan den historiska förklaringen tycker 
Jens inte att det går att förstå sammanhangen i globaliseringen. Trots det ser sig 
Jens som en ”här och nu-människa” där medieflödet är viktigt, både som 
inspiration och som ett sätt att få med eleverna i det som händer i samhället 
omkring dem. För Jens är det också en rättvisefråga – han vill få alla elever att 
hänga med i nutiden: 
 

Jens: ... att få elever som inte läser nyheter att göra det. Då är man ju superlycklig 
som lärare att se elever som kanske inte har råd att ha tidningen, eller föräldrar 
som inte intresserar sig för tidningar, att se dem sitta där och läsa dn.se i skolan. 
De gör det för att de verkar tycka att det är spännande och för att det är sam-

                                                
212 Henrik, intervju 2010-03-24. 
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hällskunskap och inte bara för att varje lektion inleds med det. Utan för att ”fan 
vad kul det här är”. Det väcker något. Det tycker jag är kul. 

 
Att skapa intresse för samhällsfrågorna är alltså viktigt. Aktualiteter spelar en 
viktig roll för att väcka intresse genom att undervisningen fokuserar på nuet 
och den värld som eleverna befinner sig i.  
 
Att aktivt  ta s tä l ln ing och vara engagerad i  samhäl l s f rågor på e t t  
nyanserat  sät t  
 
För Tove har kunskapen ett egenvärde och hon vill att eleverna ska använda de 
kunskaperna för att göra informerade val. Om de blir engagerade politiskt eller 
inte fäster hon inget större hänseende vid. Tove återkommer vid flera tillfällen 
till att hon gärna vill att det ska bli debatt, men att eleverna ofta saknar 
kunskaper och därför blir det lätt att de generaliserar. Ett inslag i Toves sam-
hällskunskap är att eleverna själva får välja en politisk fråga att prata om. Det 
blir ofta frågor som intresserar eleverna – frågor om brott och straff, 
invandring och arbetslöshet. Tove beskriver detta och kopplar senare i 
intervjun ihop det med samhällskunskap som omvärldskunskap:  
 

Tove: Då väljer de ju många teman som har med brottslighet eller invandring 
eller arbetslöshet eller sådana saker. Då får de leda en debatt där de introducerar 
en fråga och ta fram vad de tycker och göra åtgärdsförslag och diskutera orsaker 
och konsekvenser. Sedan får de leda en debatt och då klarar de det ganska bra, 
men då får man hjälpa till och vara med i debatten och jag säger vad jag tycker 
när de beskriver… att de går för (långt)… att de blir fördomsfulla i de där 
debattinläggen. Då får man peka på det och sätta det i ett större perspektiv. Det 
känner jag är ganska bra för dem, något vi kan fortsätta med. Det är ju inte så 
lätt, man kan ju inte bara säga att… dels är det en liten svår form för allt möjligt 
kan ju komma. Jag är inte förberedd på exakt vad som kommer, jag har inte haft 
tid att ta fram andra källor, men jag försöker nog peka på när jag tycker att de är 
lite trångsynta eller att de borde öppna upp sina frågeställningar så att det inte 
blir. De är lite fördomsfulla. Vissa vet inte så mycket och så är det några som är 
högljudda och fördomsfulla och då kan de försöka låta lite för mycket och det är 
inte alltid lätt för dem som leder debatten eller gruppen att ta tag i de där 
frågorna. De har nog inte heller tänkt på vad som kan komma upp.  
 
(...) 
 
Tove: Det var jättekul också att peka på det: ”ta inte bara fakta utan sådant som 
väcker en diskussion, en debatt”. Det är väl en grund att stå på för att kunna ta 
ställning i alla de här frågorna. När jag lyssnar på mina ettor när de försöker ta 
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ställning och inte har kunskaper nog, eller tar ställning på ett ganska fördomsfullt 
sätt – när deras kunskaper inte räcker till så förstår man ju att det inte räcker till. 
Det behövs lite input där – rent faktamässigt. 

 
Lenas engagemang handlar om intresse och att kunna ta ställning vilket också är 
viktigt för Tove. Eleverna förväntas delta i valet och göra sin röst hörd på det 
sättet. Genom att ”hänga med” i samhällsdebatten får de mer kunskaper. Lena 
hoppas att den här kunskapen ska leda till ett aktivt politiskt engagemang, en 
vilja att delta i det som händer i samhället. Lena skiljer inte detta mål med 
globaliseringsundervisningen från det övriga som hon gör i samhällskunskaps-
kurserna. Med kunskapernas hjälp hoppas hon att det ska leda till att de väljer 
att bejaka det politiska livet, speciellt att gå och rösta i allmänna val. Lena 
beskriver detta utifrån det eleverna arbetade med i sin rapport kring ”Globala 
studier”: 
 

Lena: Om vi tar rapporterna så ser man i dem att de blir engagerade i ämnet på 
olika sätt. De kan ha blivit chockade och att de blivit engagerade – att de bryr sig 
om vad som sker i landet. Jag hoppas väl att det ska bli ett avstamp i att bli 
engagerade i andra länder och följa med i vad som händer i just det landet i 
framtiden. Och att man också kan se – vi har ju valt att de ska välja SIDA:s 
programländer – för att de skulle få hjälp med avgränsningen och lättare för dem 
att hitta material. Att de ska bli lite engagerade i det här med bistånd. Hur ett bra 
bistånd ska se ut, att det behövs – som skattebetalare och bryr sig om de skatte-
pengar som man satsar på bistånd.  

 
Att stärka eleverna 
Jens betonar de begreppsliga sidorna av kunskapen, men samtidigt vill han inte 
att det bara ska handla om ren förmåga att hantera dessa begrepp. Han lyfter 
fram en annan sida, en slags bildning för att stärka eleven i livet som dels hör 
ihop med hela ämnet och med skolan: 
 

Jens: (J)ag vill göra dem till lite större människor och klara livet bättre och få 
större självförtroende. Det här låter ju som man ska uppfostra sina barn, men jag 
vill ju att mina barn ska ha självförtroende samtidigt ödmjuka. Att förstå sig på 
andra människor och andra situationer och samtidigt ta plats och diskutera och 
vara kritisk, men på ett ödmjukt sätt. Det här är ju väldigt höga mål och som 
svävar, men i grunden är det precis det jag vill. 

 
På det sättet skiljer inte Jens ämnet från sitt andraämne, svenska. Även där är 
det att skapa större självförtroende med hjälp av språket och att lära sig se 
andra människor och deras åsikter. Det handlar om att förmedla ”någon sorts 
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fin människosyn” till eleverna. Den elev Jens ser framför sig har kunskaper, 
men kan använda dem för att kritiskt ifrågasätta och problematisera de bilder 
som vi matas med genom medierna. Att använda faktakunskaperna och olika 
redskap som att se olika perspektiv, kunna exemplifiera, och dra slutsatser leder 
till den där eleven med större självförtroende hoppas Jens: 
 

Jens: ... att man kan saker. Att man läst saker, att man lyssnat på saker och vet 
ungefär vad demokrati är eller vad mänskliga rättigheter är. Alltså att man har 
med sig begrepp är viktigt. Men också, tror jag, inte bara reduceras till att känna 
eller tycka utan… samtidigt känna att min åsikt är viktig… om en flicka tycker en 
sak och en annan flicka en annan sak brukar jag försöka peka på att: ”titta här, ni 
berikar ju det här”. Det här blir ju mycket intressantare för att ni tycker olika. I 
den bästa av världar tar de ju till sig lite av varandra och då får de ökat 
självförtroende och klarar sig bättre i samhället. Om de förstår att det här 
problemet kan man se på olika sätt. Det är inte bara som pappa har sagt en gång 
i tiden ”att det är för djävligt med högre skatter”. Det är inte bara så. Det är det 
bästa – då har man verkligen lyckats om man kan göra dem lite mer vidsynta 
eller större eller vågar föra fram sin egen åsikt men också förstå andras. Det 
handlar om att klara sig bättre. Inte om att söka jobb och skriva ett CV eller hur 
man får en bostad utan att man ska kunna fatta att det här är stort och komplext 
och innehåller olika delar och att vi är en del av det. Ja, fan. Det blir lite lätt att 
jag tycker som mig själv att man ska kunna diskutera intressanta samhällsfrågor. 
Det är ju väldigt lite praktiskt… Det är ju inte söka-lägenhetskunskap det här, 
mer hur ska vi få till det här med bostadsmarknaden. Det är mer att sitta kring 
middagsbordet och prata med andra om de här frågorna och våga göra det och 
också förstå att det här är svårt och stort och innehåller så mycket. Kan man det, 
kan man kanske söka lägenhet lite bättre. 
 

Samma resonemang återfinns hos Marie som har arbetat mycket med att 
försöka dela upp vad det är för kunskaper hon vill att eleverna ska få. För Marie 
är den UNICEF-anknutna pedagogen Susan Fountain en förebild. Fountain 
delar upp undervisningen i frågor som rör ”ömsesidigt beroende” i tre delar: 
kunskaper, färdigheter och attityder.213  Den uppdelningen har inspirerat Marie 
i hennes planering av alla moment i samhällskunskap. Marie beskriver hur hon 
tänkte kring planeringen av klimatrollspelet: 
 

Marie: Vi ville att de skulle få med sig de här faktakunskaperna såklart för att 
kunna diskutera de här frågorna och sedan kopplade vi på övningar för att nå 
någon slags reaktiv känslodimension och sedan på slutet skulle de agera i en roll i 
rollspelet.  
 

                                                
213 Fountain (1997), ss. 28-30. 
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Intervjuaren: Reaktiv känslodimension... Vad menar du med det? 
 
Marie: Ja, hon skriver ju så himla bra här, hon Susan Fountain som jag åter-
kommer till väldigt ofta. Hennes bok: ”Att undervisa för utveckling” så pratar 
hon om den här inlärningscykeln som är utforska-reagera-agera. Man måste 
kunna läsa på för att kunna något, men också uppleva för att känna att man är 
engagerad. Sedan kan man kanske gå vidare och agera på något sätt. Det har jag 
alltid i bakgrunden eller bakhuvudet att undervisningen i samhällskunskap måste 
innehålla det… att det här rör mig. Att jag är en del av det som vi håller på att 
lära oss annars går det ju inte. Att ”det här är samhället och det här är jag” – det 
går ju inte. Vad man startar i kan vara olika saker så klart. Starta med att läsa text 
eller om man gör det samtidigt som man… hon pratar också om… när jag gör 
upplägg ibland för att bena upp själv vad jag…(vill) så tycker jag hennes andra 
uppdelning är jättebra också med kunskaper…(bläddrar) att undervisa om 
utveckling och ömsesidigt beroende så måste man ha kunskaper, färdigheter och 
attityder. Då vet man vad man håller på med. Det här är fakta, det här är de 
färdigheter som du ska öva och de här är de attityder vi ska träna på: solidaritet, 
jämlikhet – ja – de här stora värdena som ämnet bygger på. Varför vi håller på 
med samhällskunskap.  

 
För Marie handlar det om att börja i att få eleverna att ”känna” att de är en del 
av det ömsesidiga beroendet samtidigt som det kopplas ihop med teorier och 
ideologiska diskussioner om hur världen kan tolkas. För Marie är det viktigt att 
känsloplanet – engagemanget och modet att ta ställning – varieras med de rent 
samhällsvetenskapliga kunskaperna och färdigheterna. Som ämnesansvarig i 
samhällskunskap på sin skola har hon arbetat fram en mall för samhällskunskap 
A där hon delar in de moment som kollegorna kommit fram till i Fountains tre 
delar: kunskaper, färdigheter och attityder. Kunskaperna är en rad begrepp för 
varje moment medan färdigheterna gäller alla moment – i hennes uppställning 
är det informationssökning, kritiskt tänkande, egna slutsatser, debattförmåga, 
analys med hjälp av analysmodellen, perspektivtagande och att se samband. 
Attityderna är också gemensamma för alla moment och benämns som tolerans, 
inlyssnande, empati och engagemang.  
 
Marie tycker att det här är svårt. Även om hon spaltat upp det tycker hon det är 
svårt att kombinera alla delarna när hon undervisar. Hon säger sig förstå att 
man som samhällskunskapslärare blir ”fast i det där traditionella (...) det är 
demokrati, riksdag och regering och nationalekonomi, media – ett slags 
momenttänkande som jag tycker är problematiskt samtidigt förstår jag att det är 
en slags överlevnadsstrategi.” 
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Ansvar, tolerans, engagemang 
För Marie är undervisningen om globalisering inte frikopplat från det de gör i 
andra moment eller områden i samhällskunskap. För henne handlar det om att 
göra eleverna mer aktiva och förbereda dem för ett liv i samhället. Att bli 
ansvarsfulla, toleranta och engagerade: 
 

Marie: Ibland tycker jag att skolans uppdrag är samhällskunskapens uppdrag. Det 
är någonstans nära varandra. I någon slags bas… den aktive samhälls-
medborgaren… med demokratiuppdraget… engagemanget och viljan att se 
andra och lära om andra. Skolan är ju samhället. Verkligen. Det är verkligen en 
arbetsplats som är samhället. Det är också så lätt att man får det på sig också 
som samhällslärare. Det tycker jag är lite problematiskt. Vi ska ju också ägna oss 
åt mer hard-core-samhällskunskap. Vad det nu är… det kommer du väl fråga 
nu… 
 
I: (skratt) 
 

Det uppdraget – att fostra eleverna till aktiva, ifrågasättande och inlyssnande 
individer är ett ansvar som hon tycker att hela skolans personal har, men som 
ibland lämpas över på samhällskunskapsämnet. Marie kopplat det till att 
elevernas engagemang aldrig utvecklas: 
 

Marie: Det kanske är så att det på något sätt är så självklart att vi samhällslärare 
ska hålla på med det här med demokrati och… fast det egentligen är alla lärares 
uppdrag… det är nog väldigt lätt att ”det där det gör ni på samhällskunskapen”. 
Det kanske är ett problem som också skapar passivitet(en)? Då tillhörde bara de 
där lektionerna och inte till livet i stort, till frågorna eller alla andra ämnen… 
utan jag fick reda på hur det var och det var jobbigt. Det kan ju spä på det om 
man inte har en linje över alla lärares sätt att se på demokratiuppdraget. 

 
Att frångå kunskaperna och utgå ifrån den demokratiska uppdraget i skolan är 
något som Markus lägger stor vikt vid. I undervisningen vill han att eleverna ska 
ta det på allvar i sin uppgift ”Förändra världen!”. Hans mål med globalisering 
utgår ifrån det engagemang som han tycker att vi måste ha i de här frågorna: 
 

Markus: På något sätt är det ju en fråga om rättvisa – som driver mig i alla fall. 
Alla människors lika värde och att ifrågasätta vår livsstil med hur andra 
människor lever i världen. Och så handlar det ju om hållbar utveckling – att vi 
måste få det här att fungera på ett vettigt sätt. Det blir ökade ekonomiska klyftor 
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i världen och flyktingströmmar. Hur hanterar vi det utan att det slutar illa… utan 
att vi bygger murar och slänger ut folk som ser annorlunda ut.214  
 

Markus återkommer ofta till ordet engagemang. Jag frågar honom vad han 
menar med det och han nämner dels engagemang som intresse, men också ett 
känslomässigt engagemang. Precis som för Marie och Jens finns det en speciell 
betoning på att låta undervisningen vila på både känsla och kunskap: 
 

Markus: Det skulle väl vara ett samhällsengagemang, ett politiskt engagemang att 
vara nyfiken över det som står i tidningarna… av egen kraft… tycker det är 
spännande att läsa mellan raderna. Och sedan ett engagemang som ändå bottnar 
i någon sorts rättvisetänk och alla människors lika värde och solidaritet. Det är 
väl ett sådant engagemang… Om man ser i klassrumsdiskussioner – att de deltar 
i diskussioner och kommer med ny input.215 
 

Markus är övertygad om att skolan spelar en roll i detta. Att hans samhälls-
kunskapsundervisning bidrar till detta och att det inte bara avgörs av de resurser 
de har med sig hemifrån, vilket jag frågar under intervjun: 

 
Intervjuaren: De elever som jag var med och tittade på var ju väldigt engagerade, 
upplever du att de har det med sig när de kommer till skolan eller har de 
utvecklats i skolan? 
 
