
ABSTRACT 

 

 

Citizens of today’s society are expected to be able to evaluate, make choices, take 

responsibility and act independently locally, nationally and globally in order to 

participate in both formal and informal political systems. This study contributes 

to the research on Civics Education (Social Studies) by examining how teachers, 

working in the grades 7-9, meet