Markus: Nej, lite tar jag nog på mig ändå. Att det vuxit fram… jag har ju bidragit, 
men sedan växer de ju också naturligtvis. Jag kan känna, i relation till när de kom 
att i samhällskunskap är det de här begreppen man ska kunna – lite torrt för 
dem. Men nu har jag nog fått dem att inse att det handlar… som det här 
momentet innan där de ändå ska försöka förändra världen. Det handlar ju om 
deras värld. Visst, det är bra att veta hur samhället fungerar för att kunna agera 
och veta var man bäst ska sätta in stöten. På så sätt har jag nog fått dem att 
känna sig lite mer involverade eller engagerade.216 

 
Markus vill alltså att eleverna ska bli engagerade samtidigt som de lär sig arbeta 
samhällsvetenskapligt när de undersöker ett problemområde. Markus grundar 
sitt resonemang på sina egna erfarenheter från gymnasie- och studenttiden, att 
han själv kände att det faktiskt går att påverka sin omgivning. Momentet 
”Förändra världen!” kom till i detta sammanhang – att eleverna verkligen skulle 
göra något och känna att de kunde påverka: 
 

                                                
214 Markus, intervju 2010-04-28. 
215 Markus, intervju 2010-06-07. 
216 Markus, intervju 2010-06-07. 
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Markus: Dels vill jag att de ska få förmågan att kunna undersöka det här 
problemet och se kopplingarna till hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. 
Och sedan att de ska få en känsla för vad man kan göra rent konkret …”vad kan 
jag göra för att skapa en opinion någon stans”. Det kan vara en symbolhandling, 
en insändare… 
 
Intervjuaren: Stimulera engagemang? 
 
Markus: Ja, stimulera engagemang och få dem att förhoppningsvis känna sig lite 
stärkta, ”visst, vi förändrade inte världen i stort, men nog tusan lyckades vi 
potentiellt att få de här människorna som såg mitt flygblad att…”. Vissa av de 
här aktionerna blir väldigt roliga. Även om jag kan tycka att de är lite fega. Jag vill 
inte…jag har en massa roliga idéer, men det är faktiskt de som ska stå för idéerna 
när det gäller aktioner.217 

 
För Henrik är engagemanget viktigt och han har stor erfarenhet i att elever blir 
engagerade i frågorna på sin förra skola. Nu försöker Henrik knyta elevernas val 
av ekonomiprogrammet i det han gör. I frågor som rör utvecklingsekonomi 
kopplar han till frågor om socialt entreprenörskap, som Percy Barneviks Hand-
in-hand och Muhammad Yunus Grameen Bank. Henrik vill att eleverna ska få 
ett engagemang genom att leva sig in i de utmaningar som människor har i 
fattiga länder: 
 

Henrik: Jag tror att det jag tänker, eller vill, att det finns en väldig kraft i 
engagemanget och om man kan få dem att känna empati, utan att det för den 
delen bara blir tycka synd om… jag tror jag nämnde det här med Hand-in-hand, 
hjälp till självhjälpsgrupper eller sociala entreprenörskapet skulle… det skulle jag 
vilja få mer av här. Att mina elever skulle gå i gång mer på det – att hjälpa andra 
människor i andra delar av världen och dra igång rörelser. I och med att jag inte 
reser längre så har jag tappat det här. Jag pratar mycket om det, men det blir ju 
väldigt abstrakt för dem som inte varit där och inte ska dit. Jag hoppas att på 
något sätt… socialt entreprenörskap… att hjälpa människor att själva skapa en 
framtid – och då är det ju mycket på individnivå, inte strukturnivå. Hjälpa 
enskilda människor eller byar.218 

 
Perspektiviseringen i undervisningen är alltså inte bara kopplat till att se olika 
perspektiv utan till en slags empati där förståelsen för andra kan väcka ett 
engagemang. Henrik är inte speciellt nöjd med hur det gått vad gäller 
engagemanget för frågorna och han tyckte att det var lättare på sin förra skola. 

                                                
217 Markus, intervju 2010-04-28. 
218 Henrik, intervju 2010-05-25. 
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En del elever har blivit engagerade i globaliseringsfrågor, men intresset har 
falnat ganska snabbt när det inte funnits stöd från lärarna. 
 
Att kombinera kunskaper och fostran – ett problematiskt uppdrag 
 
Samtidigt som lärarna betonar samhällskunskapens kunskapssidor i form av 
första och andra ordningens kunskaper lyfter de fram svårigheter med att 
kombinera det med de fostrande målen. När de problematiserar sitt mål med 
engagemang och aktivt ställningstagande framkommer fostrande mål tydligt – 
det handlar framförallt om att fostra eleverna till att ha en nyanserad och 
ödmjuk syn – ett slags ”demokratisk samtalston”. 
 
En sådan svårighet som lyfts fram är att det finns en krock mellan de starka 
åsikter eleverna har och som samhällskunskapslärarna vill problematisera och 
nyansera. Flera av lärarna menar att eleverna ofta kommer till sina första 
lektioner med en stark bild av världen som svart och vit. Marie vill till exempel 
att eleverna ska få med sig att samhällskunskap handlar om komplexa frågor. 
Hennes arbete med globala frågor styrs av att de får läsa om komplicerade 
sammanhang och erbjudas olika förklaringar: 
 

Marie: Det handlade väl om att förstå… om vi tittar på den här boken till 
exempel (Norberg & Vera-Zavala, 2006) att förstå att det finns delade meningar 
kring liknande begrepp. Att prata om globalisering… det beror ju på vad man 
pratar om – vad man menar med det om man bara tar upp… tänker att det bara 
är en sak så… Jag tror att de kände att när de läste tidningen så förstod de lite 
bättre och kunde kanske ifrågasätta mer det de läste. Jag har inte kvar 
utvärderingarna här, men just den kursen minns jag för jag var så himla lycklig 
när jag gick därifrån att jag verkligen hade nått fram. Det var ju inte så att det var 
någon super… om man tänker att det här skulle vara de duktigaste eleverna… 
utan det var inte en sådan grupp heller. Det var en grupp som verkligen kämpade 
och upplevde att de hade tagit till sig… men du ställer ju bra frågor… vad var 
det som…(lång tankepaus). Det är ju lättare att se världen som svart och vit, 
lättare att ta ställning. Så är det ju med många elever som kommer hit tycker 
jag… det hör väl till sakens natur att man när man är 16 år tänker att…(världen 
är svart eller vit), men det är väl skolans uppgift att öppna upp dem för fler 
dimensioner. 

 
Jens anser, som vi sett, att samhällskunskapen aldrig har ett tydligt svar utan att 
det finns olika förklaringar beroende på vilket perspektiv vi väljer. I en 
diskussion med eleverna kring ett samhällsproblem har Jens och hans elever 
precis haft ett samtal om tillväxtbegreppet i ekonomin som lett in på 
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diskussioner om politik, etik och hållbar utveckling. När alla perspektiv verkar 
ha kommit till vägs ände gör Jens sig redo att gå vidare. En elev räcker upp 
handen och säger: ”men vänta nu...”. Innan Jens ger ordet till eleven säger han: 
”Det är klart att du har en invändning! Det är ju trots allt samhällskunskap det 
här!”. Jens kommenterar detta när jag påminner honom om händelsen: 
 

Jens: Den känslan får man ju ofta som lärare i samhällskunskap. Att saker och 
ting kan beskrivas på fyra olika sätt och kan förklaras på fyra olika sätt också. 
Det är ju en bra känsla. Det vill man ju förmedla till eleverna; att det här är stora 
och komplexa frågor som vi måste titta på det från olika håll och kanter hela 
tiden. Men det är ju också en frustration som man både som lärare och i ännu 
större utsträckning som elev kan uppfatta. Att varje gång en elev inte lyckas nå 
upp till högsta betyget eller ett högt omdöme så är det för att eleven diskuterar 
för ensidigt. Inte tar tillvara alla perspektiv eller flera perspektiv. Ibland kan man 
börja garva åt alltihop för att det är så… vad ska man säga… otydligt. Det är 
samma sak som de här incidenterna med den här händelsen ”Ship to Gaza”. 
Vems bild gäller? Kan inte bara någon komma ner från himlen och tala om att så 
här var det. Jag tror att det här ökat också i världen i stort. Förut litade vi på 
auktoriteter som berättade ”så här ligger det till” och så slappnade man av. Men 
både elever och människor vill ju så gärna vara kritiska och ge en motbild eller 
alternativ bild hela tiden och det där är… väl bra att elever kan tänka så, men det 
blir kämpigt också. Det blir som ett skämt tillslut. Man vet inte vad som gäller. 
Allt går att kritisera.  

 
Också Henrik beskriver detta och menar att eleverna ofta tycker det här är 
jobbigt med alla perspektiven och kopplar det också till hur de bedöms i ämnet. 
Att kunna ta många perspektiv är något som eleverna utvecklar och som leder 
till en högre nivå betygsmässigt: 
 

Henrik: Många gånger tycker de att det är jobbigt. De vill ju veta hur det är. De 
vill gärna ha enkla svar. Samtidigt så… och det ser man tydligast på skriftliga 
uppgifter att de som kan lyfta på blicken och se att det finns fler perspektiv… 
och det hänger väl ihop med hela samhällskunskapsämnet att man ska kunna se 
att det finns olika svar. När man väl kommit dit i ämnet så ligger man i regel rätt 
högt i betygshänseende tänker jag. Så vissa störs av att de vill ha ett enkelt svar 
men för de högpresterande passar det bra – de förstår och kan se det.219 

 
 
 
 

                                                
219 Henrik, intervju 2010-03-24. 



 

 144 

En komplex värld  
Genom att arbeta med olika perspektiv uppfylls målet att skapa vidsynta elever 
som lär och lyssnar på andra och som kan se ett större sammanhang. Samtidigt 
kan det ställa till problem. Marie pekar på att eleverna kommer med en svart-vit 
bild av världen och har starka åsikter, men ju mer de läser desto svårare inser de 
att det är att ha den inställningen. Den insikten kan kollidera med det mål som 
Marie har att eleverna ska bli engagerade i frågorna. Marie vill undvika att skapa 
en känsla av maktlöshet, men poängterar ändå vikten av att visa komplexiteten i 
en fråga som globalisering: 
 

Marie: … där var en av mina största farhågor att man ska skapa en känsla av 
maktlöshet. Det är ju precis tvärtom… att det ska finnas en vilja till att agera och 
att det går att förändra. Frågorna blir ju ofta… det är ju ofta en känsla de 
får…att ”vad svårt det här är att förändra”. Även goda gärningar i teorin och 
kanske också i praktiken kan slå snett hur man än gör. Det är svårt. Det är klart 
att det finns en sådan risk och en frustration, men alternativet skulle ju vara att 
inte ta upp det alls. Om man inte presenterar olika synsätt så… det finns ju ingen 
enda väg för globaliseringen… den värld vi lever i, tror inte jag i alla fall, det 
finns ju inte en väg att gå. Man måste lära sig förhålla sig till allt detta. Sedan är 
det ju upp till varje individ att försöka klara det. Alternativet skulle ju vara… om 
de fick till sig att det här är en väldigt komplex fråga eller komplex diskussion 
och väldigt svårt för det blir frustrerande vilken ställning man själv ska ta. Om 
alternativet var att inte undervisa om komplexiteten och tro att världen är svart 
och vit eller enkel då når vi ju ingenstans. Så ser det ju inte ut. Risken finns där, 
men vi måste.  
 

Att balansera mellan engagemang och att ge en komplex bild av verkligheten är 
alltså inte lätt, men för Marie är det den enda rimliga. Utan komplexitet blir det 
ingen utveckling av elevernas tankar. Marie oroar sig också för att den mörka 
verkligheten ska bli för dominant. I sin undervisning om klimatet funderade 
Marie på om det skulle påverka eleverna: 

 
Marie: Min rädsla är oftast att skapa passivitet därför det känns så stort och 
övermäktigt. När vi utvärderade under kursen så kunde de känna att ”gud, vad 
mycket som de kände sig övermäktiga omkring”. Enkla exempel (som eleverna 
arbetade med) ”vad då? – är det inte bra att skänka kläder?” Det hade ju dom 
tänkt. ”Hur ska jag göra då? Jag har ju trott att det var bra att stoppa pengar i 
bössan!” När man tänker på de där enkla exemplen i form av tanke om godhet i 
världen eller att vi hjälper varandra, men i slutändan tyckte de ändå… och det 
var så skönt för många gick därifrån med en positiv känsla att medvetenheten 
skulle göra att de kunde förhålla sig inför att förhålla sig till information. Det är 
ju inte alla grupper man når det med. Vissa grupper fastnar man i passivitet med 
eller den här ”ojojoj det orkar jag inte bry mig om”. 
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Marie fortsätter och berättar att det ibland kan vara rätt sorgligt. Elever kan 
vara väldigt engagerade och vilja mycket, men att det ibland är svårt för dem att 
nå högre betyg för att det finns krav att de ska läsa vetenskapliga texter och 
använda material för att visa hur man kommer fram till sin slutsats. I slutändan 
är det inte engagemanget som belönas: 
 

Marie: (D)et blir ju lite av sorgen i det här, både för eleven och mig. Att de vill så 
mycket, att man har en klass med så stort engagemang, men svårt att ta till sig 
text och sådant. Man måste ju ändå ta till sig grundkunskaper i gymnasiet. Sedan 
kan de vara hur engagerade man vill, men det blir ju lite sorgligt när det kommer 
till betygen. Det är det verkligen. 

 
Jens har liknande erfarenheter. Jens tycker att de samhällsvetenskapliga 
perspektiven nästan tar död på det han vill uppnå med deras politiska 
engagemang, att de ska vilja delta i det politiska livet. Samtidigt är perspektiven 
en viktig del i det han vill uppnå: 
 

Jens: Det kan lätt bli utslätat i samhällskunskap. Man har en elev som är med i 
MUF till exempel. Om han eller hon inte kan förstå andra synsätt än sina egna är 
det problematiskt för den elevens egen kunskapsutveckling och förståelse för 
samhället om han eller hon inte kan det. Tyvärr är det ju så. Även om hon eller 
han är superengagerad i frågor som har med MUF:s politik eller synsätt att göra. 
Då kan det bli lite lamt ibland. Man skulle vilja att det brann lite mer. Att man 
skulle få sysselsätta sig mer med det. ”Att ta ställning” är väl en grej, i provfrågor 
till exempel: ”utred det här, och ta ställning sedan”. Men den där utredningen 
blir ju ofta en uppräkning av ”å ena sidan, å andra sidan”. Det är lite…jag skulle 
gärna vilja slippa de där perspektiven ibland.  

 
Engagemanget falnar 
Henrik är inte speciellt nöjd med hur det gått vad gäller engagemanget för olika 
politiska frågor och han tyckte att det var lättare på sin förra skola. En del 
elever har blivit engagerade i globaliseringsfrågor, men intresset har falnat 
ganska snabbt när det inte funnits stöd från lärarna. En del elever som är på väg 
att sluta skolan kommer till Henrik, eftersom de vet han är engagerad i frågorna 
och ber om tips på hur de kan arbeta som volontärer. Samtidigt tycker Henrik 
att det är lätt att man som lärare förstör och tar ned dem på jorden i frågorna: 
 

Henrik: Men det känns även på den här skolan att det finns elever som har en 
vilja att förändra världen. Människor i den här åldern har ju det. De kan 
verkligen brinna för saker och vara entusiastiska – det kan vara ganska lätt att ta 
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ner dem på jorden.(...)Att de har en ganska naiv bild av saker och ting. Att bara 
de åker ner dit så kommer de att kunna hjälpa. Tittar man på många länder så 
finns det utbildade lärare… problemet är att det inte finns resurser. Då kan jag 
ibland fråga mig: ”varför ska du ner och vara på den här skolan – vad kan du 
bidra med?”. Samtidigt är det en jättevinst att de upplever och ser hur det är och 
bara vara där. Men det handlar väl om den här idealistiska bilden av att de ska 
förändra världen – att den kanske inte är så där jätterealistisk. Men där ser jag 
ingen poäng med att ta ner dem på jorden – där är det väl bara bra att det finns 
ett… men att ta fram det som är realistiskt i det som de tror. Det är väl bra att de 
tror att de kan… förändra världen.220 

 
För Henrik blir det en balans i att låta eleverna leva med en ”naiv” känsla av att 
de kan göra något och att som lärare lägga sig i och problematisera elevernas 
bild. Under samtalets gång tycker Henrik att det plötsligt blir klart för honom 
varför engagemanget som han vill skapa aldrig riktigt lyfter. Att engagemang 
kräver en svart-vit bild där de politiska svaren då blir enkla: 
 

Henrik: Det är ju väldigt lätt att vara engagerad om det är svart och vitt. Att det 
finns ett enkelt svar, men så är det ju inte. Och det är ju det vi pekar på så ofta. 
Då blir det ju jobbigare… Jag tänkte på det vi pratade om det där med att de ska 
iväg och jobba där (i Syd): vad är det du ska bidra med. Jag kan tänka att det är 
trist att man dödar engagemanget när man visar komplexiteten i frågan. 
Någonstans om man jämför ungdomsförbundet med politiska partier så känns 
det som det händer där också. Ungdomsförbunden är alltid mer radikala och har 
enklare och tydligare lösningar på problemen sedan blir det urvattnat och ganska 
lika i de politiska partierna. Samtidigt – och det är väl skönt tänker jag. (…) Det 
är en balansgång att upprätthålla engagemanget och idealismen och viljan och 
tron att det går att förändra världen samtidigt som man måste visa att det inte är 
så enkelt. Att bara för att du ändrar här så ordnar du inte det här… De orsakerna 
du pekar på kanske inte är hela sanningen och så vidare.221 

 
Också Lena är medveten om att den bild som förmedlas av världspolitiken och 
globaliseringen kan vara mörk, speciellt i spelfilm och dokumentärer. Det blir 
för henne viktigt att försöka lyfta fram positiva exempel, även om det är svårt: 
 

Lena: Jag har nog tänkt så ofta när jag visar filmer och så att det blir mörkt och 
tungt. Mycket av det vi pratar om är ju problem. Ibland kan jag tänka så att vi ska 
försöka se något positivt, men det är inte så himla lätt att hitta något. Då blir det 
mer humoristiskt. Goda exempel är svårt att hitta. Ibland kanske man ser något 
om att kvinnors makt ökar eller så. Då får man lyfta fram sådana exempel. Där 
får du nästan intervjua några elever för att höra vad de tycker. Men jag känner 

                                                
220 Henrik, intervju 2010-03-24. 
221 Henrik, intervju 2010-05-25. 
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ändå att de engagerar sig i till exempel FN-rollspelet. Men många har också blivit 
kritiska till FN. Vi har någon som faktiskt la fram en resolution som handlade 
om att ändra vetorätten och så vidare.  

 
Samtidigt tror Lena att elevernas kunskapsinhämtning ska leda till ett 
engagemang och att de bryr sig om varandra. För henne är det i samhälls-
kunskapsämnet viktigt att försöka påverka elevernas bild av världen, så att den 
inte blir för problematisk. Hon vill förmedla en positiv bild av samhället – 
ingjuta en sorts optimism i eleverna som ger dem kraft att vara engagerade: 
 

Lena: Att de (eleverna) ska förstå problemen naturligtvis och man kan ju inte 
bara sopa dem under mattan eller inte tycka att det är ett problem. Man måste 
förstå problemen, men jag vill ändå få med att man inte ska ge upp. Att man inte 
ska tycka att det inte är någon idé och att det inte finns något att göra. Jag vill att 
de ska få ett engagemang att visst, man måste engagera sig på individnivå och 
samhällsnivå och världsnivå och fundera över vad jag kan göra. Att man ska vilja 
engagera sig politiskt och tro på… ja, att FN inte fungerar perfekt utan har en 
massa svårigheter, men att man måste tro på möjligheter. Det vill jag ändå på 
något sätt förmedla. En positiv framtidstro, inte någon undergångsidé. Positiv 
och engagerad för att försöka göra något.  

 
Hos Marie, Jens, Henrik och Lena finns alltså en medvetenhet om att samhälls-
kunskapen med sin problemfokus kan skapa en mörk bild av verkligheten som 
gör eleverna passiva. Jens använde Hans Roslings föreläsningar som ett sätt att 
visa på positiva sidor.222 Markus tycker däremot inte att eleverna blir nedslagna i 
sitt engagemang av att globaliseringsfrågor är komplicerade och inte ger några 
givna svar som är lätta att ta ställning till: 

 
Markus: Min erfarenhet är nog att de känner att visst, det är stora svåra frågor 
det här, men nog tusan tycker jag inte att de ger upp. Emellanåt kan de bli lite 
”wow, det här var svårt”. Jag vet inte om jag lyckas, att ungdomstiden är så svart 
och vit – att allt blir grått… någonstans… vet inte om gå i gång är rätt ord, men 
det är ju det som är kul med det. I viss mån lyckas jag väl förmedla att komma 
bort från det svart-vita och där kan det uppstå frustration att det alltid går att 
vända och vrida på det, men där tycker jag väl att man kan utgå ifrån ideologier 
och människosyn – vad landar man i? Det är inte alltid enkla svar, men ”det 
borde i alla fall vara bättre handlingsalternativ än det där om man har den 
människosynen eller omfattas av den ideologin eller den politiska åskådningen”. 
Jag tycker att det finns en poäng med att komma bort från den svart-vita synen. 

                                                
222 Exemplet finns i kapitel 6. 
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Visst, det blir mer komplicerat, men också mer spännande. Ofta kan de ju bli lite 
så att ”oj, hur ska man vända? sig i det här?”223 

 

För Markus blir det individuella ideologiska ställningstagandet ett sätt att 
komma bort från passiviteten. Frågorna är komplexa, men det landar ändå i att 
låta eleverna försöka se vad de tycker är rätt utifrån sina egna åsikter: 
 

Markus: Det finns ingen vetenskaplig… det är kanske det som jag tycker är 
kul… Att visst, det finns ekonomiska teorier som säger det, men det finns 
(också) ekonomiska teorier som säger det. Inte att det finns en vetenskaplig 
sanning om det här. Den synen på vetenskap omfattas inte jag av. Att få eleverna 
att inse det, att de faktiskt kan ifrågasätta det som står i samhällskunskapsboken. 
Det där är inte den enda teorin på området. I och för sig brukar väl samhälls-
kunskapsböckerna ta upp det… men ändå att de kan ifrågasätta det som står 
där… att inse att det mesta handlar om politik och hur man tar ställning. Vilken 
ideologi eller politisk syn man har. Det är väl där man får dem att tycka att det är 
kul. Då blir det inte att ”det finns rätt och fel och jag känner inte till rätt och 
därför blir det svårt att göra något”. 
 
Intervjuare: Vill eleverna ha den där svart-vita världen då? 
 
Markus: Kanske när de kommer. Men jag tror de uppskattar att det går att vända 
och vrida på saker och ting. Det är i alla fall min upplevelse. Men jag har ju den 
typen av elever jag har – någon sorts verbal medelklass, höll jag på att säga. Det 
kan ju bidra antar jag.224 
 

Markus tycker att eleverna uppskattar att han uppmuntrar till den inställningen 
även om de i början av kurserna har svårt att släppa sin svart-vita värld. Även 
om Markus har ett svar på hur han tycker man ska kringgå en känsla av 
maktlöshet är balansen mellan kunskapsmålen och fostransmålen svåra ibland. 
Han vill komma åt både det vetenskapliga arbetssättet och lära eleverna 
perspektiv samtidigt som han vill att de ska bli mer engagerade och agera 
demokratiskt. För Markus handlar det mycket om vardagssituationerna i klass-
rummet: 

 
Markus: Det upplägget jag tänker på nu är… det kanske… att kunna agera 
demokratiskt… att det här med yttrandefriheten är oerhört viktigt – det är någon 
sorts… det måste lära sig att… jag vill att alla ska våga och kunna yttra sig i en 
grupp. Jag har insett att jag är trött på det här med att tjejer har svårare att prata. 
Och att killarna tar så mycket plats. Att fokusera på det. Att börja med deras 
erfarenheter och att allas erfarenheter är lika mycket värda. Att visa det i 

                                                
223 Markus, intervju 2010-06-07. 
224 Markus, intervju 2010-06-07. 
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handling i sättet att fördela ordet och ta rundor. Att arbeta med det och visa att 
det här är jäkligt viktigt. För att försöka få alla att se att: ”det jag har att säga är 
faktiskt viktigt”. Att få en vana att stå inför folk och stå för sin åsikt. Att våga stå 
för sin slutsats. Att låta det vara grunden för alla samhällskunskapslektioner. Att 
börja mer med regelrätta rundor där ordet fördelas. I mindre grupper eller halv-
klass. Och att i de här diskussionerna avsluta med att fråga hur alla tycker att det 
gått: ”har alla fått säga sitt? Är det någon som har tryckt ner någon annan? Har 
jag tryckt ner någon annan?” Att man som lärare är öppen med att jag inte är 
perfekt på att fördela ordet.225 

 
Att nyansera sitt tyckande 
Även om Jens, Henrik och Marie tycker att det finns ett problem här mellan 
perspektivtagande och att inse att frågor ofta är svårare än man från början 
trodde, hoppas de ändå att elevernas bild ska nyanseras av undervisningen. Det 
handlar om ett kritiskt förhållningssätt som de hoppas att eleverna ska få med 
sig av kurserna. En viktig sak är att börja med att ifrågasätta sina egna 
värderingar: 
 

Jens: Att bryta med sina egna eller kamraters fördomar eller den gängse bilden 
som presenteras. ”Vänta nu. Var får du den här bilden ifrån? Kan det verkligen 
vara såhär?” Att ställa kritiska frågor till sina ställningstaganden. Ifrågasätta sina 
egna föreställningar.  

 
Samtidigt är det viktigt så klart, anser Jens att eleverna får tycka saker. Men han 
brukar försöka lyfta deras tyckande till att handla om mer generella saker – en 
slags kvalificering av tyckandet: 
 

Jens: Ett sätt är att börja med att respektera den där åsikten såklart, men sedan 
försöka problematisera den och visa att den kommer från något och lyfta upp 
det lite, till en högre nivå. Åsikten finns där av något skäl, men det finns andra 
sätt att se problemet på… Jag försöker ta det de säger på allvar, men kanske 
försöker jag göra om deras åsikter till perspektiv. Vad representerar den här 
åsikten? Vad är det ett uttryck för att du tycker så här? 

 
För Henrik finns det också en tanke att undervisningen ändå kan leda in på en 
förändring hos eleverna i deras tänkande. På den skola han undervisar nu kan 
han tycka att det är lite väl mycket politisk korrekthet hos eleverna: 
 

Henrik: Det kan jag väl tycka att, om man tittar på medieprogrammet, att det 
finns en ärlighet hos dem som inte finns hos mer studiemotiverade elever som är 
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”cue-seekers” och politiskt korrekta – de säger rakt ut vad de tänker och tycker. 
Det är på det sättet lättare att jobba med att förändra deras tänkande snarare än 
någon som på något sätt vet vad läraren vill höra och sedan döljer sin egen åsikt 
bakom någonting och så känner man ändå att det här är inte det du tänker 
egentligen. De vet vad som är politiskt korrekt att säga, medan andra… och då är 
det svårare att förändra tänker jag. Det finns ett rakare sätt att kommunicera när 
man kommer in och… Det var en gång en elev som tydligt uttryckte att har man 
begått minsta brott i Sverige när man är invandrare så ska man skickas hem och 
då kan ta den diskussionen därifrån och…”ska det gälla alla brott eller är det 
oavsett vad man gjort, eller om man har familj”. Just i det fallet var det inte så 
svårt att få den personen att reflektera lite djupare över det påståendet och jag 
tror att han landade i att det gällde grova brott och då har man väl kommit 
någonstans tänker jag. Men de som tänker så, men aldrig säger så därför att de 
vet att det inte är politiskt korrekt så är det svårare att komma åt förändringar i 
tänkandet.226 

 
Marie är inne på samma spår. Hon tycker ibland att det kan vara svårt att föra 
ett öppet samtal med eleverna på studiemotiverade program – de eleverna söker 
efter vad läraren är ute efter och vill inte på allvar diskutera de där värde-
frågorna som Marie värdesätter: 
 

Marie: Jag tänker… de duktigaste eleverna som hänger på i skolan med teorier – 
det är ibland svårt att slå hål på deras politiska korrekthet där det ofta blir ”vad 
vill du att jag ska tycka så att jag får ett högt betyg?”. Det är olika problematik på 
det planet. Från praktiska klasser fick man ju höra precis… om jag 
generaliserar… bara rakt från deras ”så här tänker jag” utan någon tanke om 
”vad tycker du som lärare om att jag säger så här?”. 

 
Tove, som bara undervisar på studieförberedande program tycker att de där 
fördomarna kommer fram rätt ofta även hos de eleverna, men att det är hennes 
roll i klassrummet att nagelfara elevernas ställningstagande. Av just den 
anledningen vill hon fokusera på att eleverna ska sätta sig in i hur andra tänker 
för att motverka ett tydligt ”vi och dom”. För Marie är det viktigt att elevernas 
svart-vita värld möts upp och att det är det som är hjärtat i skolans demokrati-
uppdrag. 
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Sammanfattande reflektioner 
 
I lärarnas utsagor om sina mål med undervisningen kan vi se att kunskaps-
dimensionen i form av omvärldskunskap har ett egenvärde. De kunskaper av 
första och andra ordningen som lärarna berättar om visar sig tydligt i detta mål 
som kan sägas domineras av kunskap. Vi kan i lärarnas berättelser se att de har 
tankar om hur undervisningen ska byggas upp kring begreppen och att 
användandet av första ordningens kunskaper inte är godtycklig.  
 
Första och andra ordningens kunskaper är tätt knutna till varandra. Det finns 
kunskaper som eleverna behöver ta sig an med hjälp av samhällsvetenskapliga 
redskap och perspektiv. Att använda den samhällsvetenskapliga analysmodellen 
blir här viktig för att organisera kunskaperna och få syn på samhällsfrågans alla 
delar och visa hur de hör ihop. Nivåerna individ-grupp-samhälle, ekonomiska-
sociala-politiska aspekter, kort- och långsiktigt visar på mönster och samband 
som lärarna hoppas ska skapa ett sammanhang för eleverna. Målet att veta om 
sin omvärld och se samband är alltså starkt kopplat till innehållet och vi kan här 
se ett tydligt kunskapsmål. 
 
Hos lärarna kan vi se en betoning på att göra undervisningen relevant och 
intressant för eleverna – ett intresse för det som händer i samhället omkring 
dem. De hoppas med hjälp av metoder och innehåll att elevernas intresse ska 
öka. Intresset är viktigt för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig innehållet, 
men också att det vetter mot ett politiskt engagemang – att vara intresserad och 
ta del av det samtida politiska livet och de frågor som lärarna anser berör oss 
alla som medborgare. I det perspektivet blir aktualiteterna i samhället viktiga – 
inte bara som ett nyhetsinslag utan som en del av undervisningen. Samhälls-
kunskapen handlar om det som sker nu och med blicken ställd mot det som 
påverkar eleverna i framtiden. Att hänga med blir en viktig del i att vara en aktiv 
medborgare. Vidare kan det vara en viktig rättvisefråga där skolans 
undervisning är betydelsefull för att ge alla elever möjligheter att följa samtiden 
trots skilda förutsättningar. Målet att skapa intresse vetter alltså både mot ett 
kunskapsmål och mot ett fostransmål.  
 
Lärarna knyter kunskapsmålen till mer fostransinriktade mål – att kunskaperna 
ska göra att eleverna förbereds till aktiva och engagerade medborgare. Målet 
med undervisningen blir också att försöka hjälpa eleverna att med hjälp av 
kunskap växa och bli ansvarsfulla medborgare som har kompetenser som 
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hjälper dem i livet. Det handlar om att lära eleverna att ta ställning i samhälls-
frågor och med hjälp av kunskap se förbi de generaliseringar och fördomar som 
de kanske har med sig in i klassrummet. Ett viktigt mål blir då att kvalificera 
elevernas samtal genom första och andra ordningens kunskaper. Detta mål hör 
samman med ett större mål som skulle kunna kallas för att fostra dem i en 
”demokratisk samtalston”; att eleverna ska bli toleranta, vidsynta, känslomässigt 
engagerade, ödmjuka och lära sig av andra. Det rör sig om en förhoppning att 
eleverna ska ta med sig de sakerna ut i livet efter att de slutat skolan.  I samband 
med engagemanget lyfts också emotionella känslor fram. Att de inte bara ska 
veta, utan ”känna”. Elevernas egna engagemang lyfts fram som en viktig 
drivkraft i att bli en politisk varelse. I de mål de anger för sin undervisning kan 
vi alltså se både kunskapsmål och fostransmål. Hur mycket lärarna betonar 
kunskapsaspekterna kontra fostransaspekterna skiljer sig åt. 
 
I lärarnas tal om sina mål med undervisningen framkommer flera problematiker 
med att kombinera kunskapsmål och fostransmål. Lärarna poängterar att det är 
viktigt att eleverna ifrågasätter sin svart-vita värld och att det i undervisningen 
ges möjlighet att problematisera och nyansera de ställningstaganden som 
eleverna har. Att möta detta är en viktig del av demokratiuppdraget, men det 
verkar finnas farhågor att det emellanåt tar udden av det engagemang som 
lärarna vill att eleverna ska få genom undervisningen. Lärarna pekar på att 
undervisningen med alla sina perspektiv, teorier och vetenskaplighet gör att 
elevernas världsbild blir mer komplicerad. Detta gör att de kan känna sig 
maktlösa och inte blir engagerade på det sätt som lärarna hoppas – det är 
enklare att tycka saker när världen är svart och vit. Engagemanget för en fråga 
kanske kräver ett visst mått av svart-vita bilder.  
 
Ett annat bekymmer som framkommer är att komplicerade sammanhang som 
globalisering kan ge en känsla av att det inte går att göra något åt situationen. 
Att det där engagemanget övergår i en slags maktlöshet. Först tror eleverna att 
det går att göra något, men problematiseringen av frågan gör att de känner att 
det inte gör det. Det ska dock tilläggas att lärarnas viktigaste mål i 
undervisningen handlar om att få eleverna att se att det inte finns sanningar 
utan att de kan se olika ut med olika perspektiv. Vi kan också se att lärarna får 
göra didaktiska överväganden i sin bedömning där engagemanget som de vill 
skapa – inte utgör grunder för elevernas betyg. 
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Ytterligare ett bekymmer som återkommer är att eleverna är cue-seekers och 
gör det som de ser är bäst för deras betyg. Elevernas betygsmedvetande gör att 
diskussionerna inte alltid tar upp de sidor av frågorna, speciellt kontroversiella 
sådana, som läraren vill lyfta till diskussion. Eleverna vet vad lärarna frågar efter 
och visar därför en politisk korrekthet. Detta kan göra att lärarna vet att det 
finns åsikter som behöver tas upp i diskussioner, men som inte tas upp. Det 
demokratiska uppdraget kan alltså vara problematiskt. Lärarna har svårigheter 
att lyfta fram de frågor som de vill diskutera och som de tror sig veta att 
eleverna har andra åsikter om än vad de uttrycker i klassrummet. De lärare som 
har erfarenheter från både studieförberedande och yrkesförberedande program 
anser att detta är tydligare bland betygsmedvetna elever på studieförberedande 
program. På yrkesprogrammen är eleverna mindre rädda för att lyfta sina egna 
åsikter. Det finns en tydlig vilja hos lärarna att väcka upp diskussioner och få 
eleverna att tycka saker i klassrummet för att möta de åsikter som finns i olika 
samhällsfrågor. Elevernas eget tyckande är viktigt, men att det ska mötas av en 
problematisering så att elevernas tankar kvalificeras. Denna kvalificering sker 
med hjälp av andra ordningens kunskaper. 
 
De svårigheter som finns med att balansera kunskapsmål med fostransmål är 
viktiga aspekter i lärarnas didaktiska överväganden. Det påverkar dem i val av 
metoder, innehåll och bedömning. För att undvika en känsla av maktlöshet och 
svartsyn försöker lärarna skapa en undervisning som inte bara fokuserar på 
problemen, utan också på möjligheterna och engagemangets vikt. Jens talar om 
att kvalificera deras tankar, vilket inte alltid är lätt. Det finns en tydlig 
medvetenhet hos lärarna om denna svåra balansgång, men också vikten av att 
som samhällskunskapslärare låta eleverna ha åsikter och samtidigt försöka 
kvalificera dem med hjälp av första och andra ordningens kunskaper.



 
 



 

 155 

8. Avslutning – att ta sig an världen 
 

”Det politiska engagemanget tar sin 
början i en känsla och kunskaper och 
känslor är inte varandras motsatser. Det 
är viktigt att inte tappa känslan när man 
söker sätta sig in i en problematik.” 227 
 – Ronny Ambjörnsson. 

 
Avhandlingens syfte har varit att identifiera och tolka första och andra 
ordningens kunskaper i lärarnas tal om globaliseringstemat i deras undervisning. 
Syftet har också varit att koppla det till fostransuppdraget. I berättelserna 
framkommer några didaktiska byggstenar som ger en bild av hur vi kan förstå 
och förhålla oss till samhällskunskapsämnet på gymnasiet. Innehållet som 
lärarna talar om handlar om första och andra ordningens kunskaper. Målen som 
lärarna talar om handlar om det dubbla uppdraget som samhällskunskapsämnet 
består av, det vill säga kunskap och fostran. 
 
Slutsatser kring lärarnas tal om innehållet i undervisningen 
 
I fallet globalisering kunde vi se att det hos de sex lärarna fanns starka relationer 
mellan mål, innehåll, metoder och bedömning (i form av examinationer). Vi 
kunde också se att samhällskunskapen innehöll både fostransaspekter och 
kunskapsaspekter. 
 
Avhandlingen har inte fokuserat på lärarnas beskrivning av första ordningens 
kunskaper i de kunskapsområden som de talar om. Vi kan konstatera att de 
områden som de talar om i globaliseringssammanhang innehåller en mängd 
termer, begrepp och fenomen som härstammar från de samhällsvetenskapliga 
disciplinerna. Det rör sig dels om enklare sakbegrepp, men också om samman-
satta begrepp som handlar om sammanhang och som kan vara omtvistade och 
debatterade.228 De sammansatta begrepp som varje kunskapsområde innehåller 
– i vårt fall till exempel begreppen globalisering och rättvisa – är sådana 
begrepp som i tidigare studier varit en viktig del i en beskrivning av samhälls-
kunskapens centrala begrepp.229 Dessa begrepp är knutna till ett (eller ett flertal) 
kunskapsområden. Hade studien studerat andra kunskapsområden än de 
globaliseringsanknutna är det troligt att vi funnit andra begrepp. Ett exempel 
                                                
227 Ronny Ambjörnsson i Ambjörnsson, Gunila (2007), s. 254. 
228 Jfr Lee (2006), ss. 130-131. 
229 Se t.ex. Vernersson (1999). 
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skulle kunna vara ”brott och straff” där första ordningens kunskaper i större 
utsträckning hade dominerats av en sociologisk begreppsvärld.  
 
Första ordningens kunskaper är viktiga byggstenar i lärarnas arbete, och lärarna 
betonar att eleverna måste vara väl bevandrade i dessa kunskaper för att kunna 
gå vidare och analysera, problematisera och kritiskt granska samhällsfrågor. Att 
kunna belägga sin slutsats eller komma till en slutsats kräver kunskaper av första 
ordningen. Det finns dock inte någon betoning på att all grundkunskap måste 
vara på plats när de går vidare. Vi kan ana ett didaktiskt bygge kring första 
ordningens kunskaper där lärarna har tankar om i vilken ordning saker och ting 
ska tas upp och hur relationerna mellan sakbegrepp och sammansatta begrepp 
ser ut. Undervisningen kring första ordningens kunskaper är inte godtycklig. 
Dessa reflektioner kring begreppens betydelse går i linje med historie-
didaktikernas synsätt att kunskaperna hör samman.230  
 
Genom att lära sig begrepp träder samhällskunskapens landskap fram och 
möjligheterna att undersöka det blir tydligare. Begreppen är viktiga för att se 
sammanhang.231 På samma sätt som en botaniker ser tusentals arter istället för 
en blomsteräng kan samhällskunskapseleverna se samhällsfenomen istället för 
ett förortstorg med hjälp av begrepp. Genom att låna en mening från Liedman 
kan vi säga att blomsterängen och förortstorget blir bokstavligen mer värdefull 
för den kunnige än för den okunnige.232 På det sättet blir det fel att placera 
första och andra ordningens kunskaper i tabeller med boxar, vilket kan förleda 
en att tro att det är vattentäta skott mellan dem. Så är inte fallet. 
 
En slutsats är att det i lärarnas tal om innehållet framträder kunskapsområden 
som består av termer, begrepp och fenomen som kan karaktäriseras som första 
ordningens kunskaper. Dessa kunskaper har sin hemvist i de akademiska 
moderdisciplinerna, till exempel statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi och 
kulturgeografi. Kunskaperna understryks av lärarna som viktiga. Vi kan också 
ana att lärarna arbetar med dem på ett medvetet sätt och att arbetet med första 
ordningens kunskaper inte är godtycklig. Dessa kunskaper framstår i lärarnas tal 
som integrerade med andra ordningens kunskaper. 
 

                                                
230 Lee (2005), Seixas (2006). Detta delas också av pedagoger i det kognitiva 
forskningsfältet, se t.ex. Donovan & Bransford (2005). 
231 Carlgren & Marton (2003), s. 195. 
232 Jfr Liedman (1997), s. 255. 
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Andra ordningens kunskaper i  samhäl lskunskap 
 
När lärarna talar om kritiskt tänkande, analysförmåga, kunna se sammanhang 
och problematisera beskriver de kunskaper som eleverna behöver för att ta sig 
an och organisera första ordningens kunskaper. När lärarna konkretiserar och 
exemplifierar kring dessa kunskaper tar de exempel från flera olika kunskaps-
områden. De är alltså inte knutna till något specifikt moment. Kunskaperna har 
också specifik betydelse för samhällskunskapsämnet och är inte allmän-
didaktiska eller pedagogiska.233 I avhandlingen kallas dessa för andra ordningens 
kunskaper. 
 
Lärarna delar inte själva upp innehållet i dessa kunskaper, men de finns i deras 
tal om sin undervisning. Andra ordningens kunskaper är ett sätt att 
operationalisera de grovt tillyxade kunskaper som lärarna benämner kritiskt 
tänkande, analys, problematisera och se sammanhang. I lärarnas tal om sin 
undervisning framträder fem kunskaper av andra ordningen. Dessa är kopplade 
till varandra och hör samman.234 
 
Samhällsvetenskapligt perspektivtagande  
 
För att eleverna ska utveckla ett problematiserande och kritiskt förhållningssätt 
betonar lärarna starkt att eleverna behöver träna i att anlägga samhälls-
vetenskapliga perspektiv. Perspektiven som lärarna då tar upp kan delas i två 
grupper. Den ena handlar om ideologiska/politiska perspektiv och den andra 
om att försöka förstå andra utifrån deras geografiska och kulturella benägenhet.  
 
Den sistnämnda är närbesläktad med det som historikerna kallar empati235, men 
skiljer sig från det historiska perspektivet då den inte fokuserar på inlevelse i 
hur människor tänkte förr. Det samhällsvetenskapliga perspektivet handlar om 
samtiden även om lärarna ibland vill att eleverna väver in historiska kunskaper 
för att förstå vilka (historiska) erfarenheter som kan vara av betydelse i andra 
människors synsätt. Utan detta förstärks fördomar och elevernas bild blir 
baserad på ett lokalt och nationellt tänkande. Dessa perspektiv kan användas 
för att förstå individer, grupper eller samhällens synsätt. Perspektivet blir ett 
vetenskapligt sätt att reflektera över sina egna ställningstaganden och 
värderingar och hur dessa uppkommer. 
                                                
233 Jfr Arevik & Harzell (2007), Hyltegren & Lindqvist (2010). 
234 Jfr Seixas resonemang för historieämnet, se Seixas (2008). 
235 Se t.ex. Lee (2006). 
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Ideologiska och politiska perspektiv är den andra sortens perspektiv som 
framkommer hos lärarna. Det handlar om att kunna anlägga och avslöja vilka 
ideologiska, politiska och historiska perspektiv som finns i olika samhällsfrågor 
och utsagor om dessa. Lärarna arbetar med detta på flera plan. De ger olika 
sådana bilder till eleverna i undervisningen, de låter eleverna ta sådana 
perspektiv och de ifrågasätter de svart-vita bilder som eleverna ofta har med sig 
in i klassrummet.  
 
Kunskapen ska hjälpa eleverna att komma till en förståelse att det sällan finns 
säkra svar på samhällsfrågor – utan att verkligheten är komplex och att geo-
grafiska, politiska, kulturella och ideologiska perspektiv avgör hur en fråga 
tolkas. Det påverkar i sin tur slutsatserna och de åtgärder som föreslås. Att 
tränas i detta ska leda eleverna till att bli mer självreflekterande, mindre 
bestämda och mindre fördomsfulla elever – en slags ideala samtalspartners i 
demokratin, vilket visar att vi här talar om fostransmål.  
 
Samhällsvetenskaplig kausalitet 
 
För att organisera sina kunskaper använder lärarna samhällsvetenskaplig 
kausalitet, främst i termer av den samhällsvetenskapliga analysmodellen. Den 
utgår från ett samhällsproblem och eleverna kan sedan träna i att strukturera 
orsaker och konsekvenser. Med hjälp av andra kategorier som politiska, sociala 
och ekonomiska faktorer, nivåerna individ-grupp-samhälle och kort och lång-
siktiga konsekvenser organiseras första ordningens kunskaper. I globaliserings-
frågan kan vi lägga till nivåerna lokalt-nationellt-globalt. Med hjälp av modellen 
och de olika kategorierna kan eleverna bena ut frågor och läraren kan hjälpa 
eleverna att tänka kring var till exempel olika sociala, ekonomiska och politiska 
faktorer ska läggas. Läraren kan också synliggöra elevernas tankar kring 
struktur-aktör. Denna kausalitet återfinns i de historiska andra ordningens 
kunskaper,236 nivåerna individ-grupp-samhälle är dock ett mycket viktigt inslag i 
den samhällsvetenskapliga kausaliteten.  
 
Samhällsvetenskaplig slutledning 
 
Den samhällsvetenskapliga analysmodellens ”åtgärder” pekar mot att eleverna 
ska komma fram till en slutsats. Elevernas arbete med att organisera första 
ordningens begrepp hjälper eleverna att bygga upp utvecklade resonemang som 

                                                
236 Jfr Seixas (2008). 
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leder till en vetenskapligt präglad slutsats. Avgränsade problemställningar och 
metoder blir ett sätt att göra detta mer tydligt. I arbetet med slutsatser ingår 
också att eleverna ska utveckla en syn på vad vetenskapen kan komma fram till 
(speciellt rörande deras egna arbeten) och perspektivens betydelse för 
slutsatserna. Slutsatserna ska också kunna beläggas vilket för oss till nästa 
kunskap av andra ordningen.  
 
Samhällsvetenskapliga belägg 
 
Att arbeta med samhällsvetenskapliga belägg handlar om att komma fram till 
väl underbyggda slutsatser. Genom att arbeta med kausalanalysen kan eleverna 
hitta och utveckla exempel som är underbyggda av första ordningens 
kunskaper. I arbetet med belägg handlar det om utveckla elevernas tänkande 
kring vad de vet, tror och tycker. Källkritiken blir ett viktigt redskap för att se 
tendenser (främst ideologiska perspektiv) i olika material och i vetenskapliga 
termer sortera ut det som talar för deras slutsats. Reflektion kring källkritik blir 
viktigt när eleverna arbetar med belägg.  
 
Samhällsvetenskaplig abstraktion 
 
Denna kunskap handlar om att förstå och förklara problem med hjälp av 
abstrakta samhällsvetenskapliga teorier och modeller.  Med hjälp av dessa 
modeller och teorier kan en komplex verklighet bli begriplig, men det innefattar 
också en diskussion om teoretiska modellers begränsningar. Att röra sig mellan 
abstraktion och konkretion blir alltså viktigt för att hitta exempel i teorierna och 
använda dem på konkreta fenomen. Denna kunskap är kopplad till de andra 
genom att det går att diskutera teorin och modellernas ideologiska perspektiv 
och att de kan användas för att göra slutsatserna tyngre.  
 
Hur genere l la är andra ordningens kunskaper?  
 
De fem kunskaperna som framträder hos lärarna har vi mött i tidigare studier 
under mer generella termer som systematisera, skapa strukturer, tolka, 
generalisera, analysera, byta/avslöja perspektiv och abstraktionsförmåga.237 
Andra begrepp som belägg och kausalitet återfinns i historieämnets andra 
ordningens kunskaper.238 I lärarnas röster konkretiseras dessa kunskaper att 

                                                
237 Jfr Arevik & Hartzell (1994, 2007), Hyltegren & Lindqvist (2010), Newmann (1987). 
238 Jfr Lee (2006), Seixas (2008). 



 

 160 

handla om samhällskunskapsämnet. De kunskaper som tidigare studier pekar på 
har sin motsvarighet i det jag kallar interdisciplinära kunskaper av andra 
ordningen. Vi har redan sett att historieämnet använder dem riktat mot sitt 
ämne och religionsämnets användande av kunskaperna skiljer sig troligen också 
från samhällskunskapens. Dessa begrepp är alltså mer allmändidaktiska. 
 
Globalisering som fall valdes för att komma förbi en ”samhällskanon” och för 
att ringa in alla moderdisciplinerna samt för att fånga en komplex och laddad 
fråga. Valet av globalisering har säkerligen påverkat utfallet av de andra 
ordningens kunskaper som manifesterats i lärarnas tal. Odenstad och Karlefjärd 
har i sina studier uppmärksammat att andra kunskapsområden som statsskick 
och EU i första hand handlar om första ordningens kunskaper och i mindre 
grad av analyserande kunskaper.239 Hade ett annat kunskapsområde studerats 
hade det alltså varit möjligt att andra kunskaper av andra ordningen 
framkommit. Jag vill dock framhålla att lärarnas tal om andra ordningens 
kunskaper inte uteslutande handlat om globaliseringen, utan exempel kommer 
från andra kunskapsområden. Det är möjligt att dessa kunskaper inte spelar en 
framträdande roll i vissa kunskapsområden, men det innebär inte att 
kvaliteterna inte finns. Det är tänkbart att statsskick och EU som kunskaps-
område fokuserar på teknikaliteter i större utsträckning. 
 
Slutsatsen är att det i lärarnas tal om sin undervisning framträder fem kunskaper 
av andra ordningen som används för att organisera, analysera, kritiskt granska 
och problematisera fenomen i det samtida samhället. När eleverna utvecklar 
dessa skapas en litteracitet i samhällskunskapsämnet – eleverna lär sig att tänka 
samhällskunskap och får redskap att ta sig an samhällsfrågor.240 Kunskaperna är 
i sig inte några abstrakta kunskaper utan finns manifesterade i lärarnas tal när vi 
använder de teoretiska begreppen första och andra ordningens kunskaper. 
 
Slutsatser kring lärarnas tal om målen med undervisningen 
 
I lärarnas tal om innehållet kan vi se att det fanns tydliga kunskapsmål. Målen 
handlade om att behärska och utveckla första och andra ordningens kunskaper. 
Lärarna poängterade att kunskaper har ett egenvärde, men att det också handlar 
om ett mål att se sammanhang. Att använda samhällsvetenskaplig kausalitet blir 
en viktig pusselbit för att uppnå det. Lärarna har också ett mål att väcka 

                                                
239 Odenstad (2010), s. 174. Karlefjärd (2011). Se också Wall (2011). 
240 Jfr Seixas (2006). 
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elevernas intresse för samhällsfrågor. Det blir då viktigt att ta in elevernas värld 
i skolan och låta dem uppleva samhällsfrågor genom elevaktiva metoder. 
Frågorna de arbetar med kopplas också till aktualiteter i samhällsdebatten.  
 
Intressemålet vetter mot både kunskap och fostran. Fostransmålen blir tydliga i 
lärarnas mål att skapa engagerade och aktiva elever som vågar ta ställning. 
Första och andra ordningens kunskaper kan användas för att problematisera 
och nyansera elevernas egna åsikter – kvalificera deras åsikter. Målet är att 
eleverna ska bli toleranta, vidsynta, känslomässigt engagerade, ödmjuka och lära 
sig av andra. Lärarna hoppas att eleverna ska ta med sig detta från skolan. Det 
är en slags idealmedborgare som framträder i lärarnas tal.  
 
Fostransmålet kan vara problematiskt. Det ständiga problematiserandet och 
perspektivtagandet som görs i undervisningen kan ta udden av elevernas vilja 
till engagemang. Frågorna blir komplexa och svåra att ta ställning i – en svart-
vit bild av världen kan vara en viktig del i att eleverna ”känner” vad de tycker. 
Ämnets problemfokus kan också presentera en mörk världsbild som gör att 
eleverna kan uppleva en känsla av maktlöshet – att det inte går att förändra.  
 
Ett annat bekymmer är att lärarna ibland har svårt att uppnå målet med att 
utveckla eleverna till nyanserade, toleranta och inlyssnande människor. Lärarna 
pekar på att eleverna, särskilt på studieförberedande program, är medvetna om 
vilka åsikter som är politiskt korrekta och därför inte lyfter fram sina åsikter 
trots att läraren vet att de finns där. Utan den diskussionen blir det svårt att 
kvalificera deras tänkande i värdeladdade frågor. 
 
En slutsats är att det i lärares tal om målen med sin undervisning finns både 
kunskaps- och fostransmål. Vi kan också dra slutsatsen att målen med både 
kunskap och fostran kan skapa problem. Lärarna använder sitt friutrymme för 
att själva bestämma hur mycket vikt som ska läggas på kunskap respektive 
fostran, men samhällskunskapens dubbla uppdrag framträder tydligt hos 
lärarna.  
 
Samhällskunskapsdidaktiska slutsatser 
 
Samhäl lskunskapens två uppdrag 
 
I lärarnas tal om sin undervisning framträder en koppling mellan fostran och 
kunskap. Lärarna använder första och andra ordningens kunskaper för att 
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kvalificera elevernas egna ställningstaganden. Genom kunskaperna kan eleverna 
organisera, problematisera, kritiskt granska och analysera samtida samhälls-
frågor och ge sig in i en samhällsdiskurs med en komplex bild av problemen. 
Lärarna hoppas också, trots de problem de ser med komplexiteten, att eleverna 
ska bli goda demokratiska samtalare som inte driver en fråga på ett sätt, utan att 
de tar hänsyn till alla perspektiv och faktorer. 
 
Låt oss återvända till Christensen modell (se figur 1, kapitel 2). Modellen är ett 
sätt att förstå lärarens kunskapsbas och hur denne använder den i under-
visningen. Modellens fyra boxar bestod av samhällsvetenskapliga kunskaper, 
aktualiteter, demokratikunskaper och elevens vardagsvetande. Läraren kombinerar 
dessa i undervisningen och utfallet blir en samhällsdiskurs som finns i klass-
rummet.241 Det samhällsvetenskapliga kunskapsfältet är första och andra 
ordningens kunskaper som lärarna pratar om. Aktualiteter har vi sett är en 
viktig del i lärarnas arbete med att göra undervisningen meningsfull och 
intressant. Demokratikunskaperna är de värden som lärarna försöker föra in i 
undervisningen och elevernas vardagsvetande förs in både i form av för-
kunskaper och i form av elevernas attityder. Vi har också sett att demokrati-
värdena ibland ställs mot elevernas egna ställningstaganden, speciellt i värde-
laddade frågor. 
 
En viktig del av fostransuppdraget och själva kopplingen mellan kunskap och 
fostran är att kvalificera det samtida demokratiska samtal som eleverna för i 
olika sammanhang. Genom de samhällsvetenskapliga första och andra 
ordningens kunskaper ställs andra krav på samtalet som eleverna för i vardags-
sammanhang. Tar vi bort det fältet i figuren är det ingen skillnad på elevernas 
privata samtal på ett café från det som sker i skolan. Utan den kvalificerande 
funktionen kan samhällskunskapsämnet förlora sin legitimitet i skolan. Det kan 
reduceras till ett ”snackisämne”. Eleverna får gärna ha åsikter och det är viktigt 
att diskutera, men inte som ett egenvärde. Värdet ligger i att lyfta deras 
diskussioner och kvalificera deras samtal med hjälp av första och andra 
ordningens kunskaper. 
 
Vi har sett att detta inte är en lätt balans. Läraren kan ses som en representant 
för det samhälle som eleverna kan vara kritiska till och världen kan bli för 
komplex för att eleverna ska känna att de kan ta ställning och spela en roll. Men 
lärarnas betoning på det samhällsvetenskapliga perspektivtagandet visar att det 

                                                
241 Christensen (2000) och (2009). 
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är en mycket viktig del. Vi kan också i lärarnas röster se exempel på att de 
ogärna släpper diskussionerna helt till eleverna. Tove vill gärna vara där för att 
väga upp de åsikter som kan komma fram, speciellt i kontroversiella frågor. 
 
En slutsats är att kunskap och fostran är tätt kopplade tillvarandra. Första och 
andra ordningens kunskaper kan användas för att engagera, intressera och 
kvalificera elevernas åsikter för att de aktivt ska kunna ta ställning och delta i 
samhällsdiskursen. Utan första och andra ordningens kunskaper blir skolans 
samtal inte annorlunda än de samtal de har med vänner på caféet.   
 
Kunskap och fostran 
 
Frågan om kunskap och fostran i samhällskunskapsämnet ställs ofta med 
konjunktionen eller mellan de två.242 Frågan är i min mening felställd. Skolämnet 
samhällskunskap är både och. Vi har sett att ämnets roll historiskt är både 
kunskap och fostran, vilket också syns i ämnets kursplan.243 De båda uppdragen 
är högst levande hos lärarna, men inte alltid så välartikulerade. Trots att de 
betonar kunskapsdimensionen kommer de snart in på fostransmål. Mycket av 
de didaktiska överväganden som lärarna gör är en balans mellan fostrans-
aspekter och kunskapsaspekter.  
 
I inledningskapitlet beskrevs samhällskunskapen som ett ämne med kunskaps- 
och fostransinnehåll som många har åsikter om vad det bör vara. I lärarnas tal 
om sin undervisning kan vi se att dessa åsikter också speglas i vad ämnet kan 
vara. Ämnet har flera roller. Det är ett kunskapsämne med olika kunskaps-
områden som ger orientering i dessa. Det är också ett analysämne som rymmer 
andra kunskaper som ska ge eleverna kunskaper i hur man analyserar och 
tänker kritiskt. Det är också ett diskuterande ämne. Vi har sett att dessa tre 
roller också kan ses som en helhet. För att analysera något krävs kunskaper av 
första ordningen. De diskuterande inslagen är också viktiga, men skolämnets 
roll kan ses som att det är de nya kunskaperna av första och andra ordningen som 
eleverna får som ska forma elevernas diskussion i skolan.  
 
Innehållet i form av andra ordningens kunskaper ger möjligheter till en tanke-
brygga mellan den inbillade motsättningen mellan kunskap och fostran. De kan 
användas för att uppnå både kunskapsmål och fostransmål. Att arbeta sam-

                                                
242 Se t.ex. Bronäs (2003) eller kap 3 i denna avhandling. 
243 Skolverket (2010a), Englund (1986a, 1986b). 
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hällsvetenskapligt med andra ordningens kunskap på olika samhällsfrågor 
hindrar inte deliberativa samtal. Men samtalen kan inte leva för sig själva. De 
deliberativa samtalen kan hela tiden problematiseras, nyanseras, analyseras och 
tolkas genom dessa kunskaper. Gör de inte det finns det ingen skillnad mellan 
cafésamtalen och det som sker i skolan. Andra ordningens kunskaper visar att 
slutsatser i samhällskunskap inte kan vädras hur som helst.244 Inte heller hindras 
en mer ”traditionell” och lärarledd undervisning. Andra ordningens kunskaper 
handlar delvis om att organisera första ordningens kunskaper och på det sättet 
få syn på samband. Samhällskunskapens alla kunskapsområden kan också 
problematiseras, nyanseras, analyseras och tolkas genom andra ordningens 
kunskaper. Lärarens friutrymme, pedagogiska grundsyn och elevgrupp är av 
mindre vikt – kunskaperna kan ändå användas för att utveckla undervisningen. 
 
De kunskaper som framträder i lärarnas tal handlar om den avsedda under-
visningen. Det går alltså inte att säga något om läraren realiserar de kunskaperna 
i praktiken, utan beskrivningarna måste förstås som en slags idealundervisning. 
De lärare som undersökts i denna avhandling är mycket olika. Ändå 
manifesteras andra ordningens kunskaper när vi lyssnar till deras didaktiska 
överväganden. Oavsett lärarens didaktiska strategi finns det i deras undervisning 
en stark drift att bråka med givna samhällsbilder. Det är inte bara en tillrättalagd 
bild av olika fenomen som kommer fram i lärarnas tal.245 De har gjort 
didaktiska överväganden för att nå sina mål. En viktig byggsten i det är de fem 
kunskaper som i denna avhandling benämns andra ordningens kunskaper. 
 
En slutsats är att andra ordningens kunskaper kan vara mycket användbara för 
att utveckla ämnets didaktik i skolan. Kunskapsformen är inte knuten till en viss 
sorts pedagogisk idé, utan kan hjälpa olika lärare i deras utvecklingsarbete av 
samhällskunskapsämnet och hjälpa lärare att uppnå både fostransmål och 
kunskapsmål. Användandet av begreppsapparaten första och andra ordningens 
kunskaper är alltså ett möjligt gemensamt språk för att tala om samhälls-
kunskapsämnet. 
 
 
 
 
 

                                                
244 Jfr. Lee (2005), s. 60. 
245 Jämför Simonneau & Legardez (2005), Bronäs (2000), Bernmark-Ottosson (2005). 
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Samhäl lskunskapsämnets  kärna 
 
I inledningskapitlet positionerade jag mig genom att referera till Ongstad och 
säga att ämnesdidaktik handlar om ”hur vi förstår och förhåller oss till vår om-
värld genom att tolka den utifrån ett visst ämne”.246 Hur säger då samhälls-
kunskapen att vi ska förstå och förhålla oss till vår omvärld?  
 
Den sammantagna bilden av hela ämnet kan naturligtvis inte ges här. Men 
tidigare studier visar att ämnets innehåll i form av första ordningens begrepp 
kan liknas vid ett kalejdoskop med kunskapsområden från flera samhälls-
vetenskapliga discipliner.247 Om vi i stället riktar blicken mot andra ordningens 
kunskaper kan vi se hur ämnet träder fram. Samhällskunskapsämnets hjärta 
handlar om att  analysera, kritiskt granska och problematisera fenomen i det 
samtida samhället. Eleverna ska utveckla sin förmåga att tänka samhällskunskap 
och bli samhällsvetenskapligt litterata. Genom andra ordningens kunskaper kan 
vi operationalisera vad det innebär konkret för lärare såväl som elever. 
 
I ett ämne som består av flera vetenskapliga discipliner är det svårt att tala om 
en gemensam kärna av sakbegrepp och sammansatta begrepp. För samhälls-
kunskapsämnet på gymnasiet blir det istället andra ordningens kunskaper som 
blir det gemensamma och det som karaktäriserar skolämnet. Andra ordningens 
kunskaper är ämnets själva kärna. 
 
De kunskaper som innefattas i andra ordningen kan lätt tas för givna, men i 
lärarnas berättelser kan vi se att de inte är självklara för eleverna. Om inte 
lärarna arbetar med dem finns det som jag beskrivit en risk att ämnet samhälls-
kunskap förväxlas med de samtal som eleverna för i vardagssammanhang.248 
Att arbeta med andra ordningens kunskaper hjälper eleverna att skapa mening i 
en komplex verklighet som de måste ta ställning till – nu eller i framtiden.249  
 
I lärarnas tal kan vi se att eleverna inte förväntas bli ministatsvetare eller mini-
sociologer. Lärarna understryker vikten av att veta osäkerheten och 
begränsningarna i sina arbeten och målet är inte bara att ”lära sig” metoder och 
fakta. Kunskaperna är också viktiga för att skapa intresse och engagemang så att 

                                                
246 Ongstad (2006), ss. 30-32. 
247 Bronäs & Selander (2002), Bernmark-Ottosson (2009), Vernersson (1999), Odenstad 
(2010). 
248 Jfr Lee (2006), s. 134. 
249 Jfr Lévesque (2005), s. 2. 
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eleverna kan delta i samhällsfrågor på ett demokratiskt sätt och fatta egna beslut 
i komplexa frågor.  
 
De tre ämnesdidaktiska profiler som Christina Odenstad presenterade i sin 
avhandling är också tydliga i lärarnas röster. Första och andra ordningens 
begrepp motsvaras av orienterande och analyserande ämnesprofil. De 
kunskaperna ska användas för att kvalificera de samtal som i Odenstads 
terminologi kallas diskussionsprofil.250 Avhandlingens resultat i form av 
kunskap och fostran ger dessa tre ämnesprofiler ett sammanhang. De är 
kopplade till varandra och är en övergripande beskrivning av samhälls-
kunskapsämnet. 
 
De kunskaper som lärarna betonar finns uttryckta i ämnesbeskrivningar och 
kursplaner, men också idealen för vad som präglar samhällsvetenskapligt 
arbetssätt. Detta är inget konstigt i sig. Samhällskunskapen har sin akademiska 
hemvist i fyra ämnen, men också inom det samhällsvetenskapliga vetenskaps-
idealet. 251 Kursplaneförfattarna är också till stor del hämtade ur den miljön och 
institutionerna fungerar som remissinstans när kursplanerna skrivs. Men de 
exempel som getts i denna avhandling är exempel på hur lärare arbetar med 
dessa frågor i praktiken. De kunskaper av andra ordningen som under-
sökningen visar finns hos lärarna kan vara behjälpliga i samhällskunskapslärares 
arbete med sin undervisning. De didaktiska byggstenar som identifierats är 
viktiga i arbetet med att utveckla ämnet. I likhet med Peter Seixas tror jag inte 
att det finns en given lista över sådana tankebegrepp, utan att den är öppen för 
diskussion och debatt.252 En lista gör att vi kan börja diskutera vad som är 
hjärtat i samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet – vad det innebär att 
”tänka samhällskunskap”.253 Jag hoppas att det här arbetet kan bidra till det.  
 
Slutsatsen är att lärarnas beskrivning av innehåll och mål ger en bild av sam-
hällskunskapsämnet – själva kärnan i skolämnet och att denna kan användas för 
att diskutera och utveckla samhällskunskapen.  
 
 
 

                                                
250 Jfr. Odenstad (2010). 
251 Se t.ex. Teorell & Svensson (2007), ss. 277-283. 
252 Seixas (2006). 
253 Jämför diskussionen för historieämnet hos Lee (2006), ss. 142-143. Seixas (2008). 
Seixas & Peck (2004). Lee (2005), ss. 40-41. 
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Komparat iv  ämnesdidaktik 
 
I en vidare kontext menar jag att det ämnesdidaktiska instrumentet att betrakta 
innehållet genom första och andra ordningens kunskaper har varit 
framgångsrikt. Med hjälp av de begreppen kan vi ringa in några kunskaper som 
handlar om samhällskunskapsämnet, men som inte är knutna till enskilda 
kunskapsområden. Att vända sig mot ett annat ämnesdidaktiskt fält ser jag som 
lyckosamt och jag vill därför understryka vikten av att arbeta mer med 
komparativ ämnesdidaktik.254 Det bör vara fruktsamt för andra skolämnen att 
fundera över vilka andra ordningens kunskaper som finns i religionsämnet eller 
matematikämnet för att ta två exempel. Samhällskunskapsämnet är inte det 
enda skolämne som har potential att utvecklas om det didaktiserades i större 
utsträckning. 
 
En slutsats är att komparativ ämnesdidaktik i stor utsträckning kan användas 
för att utveckla ämnesdidaktik i enskilda ämnen. 
 
Vidare diskussion 
 
Samhällskunskapens dubbla uppdrag är inte alltid lätt att handskas med – det 
visar lärarrösterna i avhandlingen. Undervisning i samhällskunskap handlar ofta 
om värdeladdade frågor i vår samtid.  I de diskussioner som uppkommer möter 
lärare många elever med fördomar och förutfattade meningar och det kan vara 
en svår balans att inte sätta sig på enskilda elever samtidigt som den 
demokratiska värdegrunden ska upprätthållas och försvaras. För att klara detta 
arbete krävs didaktisk reflektion där jag menar att några av de viktigaste 
didaktiska byggstenarna handlar om mål och innehåll.  
 
Om vi anser att samhällskunskapens främsta mål är att skapa möjligheter för 
eleverna att tillägna sig kunskaper av första och andra ordningen för att 
kvalificera deras samtal om samhällsfrågor, har vi ett generellt angreppssätt på 
undervisningen som möjliggör att lyssna på elevernas åsikter utan att klassrums-
samtalen bara blir till en allmän diskussion. Innehållet – i form av första och 
andra ordningens kunskaper – blir viktiga pusselbitar för att synliggöra vilka 
didaktiska överväganden läraren behöver för att kvalificera elevernas tänkande 
och göra samtalen mer nyanserade och problematiserande. Studiens innehålls-
begrepp blir användbara för att ta sig an undervisningens utmaningar. 

                                                
254 Schnack (1993), Schüllerqvist (2003), ss. 17-18. 
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Att planera med andra ordningens kunskaper 
 
I den nya gymnasieskolan kommer kursplanerna att styras av ett centalt 
innehåll, vilket innebär att vissa moment kommer att vara angivna för de olika 
kurserna. Andra ordningens kunskaper och fostransuppdraget kommer dock att 
kvarstå oavsett hur mycket första ordningens kunskaper ringas in. Med hjälp av 
de kunskaper av andra ordningen som avhandlingen presenterar kan läraren 
planera sin undervisning för att uppnå både kunskaps- och fostransmålen med 
sin undervisning.  
 
Med utgångspunkten att samhällskunskapsämnet är till för att utveckla 
elevernas tänkande i samhällsfrågor har jag försökt ringa in de centrala 
kunskaper som lärarna betonar är viktiga för detta. Samtidigt vill jag under-
stryka att det inte är min mening att vara preskriptiv. Det finns många vägar till 
god undervisning och hur lärare ska arbeta har jag inget givet svar på. Jag tror 
dock att andra ordningens kunskaper kan vara mycket givande som ett underlag 
för lärare när de vill utveckla en ämnesdidaktisk diskussion om sin 
undervisning. Med hjälp av dem operationaliseras de kunskapsmål som alla 
samhällskunskapslärare är satta att arbeta med i sin undervisning. De är därför 
en viktig del av det Lee Shulman kallar PCK, men innefattar också andra delar 
av Shulmans kunskapsbas. 
 
Låt mig ge några exempel på andra ordningens kunskaper och dess betydelse i 
planering av undervisning i samhällskunskap. Genom att fundera över hur 
eleverna bäst tränas i kunskaperna kan läraren lägga upp sin undervisning för att 
passa det de vill uppnå. Metoder och bedömning blir också påverkade av de val 
av innehåll som läraren väljer. Perspektivtagande kan till exempel användas i 
rollspel för att förtydliga vad perspektiven innebär och eleverna tränas att tänka 
som någon annan. I bedömningen kan läraren se till att rikta frågor som 
bedömer elevernas kunskaper i samhällsvetenskapligt perspektivtagande. Andra 
ordningens kunskaper kan också lämpa sig olika bra för olika kunskapsområden 
eller moment. Ett sociologiskt kunskapsområde som handlar om klass kan lägga 
större tonvikt vid till exempel samhällsvetenskaplig abstraktion. Bourdieus 
kapitalbegrepp kan där fungera som ett sätt att tänka och förstå klass-
begreppet.255 Andra kunskapsområden som ekonomisk politik kan fokusera 
mer på samhällsvetenskapligt perspektivtagande. 

                                                
255 Se t.ex. Jenny Kallstenius briljanta kapitel om ”Att tänka med Bourdieu” i Kallstenius 
(2010). 
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Andra ordningens kunskaper får också konsekvenser för bedömningen i ämnet. 
När kritiskt tänkande, analyserande och reflekterande har operationaliserats 
genom andra ordningens kunskaper blir det tydligt vad som är progression. 
Precis som i historieämnet kan samhällskunskapen reduceras till ett quizämne 
om det bara fokuserar på första ordningens kunskaper.256 Progression i andra 
ordningens kunskaper pekar mot kvaliteter som är lättare att bedöma än till 
exempel den grova benämningen ”analysförmåga”. Det kan också bli tydligare 
för eleverna vad de behöver arbeta med, även om kunskapsområdet skiftar. 
Hos lärarna kan vi se att de är medvetna om dessa sidor av andra ordningens 
kunskaper. Genom begreppsapparaten och de fem kunskaperna kan bättre 
frågor ställas i examinationer för att få syn på elevernas tankemönster (till 
exempel kring struktur-aktör). 
 
I bilaga 5 finns de fem kunskaper av andra ordningen som avhandlingen 
resulterat i. I denna bilaga har jag lagt till exempel från andra kunskapsområden 
än de som avhandlingen studerat för att underlätta en diskussion kring ämnet. I 
mitt eget arbete som gymnasielärare har jag fascinerats över den diskussion som 
uppstått hos mina kollegor när de fått arbeta med dem, både i samhällskunskap 
och i historia när vi talat om Seixas andra ordningens kunskaper. 
 
Listan ska inte ses som en ”att göra-lista” . Det finns en uppenbar risk att andra 
ordningens kunskaper blir en exercis. Detta var ett tydligt problem i England 
när historikerna började arbeta med andra ordningens kunskaper.257 En 
samhällskunskapslärare kan inte undervisa om kunskaperna utan måste, precis 
som studiens lärare gör, integrera första och andra ordningens kunskaper för att 
utveckla elevernas tänkande i samhällskunskap.  
 
Om kunskaps-  och fos transuppdraget  
 
Samhällskunskapsämnet består av fyra vetenskapliga discipliner och vid sidan 
av det har läraren både kunskapsmål och fostransmål att ta hänsyn till. Sam-
hällskunskapens roll är inte att skapa ministatsvetare eller mininational-
ekonomer utan en viktig aspekt är att ge eleverna kunskaper för att föra bättre 
samtal och delta i en politisk värld. Den här avhandlingen visar att samhälls-
kunskapsämnet både kan förbereda eleverna för studier i dessa discipliner, men 
också förbereda dem som medborgare att kunna ta itu med alla de samhälls-

                                                
256 Jfr Seixas & Peck (2004). 
257 Shemilt (2000). 
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diskussioner som de kommer att möta oavsett om de studerar på högskola och 
universitet. Det sista uppdraget är normativt och bör så vara enligt min mening. 
Toleranta, kritiska, problematiserande och nyanserade diskussioner gynnar 
demokratin.  
 
Skolans uppdrag är alltså större än att bara förmedla kunskaper som härrör från 
universitetsdisciplinerna.258 I sin egenskap av morgondagens vuxna finns en 
potential att låta eleverna möta olika perspektiv och arbeta med komplexiteten 
som finns i samhällsfrågor. Det uppdraget är inte lätt och det är problematiskt 
att eleverna får en mörk bild av sina påverkansmöjligheter och att de har svårt 
att ta ställning när frågorna rådbråkats i undervisningen. Men om inte samhälls-
kunskapen i skolan gör det – vem ska då göra det? Den slutsatsen ser vi också 
hos studiens lärare. 
 
En viktig del blir att försöka hjälpa eleverna att komma förbi denna mörka bild. 
Kanske ger Markus oss viktiga pusselbitar kring hur vi kan tänka. Att eleverna 
måste möta komplexiteten, osäkerheten och perspektiven – se så mycket av 
samhällspaletten och sedan komma fram till sina egna slutsatser hur de ställer 
sig i frågorna. I slutändan måste individen bryta loss sig själv från gruppen och 
samhället för att komma fram till ett eget aktivt ställningstagande. För att sam-
hällskunskapslärare ska lyckas med det krävs didaktiska överväganden för att 
överbrygga svårigheterna som uppstår. Jag hoppas att avhandlingens resultat 
kan ge några sådana pusselbitar.  
 
Samhällskunskapsämnet har stora likheter med ”den nya historie-
undervisningen” som vuxit fram de senaste årtiondena. Även där börjar 
fostransmålen bli allt mer tydliga i sin fokus på då-nu-framtid.259 För historie-
didaktiker handlar historieämnet inte bara om en dåtid utan i lika stor 
utsträckning om nuet. Historiedidaktikern Niklas Ammert har satt parantes 
kring framtiden i sin beskrivning av historieämnet.260 I samhällskunskap är det 
möjligen en parantes kring (då). Samtiden står tydligt i fokus, men historia är 
viktigt som fond till nutiden. De två ämnena har mycket gemensamt.261  
 

                                                
258 Jfr Klafki (1995). 
259 Jensen (1997). 
260 Ammert (2004). 
261 En intressant diskussion kring detta präglade Danmark enligt Jensen (1997). När 
historieämnet moderniserades möttes det av störst motstånd från danska 
samhällskunskapslärare som var oroade att ämnena skulle flyta samman. 
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Fortsat t  forskning  
 
I avhandlingens början konstaterade jag att forskningen kring samhälls-
kunskapsämnet i skolan är svagt utvecklad. I och med denna studie och de åtta 
andra som publiceras i Karlstads universitets forskarskola för lärare i samhälls-
kunskap och historia har fältet stärkts. Denna avhandlings resultat får, enligt 
min mening, didaktiska implikationer för samhällskunskapslärares planering och 
arbete med ämnet i skolan. Resultaten pekar också mot vidare forskning. En 
första sådan forskningsfråga torde vara att testa avhandlingens slutsatser på ett 
större material för att se om samma andra ordningens kunskaper skulle kunna 
identifieras igen inom andra kunskapsområden i samhällskunskaps-
undervisningen, om något skulle kunna tillfogas eller tas bort.  
 
Lärandefrågor 
 
Avhandlingen har inte fokuserat på första ordningens kunskaper, men en av 
slutsatserna är att lärarna har tankar om hur de arbetar med dessa och att 
användandet av termer, begrepp och fenomen inte är godtyckligt. Att studera 
dessa djupare i samhällskunskapsämnet skulle kunna ge intressanta pusselbitar i 
det komplexa didaktiska bygge som undervisning ofta utgör. Den 
fördjupningen skulle säkert kunna sprida ljus över elevernas missförstånd av 
begrepp och hur relationen ser ut mellan vetenskapliga begrepp och elevens 
vardagsföreställningar.262  
 
Som tidigare nämnts kan jag säga väldigt lite om hur lärarnas undervisning 
fungerar och vilka problem och möjligheter som finns i lärandet. Det var inte 
heller min avsikt. Den kategori som andra ordningens kunskaper utgör öppnar 
för vidare studier om hur lärandet går till och hur elever uppfattar dessa 
kunskaper. Vilka hinder finns och vilka problem har eleverna med att komma 
fram till slutsatser? Vad behöver eleverna för att utveckla samhällsvetenskaplig 
abstraktion?  
 
Frågorna som skulle kunna fördjupas är många och en preliminär lista över 
tänkta andra ordningens kunskaper kan erbjuda en ingång till att studera de 
problem som finns med elevernas sätt att lära sig dem och lärarnas problem att 
arbeta med dem i skolan. Trots att syftet aldrig varit att bedöma lärarna som 
studien bygger på är det omöjligt som forskare och lärare att inte se en del 

                                                
262 Jfr Historieämnet i t.ex. Halldén (1994). 



 

 172 

problematik kring det som sker i klassrummet. En sådan fråga handlar till 
exempel om vi som lärare alltid är säkra på att eleverna förstår vad vi pratar om 
när vi säger ”analysera”. Trots användandet av analysmodellen finns det fog för 
den frågan. I den anglosaxiska forskningen har varje andra ordningens kunskap 
blivit föremål för forskarnas blick för att se hur eleverna uppfattar dem och 
vilka utmaningar som finns i lärandet kring dem.263 En liknande forskning i 
samhällskunskap skulle vara intressant. 
 
Demokratifrågor 
 
Spänningen mellan kunskap och fostran öppnar också för vidare forskning. En 
intressant fråga rör den motsättning mellan det vetenskapliga kunskapsmålet 
och värdegrundsfrågorna som kan skönjas hos lärarna i denna avhandlings 
empiriska underlag. Som vi såg fanns det hos lärarna en oro för att 
undervisningen skulle leda till en mörk och komplex värld som gör eleverna 
passiva inför framtiden. Kanske finns här intressanta bitar som kan förklara de 
till synes motsägelsefulla svar som många statsvetare får i sina undersökningar 
av skolans demokratiuppdrag. De visar ofta att undervisningen i samhälls-
kunskap inte bidrar till demokratisk fostran och tilltro till demokratins 
värden.264 Bakom varje tabell och fyrfältare gömmer sig en historia. Den 
historien skulle vara intressant att beforska ytterligare.  
 
Lärarnas fostransinslag i ämnet öppnar också för andra intressanta frågor. I 
lärarnas svar finns något olika bilder av vad fostransuppdraget innebär, men 
också en viss skillnad i vad de betonar i kunskaperna. Jag tror att lärarnas 
ämneskombination kan förklara en del, vilket en vidare studie skulle kunna 
belysa.  
 
En av de intressantaste frågorna handlar dock om det svåra uppdraget att ta sig 
an de värdeladdade frågorna i undervisningen. Hos lärarna kan vi se att den 
frågan ständigt återkommer. Ett exempel är att eleverna har starka åsikter i 
kontroversiella frågor som läraren tycker är svåra att behandla utan att ”trycka 
ner” den enskilde eleven. En annan att eleverna vet vad de ”får tycka” och 
därför inte uttrycker åsikterna fast de hyser dem. En intressant studie vore alltså 
att se hur lärare undervisar i värdeladdade frågor i samhällskunskap.  
 

                                                
263 Se t.ex. Lévesque (2005), Lee & Ashby (2001). 
264 Se t.ex. Broman (2009). 
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9. Sammanfattning 
 
I denna avhandling beskrivs och tolkas sex lärares tal om sin undervisning i 
samhällskunskap. I fokus står deras innehåll i och mål med undervisningen i ett 
givet kunskapsområde: globalisering. Studien är ämnesdidaktisk och ser sam-
hällskunskapsämnet som en helhet bestående av såväl pedagogiska som ämnes-
relaterade överväganden. Avhandlingen tar sitt avstamp i en didaktisk 
relationsmodell som beskriver några av de faktorer som speglar lärares 
didaktiska överväganden, men mål och innehåll står i fokus. 
 
Samhällskunskap är ett unikt ämne för skolan och återfinns inte som en central 
akademisk disciplin på universitetet, vilket kan förklara dess svaga utveckling i 
ämnesdidaktisk forskning. Samhällskunskapens ställning i skolan är dock 
mycket stark. Innehållsmässigt finns det i samhällskunskap både ett kunskaps-
uppdrag och ett fostransuppdrag. Samhällskunskapens främsta syfte har tidigare 
beskrivits på skilda sätt, allt från att skapa goda medborgare genom samtal till 
att ge eleverna grundläggande kunskaper om samhället. I stor utsträckning har 
tidigare studier behandlat frågor om vad ämnet bör vara. Samhällskunskapens 
innehåll har beskrivits på flera olika sätt. Kunskaperna i innehållet har beskrivits 
i termer av moment, färdigheter eller allmänna tankeredskap som inte 
nödvändigtvis handlar om ämnet samhällskunskap. Det saknas ett språk att 
använda när vi ska ta oss an ämnets didaktiska utmaningar. 
 
För att försöka fånga innehållet har blicken riktats mot andra ämnens didaktik, 
studien kan alltså ses i ett sammanhang av komparativ ämnesdidaktik. Genom 
historiedidaktikernas begreppsapparat första och andra ordningens kunskaper 
har innehållet i lärarnas tal tolkats. Begreppen har sin motsvarighet i didaktikens 
och pedagogikens ”low order thinking” och ”high order thinking”.  
 
Första ordningens kunskaper är de sakbegrepp och sammansatta begrepp som 
finns i ett kunskapsområde. Sakbegrepp är enklare begrepp medan sammansatta 
är de begrepp som antyder komplexitet och oenighet i vad de betyder. Andra 
ordningens kunskaper är de disciplinära redskap som samhällsvetare arbetar 
med när han/hon organiserar, systematiserar, analyserar och kritiskt granskar 
samhällsfrågor. De är inte knutna till specifika kunskapsområden och har en 
speciell betydelse för ämnet. Dessa kunskaper behövs för att ”tänka samhälls-
kunskap” och därmed skapa en samhällelig litteracitet. De historiska 
kunskaperna har i historiedidaktiska studier ringats in som historisk betydelse, 
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historiska belägg, kontinuitet/förändring, historiskt perspektivtagande och etiska 
dimensioner i historieämnet. 
 
Syftet med denna avhandling är att utifrån lärarnas tal om innehåll och mål 
försöka identifiera och tolka de kunskaper av första och andra ordningen som 
lärarna beskriver. Syftet är också att se hur dessa kunskaper kan kopplas till det 
fostrande uppdraget. Studiens centrala frågeställning handlar därför om hur 
lärarna talar om mål och innehåll; vilka kunskaper av första och andra 
ordningen beskriver lärarna i sitt tal om globaliseringsundervisningen och hur 
kan kunskaperna kopplas till fostransuppdraget?  
 
Studien är inspirerad av fallstudiemetodologi. Globalisering – som ett fall av 
samhällskunskap – är valt för att försöka komma förbi samhällskunskapens alla 
moment och för att fånga ett kunskapsområde som innehåller de fyra 
vetenskapliga discipliner som ämnet består av. Ämnet är också politiskt laddat 
och därmed intressant att studera för att försöka få syn på lärarnas tankar om 
kunskap och fostran. Förhållningssättet till fallet är explorativt och syftar till att 
vara teoretiskt generaliserbart. Någon generaliserbarhet i statistiska termer finns 
inte. 
 
Avhandlingens analysenhet har varit sex samhällskunskapslärare (tre män, tre 
kvinnor) vars röster lyfts fram genom kvalitativa intervjuer. Arbetet med att 
tolka intervjuerna har varit abduktivt, det vill säga en växlan mellan empiri och 
teori; mönstren i lärarnas berättelser har tolkats med hjälp av de teoretiska 
begreppen första och andra ordningens kunskaper. 
 
I lärarnas tal om sin undervisning kan vi se att de huvudsakligen undervisar om 
globalisering i två kunskapsområden: utvecklingsekonomi och internationella 
relationer. Kunskapsområdena är uppbyggda av ett antal termer, begrepp och 
fenomen – främst ekonomiska och statsvetenskapliga. Vid sidan av dessa 
framkommer också andra kunskaper som kritiskt tänkande, problematiserande, 
analyserande och förmågan att kunna ta perspektiv. En reflektion är att det i 
lärarnas övergripande tal om sin undervisning framträder didaktiska relationer 
som kan tolkas utifrån den relationella didaktiska modell som studien har som 
utgångspunkt.  
 
När lärarnas tal om innehållet i sin undervisning preciseras, framträder första 
och andra ordningens kunskaper. Första ordningens kunskaper kan delas in i 
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enkla och sammansatta begrepp som lärarna betonar som viktiga kunskaper för 
att kunna göra kvalificerade resonemang. För att ta sig an begreppen behöver 
eleverna ha strukturerande och organiserande principer vilka återfinns i andra 
ordningens kunskaper.  
 
I lärarnas tal om sin undervisning framträder fem kunskaper som eleverna 
behöver för att organisera, systematisera, analysera och kritiskt granska 
samhällsfrågor. Om valet av ett annat fall gjorts hade utfallet av kunskaper 
möjligen sett annorlunda ut, men lärarnas exempel är inte knutna till ett 
specifikt kunskapsområde. De har en speciell betydelse i samhällskunskap även 
om besläktade kunskaper återfinns i andra discipliner. De fem kunskaperna är 
samhällsvetenskapligt perspektivtagande, samhällsvetenskaplig kausalitet, samhälls-
vetenskaplig slutledning, samhällsvetenskapliga belägg och samhällsvetenskaplig abstraktion. 
 
Samhällsvetenskapligt perspektivtagande handlar om att kunna ta ideologiska, 
politiska, kulturella och geografiska perspektiv på samhällsfrågor. Politiska och 
ideologiska perspektiv handlar om att kunna anlägga och avslöja dessa 
perspektiv i olika samhällsfrågor och utsagor om dessa. Kulturella och geo-
grafiska perspektiv öppnar upp världen och gör att eleverna ser saker inte bara 
utifrån ett svenskt nationellt och etniskt perspektiv. Det handlar om att kunna 
förstå hur dessa uppkommer och hur de får effekter på hur samhällsfrågor 
tolkas och förklaras. En viktig aspekt är också att eleverna ska kunna identifiera 
dessa perspektiv i källor och i sina egna åsikter för att bland annat ifrågasätta 
den bild som ges i samhället och som eleverna har med sig in i klassrummet. 
 
Samhällsvetenskaplig kausalitet är att genom den så kallade samhällsvetenskapliga 
analysmodellen (se figur 3, kapitel 5) kunna organisera och systematisera sina 
kunskaper av första ordningen. Detta sker genom organisering i olika kategorier 
varav politiska, sociala, ekonomiska orsaker och konsekvenser är en. Samhälls-
vetenskaplig slutledning handlar om att genom analysmodellen komma fram till en 
vetenskapligt präglad slutsats. Slutsatserna ska präglas av väl underbyggda sam-
hällsvetenskapliga belägg där källor har tolkats och vetskap har skilts från vad 
eleverna tror och tycker. Samhällsvetenskaplig abstraktion är att kunna förstå och 
tolka verkligheten genom abstrakta teorier och modeller. Genom dem kan en 
förståelse för komplexiteten öka. 
 
I lärarnas tal om målen med sin undervisning framträder både kunskapsmål och 
fostransmål. Kunskapsmålen handlar om kunskaperna av första och andra 
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ordningen. De framträder som mål i form av ”omvärldskunskap” och ”att se 
sammanhang”. Med hjälp av samhällsvetenskaplig kausalitet kan kunskaperna 
organiseras och en samhällsfrågas alla delar framträda. Ett annat mål som 
framträder i lärarnas tal är att skapa intresse för samhällsfrågor för att göra dem 
delaktiga i politiska frågor. Genom att anknyta frågorna till samtiden och 
elevernas verklighet försöker lärarna göra undervisningen relevant. Målet är 
både ett kunskapsmål och ett fostransmål. 
 
Fostransmålen framträder tydligt hos lärarna. Ett av dessa mål handlar om att 
eleverna ska bli engagerade politiska varelser. Lärarna vill förbereda eleverna för 
ett liv i samhället där de ska vara kompetenta att se förbi de generaliseringar 
och fördomar som de kanske har med sig in i klassrummet. Med hjälp av första 
och andra ordningens kunskaper ska elevernas samtal kvalificeras och eleverna 
ska utvecklas till att bli mer ödmjuka, toleranta och inte tolka världen i svart och 
vitt. Att kombinera kunskapsmålen med fostransmålen kan vara svårt. Lärarnas 
mål med engagemang försvåras av att elevernas starka engagemang i frågor 
(speciellt värdeladdade frågor) riskerar att avta när deras egen syn på frågan blir 
mer gråfärgad. I samhällskunskapsämnet kan också världen framstå som en 
mörk och cynisk plats vilket skapar en känsla av maktlöshet. Målet att försöka 
kvalificera elevernas tankar kan också vara svårt. Elever med hög studie-
motivation vet vad som är politiskt korrekt och visar inte upp ett fördomsfullt 
tänkande i undervisningen, trots att läraren vet att det finns. 
 
Avhandlingens syfte har inte varit att studera lärarnas användande av första 
ordningens kunskaper, men i materialet framträder en bild av att lärarna anser 
det mycket viktigt och att de har didaktiska idéer om hur de undervisar kring 
begrepp. En av avhandlingens viktigaste slutsatser är att det i lärarnas tal om sin 
undervisning manifesteras fem kunskaper av andra ordningen. Första och andra 
ordningens kunskaper hör tätt samman och är beroende av varandra. Samhälls-
kunskapsläraren använder dessa för att kvalificera och lyfta elevernas samtal om 
samhället. Sysselsätter sig inte lärare med dessa är det ingen skillnad mellan 
samtalet i undervisningen och samtalet som eleverna har på sin fritid. 
Kunskaperna används alltså för att uppnå både kunskapsmål och fostransmål 
och ger oss en bild av samhällskunskapens kärna – vad det innebär att ”tänka 
samhällskunskap”. Användandet av komparativ ämnesdidaktik kan därmed 
anses som framgångsrik. 
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De andra ordningens kunskaper som framkommer i studiens resultat kan fylla 
en viktig roll i att utveckla ämnet. Oavsett om läraren använder sitt friutrymme 
till att betona kunskapssidan eller till att betona fostranssidan kan begrepps-
apparaten vara till nytta i planering och bedömning i ämnet. Den erbjuder ett 
språk att tala om ämnet så att samhällskunskapslärare kan ta sig an de didaktiska 
utmaningar det innehåller.
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Forskningsförfrågan 
 
Globalisering i skolans samhällskunskapsundervisning 

 
Hej, Du är inbjuden att medverka i ett forskningsprojekt!  
 
Jag heter Johan Sandahl och jag har varit lärare i samhällskunskap, historia och 
religionskunskap i sammanlagt 10 år på olika gymnasieskolor i Stockholm, just nu arbetar jag 
på Globala gymnasiet. Sedan höstterminen 2008 deltar jag i en forskarutbildning vid Karlstads 
universitet. Utbildningen är en del av det så kallade ”Lärarlyftet”, en satsning som staten och 
kommunerna gemensamt har gjort för att höja kvaliteten på skolornas undervisning. Det är i 
egenskap som doktorand jag kontaktar dig för att höra om du skulle vilja delta som informant 
i min forskning. 
 
Varför forskning? 
 
Vi lever i en tid då det händer mycket i vår omvärld och det gör oss lite osäkra på framtiden. 
Här spelar samhällskunskapen en viktig roll som ett ämne som fördjupar våra kunskaper om 
den komplexa värld vi alla lever i. Samhällskunskapsämnet ska bland annat ge en beredskap att 
hantera förändringar i samhället och med hjälp av ett kritiskt förhållningssätt aktivt delta i 
samhällslivet. Väldigt lite av vad som faktiskt sker i samhällskunskapsundervisningen är dock 
studerat.  
Vad handlar forskningen om? 
Hur lärare arbetar för att förebereda eleverna inför en allt mer globaliserad värld är det som 
står i fokus i min studie. Globaliseringen är inget givet som lätt kan fångas in, men den berör 
frågor som har stor betydelse för samhällskunskapsämnet. Hur vi än väljer att definiera 
globaliseringen är det klart att den ställer krav på oss medborgare att ta in ny kunskap och 
förhålla oss kritiska till den information vi får. Studien syftar till att förstå hur några 
samhällskunskapslärare gestaltar undervisningen kring globalisering i samhällskunskap på 
gymnasiet och hur de på det sättet förbereder eleverna att hantera förändring. I blickfånget 
står lärarens planering och syn på globalisering, Jag undersöker vad lärarna gör, var de får sin 
kunskap ifrån och hur de använder sin kunskap i lektionsplanering och lektionsgenomförande. 
Vill du delta? 
Jag skulle vilja att just du är med i min forskning och att just din berättelse om hur du arbetar 
med globalisering kommer med i min studie. Det är naturligtvis helt frivilligt att delta i under-
sökningen och du kan när som helst och utan förklaring ta tillbaka ditt samtycke om du senare 
skulle ångra ditt deltagande.  
Vad innebär det för dig om du tackar ja? 
Om du väljer att delta kommer det betyda att vi träffas vid ett par tillfällen för att prata om din 
undervisning, till exempel dina tankar om vad du vill uppnå med undervisningen, hur du 
arbetar och vilket innehåll du väljer. Om det är möjligt vill jag också vara med på lektioner där 
du behandlar globalisering. Ett av de stora problemen för oss lärare är att vi sällan har tid att 
reflektera över vår egen undervisning. Jag har i alla fall själv den erfarenheten. Det kostar 



 

 195 

naturligtvis lite av din tid att vara med i projektet, men i utbyte hoppas jag att du själv kan få 
möjlighet att reflektera över din undervisning. 
När forskningsstudien är genomförd kommer den att publiceras som en licentiatavhandling 
tidigast 2011. Skolan och medverkande lärare kommer att anonymiseras genom att de får 
fingerade namn vilket innebär att varken skolan eller någon enskild lärare kommer att kunna 
identifieras.  
 
Och nu? 
 
Jag hoppas att du är intresserad av att delta. Jag uppskattar om du kan återkomma till mig med 
ett svar så snabbt som möjligt. Det går bra att ringa eller maila. Hör gärna av dig oavsett om 
du är intresserad eller inte. Om du skulle välja att tacka ja, om än preliminärt, kommer jag att 
höra av mig till dig via telefon. Om du har några frågor är du naturligtvis välkommen att höra 
av dig också. 
Ansvarig för projektet är Johan Sandahl (forskare) och Karlstads universitet (huvudman). 
Mina handledares kontaktuppgifter finns också nedan. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Johan Sandahl 
Tel. 0709-928353 
johan.sandahl@stockholm.se 
 
Handledare 
 
Professor Lars Pettersson, Högskolan Dalarna, huvudhandledare 023-77 82 27 lpe@du.se  
Akademin Humaniora och Medier, Högskolan Dalarna, 791 88 Falun. 
 
Fil dr Martin Kristiansson, Karlstads universitet, biträdande handledare 054-7001405  
martin.kristiansson@kau.se 
Inst. för samhälls- och livsvetenskaper, avdelningen för politiska och historiska studier, 
Karlstads Universitet, 651 88 Karlstad. 
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Bilaga 2: Förfrågan/samtycke till deltagande i forskningsstudie (lärare) 
 
Förfrågan om deltagande i en forskningsstudie om globalisering i samhällskunskaps-
undervisningen 
 
Jag har redan tidigare informerat dig om forskningsstudiens syfte, relevans och metoder 
genom dels ett brev och ett samtal. Nedan vill jag dock utveckla något om eventuella risker 
med projektet och om hantering av data.  
 
Eventuella risker eller problem.  
 
Att genomföra observationer och intervjuer på en skola kan naturligtvis medföra problem vad 
gäller integritets- och anonymitetsfrågor. Även om du erbjuds anonymitet genom alias 
kommer du att kunna identifieras av kollegor på den egna skolan. Som jag ser det är det mitt 
arbete som forskare att hålla mig trogen det du säger. Det finns ingen dold agenda med det jag 
gör. Min forskning kommer att handla om din undervisning och planering, men analysen 
kommer inte att gälla på individnivå. Ambitionen i min studie är att analysera i relation till en 
samhällskontext och inte till något perfekt idealtillstånd. Allt för många studier som fokuserar 
på lärarnas arbete leder till bristmodelller, det vill säga om något fungerar dåligt beror det på 
lärarnas bristande kunskaper. Något sådant perspektiv kommer min studie inte att ha.  
 
På elevnivå ser jag inga risker då deras insatser och aktiviteter på lektionerna inte kommer att 
vara en del av det empiriska material jag använder. 
 
Materialet kommer att avkodas, anonymiseras och behandlas konfidentiellt. Ändå kommer 
undersökningsgruppen (lärarna) att vara identifierbar av andra personer på skolan. I 
avhandlingen kommer resultaten att anonymiseras genom att skolan beskrivs som en 
kommunal gymnasieskola i en större stad och lärare att tilldelas alias. Samtidigt vill jag återigen 
understryka att risken för obehag i samband med detta är liten då studiens fokus ligger på 
innehållet. 
 
Insamlade data  
 
Insamlade data kommer att hanteras i enlighet med etiska riktlinjer för konfidentialitet, Jag 
kommer att göra ljudupptagningar med mp3-spelare, dels vid intervjuer med dig och dels vid 
lektionstillfällena. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas i sin helhet. Fokus 
kommer att ligga på vad som sägs, vad du berättar, och inte hur det sägs. Efter intervjuerna 
görs en återkoppling där du får ta del av transkripten. Lektionstillfällena kommer att spelas in i 
sin helhet. Med utgångspunkt i fältanteckningar kommer sedan avsnitt att väljas ut för att 
transkriberas. Materialet kommer sedan att analyseras i form av innehållsanalys med fokus på 
globaliseringsinnehållet i undervisningen. 
 
Ljudupptagningar (i digital form) och transkripten kommer att förvaras åtskilda från 
kodlistorna under bearbetningsfasen. Kodlistorna kommer att förvaras i skolans kassaskåp 
(låst med nyckel och kod) till vilket endast rektor har tillgång. Efter avslutat forskningsprojekt 
kommer avkodat material, ljudupptagningar (mp3-filer) och transkript att förvaras i låst arkiv 
på Avdelningen för historiska och politiska studier vid Karlstads universitet i 10 år.  
 
När forskningsstudien är genomförd kommer den att publiceras som en licentiatavhandling 
tidigast 2011. Skolan och medverkande lärare kommer att anonymiseras genom att de får 
fingerade namn vilket innebär att varken skolan eller någon enskild lärare kommer att kunna 
identifieras.  
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Medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva 
uppge orsakerna och utan några negativa konsekvenser. 
 
Ansvarig för projektet är Johan Sandahl (forskare) och Karlstads universitet (huvudman). 
 
Med vänliga hälsningar, 
Johan Sandahl 
0709-928353 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jag har tagit del av ovanstående information, såväl muntligt samt skriftligt genom 
forskningsplanen och ovanstående skrivelse. Jag är införstådd med vad projektet innebär och 
är positiv till att delta i studien. 
 
 
Namnunderskrift: __________________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande: ________________________________________________________ 
 
 
Ort och datum: ________________________________den_________________________ 
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Bilaga 3: Intervjuguide (lärare) 
 
Intervjufrågor om globaliseringsundervisningen i samhällskunskapen 
 
Grundläggande frågor 
 
Lite om dig själv. Namn, bakgrund, hur länge du arbetat som lärare och på vilka skolor och 
program, vilka ämnen du har etcetera.) 
 
Material som du har haft med dig samt läroboken 
 
Ta med den lärobok du använder (om du gör det, annars exempel på artiklar eller liknande). 
Berätta om materialet och i vilket sammanhang du använder det! 
 
Vad du tar med (i materialet), det vill säga stoffinnehåll. 
Hur du använder materialet 
Varför du väljer detta när du undervisar om globalisering 
 
Globalisering i undervisningen 
 
Vad vill du uppnå med undervisningen kring globalisering? (VARFÖR GLOBALISERING?) 
 
Vilket innehåll väljer du för att uppnå det du vill? (STOFF) 
 
Vilka metoder använder du för att uppnå det du vill? (METODER, AKTIVITETER) 
 
Hur planerar du innehållet i förhållandet till helheten: LEKTION-MOMENT-KURS (vad i 
globaliseringsinnehållet speglas mot kursen Samhällskunskap i din mening?) 
 
Lärarens kunskaper 
 
Var hämtar du information kring globalisering? (KÄLLOR) 
 
Svårigheter? 
”Sökmotorer”, hur beter du dig för att hitta informationen 
 
Hur tillämpar du stoffet med eleverna? Var hittar du dina metoder? Vilka inspirationskällor 
har du? (METODKÄLLOR) 
 
Hur testar du eleverna på det du vill uppnå? (BEDÖMNING-UTVÄRDERING) 
 
Hur fortbildar du dig? (Specifikt i globaliseringsfrågor och allmänt i samhällskunskapsämnena? 
Läser du kurser? Har du gjort några resor som påverkat dig? Litteratur/facklitteratur som 
påverkat dig? 
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Hur påverkas ditt upplägg av olika program/elevgrupper? (Nu och tidigare i karriären) 
 
Innehåll? 
Metoder? 
Mål? 
 
Om globalisering 
 
Om du skulle själv formulera vad globalisering är – vad skulle du säga då? 
Vad av ”din syn” är viktig för dig att ge till eleverna? Hur speglas denna syn i din 
undervisning? 
 
Samhällskunskapen 
 
Vad ser du som samhällskunskapens syfte i skolan? (VARFÖR SAMHÄLLSKUNSKAP) 
 
Hur arbetar du generellt för att uppnå syftet? (HUR) 
 
Vad tycker du är det viktigaste att ta upp i samhällskunskapen? (STOFF) 
 
Vad, i din mening, har påverkat din syn på ämnet mest? Vad är det som gör att du fokuserar 
på det du gör? (ex. åren i yrket? Universitetet? Läroplan/kursplan? Engagemang utanför 
skolan? Intresse?) 
 
Hur ser du på kursplanerna i samhällskunskap och ämnesbeskrivningarna?  
 
Påverkas din undervisning av ditt andraämne? Om ja, på vilket sätt?  
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Bilaga 4: Förfrågan/samtycke till deltagande i forskningsstudie (elev) 
 
Förfrågan om deltagande i en forskningsstudie om samhällskunskapens innehåll 
 
Under perioden ht 2008- vt 2011 deltar jag, tillsamman med 14 andra lärare, i Forskarskola 
för lärare i historia och samhällskunskap som genomförs vid Karlstads universitet. Målet 
är att vi genom vår forskning ska öka kunskapen om undervisning och lärande i ämnena 
historia och samhällskunskap på högstadiet och gymnasiet.  
 
Vi lever i en tid då det händer mycket i vår omvärld och det gör oss lite osäkra på framtiden. 
Här spelar samhällskunskapen en viktig roll som ett ämne som fördjupar våra kunskaper om 
den komplexa värld vi alla lever i. Samhällskunskapsämnet är ett unikt ämne, det finns bara i 
en handfull länder och det finns väldigt lite beskrivet om vad som händer i klassrummet eller 
hur samhällskunskapslärare tänker. En samhällskunskapsundervisning som är meningsfull och 
aktuell erbjuder kunskaper och förmågor som ger oss verktyg att förstå och tolka det som 
händer i samhället och att tänka runt framtiden. Jag menar att det är viktigt att utarbeta ett bra 
innehåll och goda metoder för att samhällskunskapsundervisningen ska kunna ge dessa 
verktyg. 
 
För att bli bättre på att förstå hur lärare undervisar, hur elever lär och hur lärare och elever 
tillsammans skapar mening och kunskap i undervisningen behöver forskarna kliva in i 
klassrummet och studera vad som sker där. Jag vill i min forskning undersöka samhälls-
kunskapsundervisningens möjligheter genom att genomföra en så kallad klassrumsstudie och 
följa undervisningen under några lektioner i några gymnasieklasser i samarbete med klassernas 
samhällskunskapslärare.  
 
Undersökningen kommer att genomföras under vårterminen 2010. Jag kommer att finnas i 
klassrummet och föra anteckningar över undervisningens innehåll. Lektionerna kommer också 
att spelas in med mp3-spelare. Det handlar alltså om ljud- och inte om videoinspelningar. 
Eventuellt kommer också några foton att tas. Dessa kommer inte att användas på annat sätt 
än som stöd för mitt minne. Alla uppgifter och inspelningar kommer att förvaras säkert och 
behandlas konfidentiellt. Fokus ligger på er lärare och inte på er elever.  
 
När forskningsstudien är genomförd kommer den att publiceras som en licentiatavhandling 
tidigast 2011. Skolan och medverkande lärare kommer att anonymiseras genom att de får 
fingerade namn vilket innebär att varken skolan eller någon enskild individ kommer att kunna 
identifieras.  
 
Medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva 
uppge orsakerna och utan några negativa konsekvenser. 
 
Ansvarig för projektet är Johan Sandahl (forskare) och Karlstads universitet (huvudman). 
 
Ta gärna kontakt med mig om du har frågor. 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Johan Sandahl (0709/928353)   
 
Jag har tagit del av ovanstående information och är positiv till att delta i studien. 
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Namnunderskrift: __________________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande: ________________________________________________________ 
 
 
Klass: ___________________________________________________________________ 
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Bilaga 5: Andra ordningens kunskaper i samhällskunskap – ett underlag 
för diskussion om samhällskunskapsämnet 
 

Andra ordningens kunskaper Förklaring/Exempel 

Samhällsvetenskapligt perspektivtagande Att kunna ta olika ideologiska/politiska perspektiv i 
samhällsfrågor samt perspektiv i det kulturella och 
geografiska rummet. Att se, känna, ”tänka” och förstå 
världen från en annan persons synvinkel. 
 

- Att förstå hur de uppkommer. 
- Kunna identifiera perspektiv i utsagor. 
- Förstå att perspektiven får effekter på 

slutsatser/förklaringsmodeller. 
- Användas för självreflektion över sina egna 

perspektiv. 

Samhällsvetenskaplig kausalitet Strukturera kunskaperna kring en samhällsfråga 
genom en kausal analysmodell. Innefattar också 
organisering i olika kategorier (till exempel politiska, 
ekonomiska, sociala orsaker och konsekvenser för 
individer, grupper och samhällen, kort och långsiktiga 
konsekvenser, åtgärder riktade mot orsakerna eller 
konsekvenserna).  

Samhällsvetenskaplig slutledning 

 
 
 

Arbeta med analysmodellen för att kunna dra 
slutsatser kring en samhällsfråga. Att lära sig arbeta 
med kritiska frågeställningar till ett begränsat material 
och dra slutsatser av sina fynd. Förstå osäkerheten i 
slutsatserna. 

Samhällsvetenskapliga belägg Finna belägg för sina slutsatser. Att skilja på vad man 
tycker, tror och vet. Innefattar ett källkritiskt 
förhållningssätt till källor. 

Samhällsvetenskaplig abstraktion  Att kunna förstå och använda abstrakta begrepp och 
teorier (t.ex. utvecklingsteorier, globaliseringsteori, 
modeller i internationella relationer) i konkreta frågor. 
Ger en förståelse för komplexa samhällsfrågor. T.ex. 
genusteori, klassteori, socialt kapital, Bourdieus 
kapital. 

Sandahl, Johan (2011). Att ta sig an världen. Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet. 
Karlstad: Karlstad University Press. 



Karlstad University Studies
ISSN 1403-8099     

ISBN 978-91-7063-366-9   

Att ta sig an världen

I denna ämnesdidaktiska studie står gymnasieämnet samhällskunskap i fokus.

Samhällskunskap är ett skolämne som saknar en central akademisk disciplin och som inne-
håller både ett kunskaps- och ett fostransuppdrag. I undersökningen intervjuas sex lärare 
om ett givet kunskapsområde, globalisering. Det som beskrivs och tolkas är lärarnas tal om 
innehåll och mål i sin undervisning.

Samhällskunskapsämnet beskrivs ofta i termer av vad det borde vara eller i termer av 
olika kunskapsområden. För att förstå och tolka lärarnas tal används här istället de  
historiedidaktiska begreppen första och andra ordningens kunskaper. Det handlar dels  
om de termer, begrepp och fenomen som undervisningen behandlar (första ordningen), 
dels om de kunskaper som eleverna behöver för att organisera, systematisera, analysera 
och kritiskt granska en samhällsfråga (andra ordningen). I studien kopplas dessa kunskaper 
till samhällskunskapsämnets dubbla uppdrag. 

Resultaten visar att det i lärarnas tal om sin undervisning finns fem kunskaper av andra 
ordningen som används för att uppnå både kunskapsmål och fostransmål. En slutsats 
är att kunskaperna av lärarna ses som viktiga för att eleverna ska kunna kvalificera sitt 
tänkande i samhällskunskap och förhålla sig kritiska till olika utsagor om samhällsfrågor.

Johan Sandahl är doktorand vid Karlstads universitet, verksam gymnasielärare vid  
Globala gymnasiet i Stockholm och medlem av Didaktikgruppen. ”Att ta sig an världen. 
Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet” är hans licentiatavhandling.

Licentiatavhandlingen har skrivits inom Forskarskolan för lärare i historia och samhälls-
kunskap, en särskild fortbildningssatsning för yrkesverksamma lärare. Centrum för de  
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Karlstads universitet har ansvarat för forskar-
skolan i samarbete med Högskolan Dalarna.
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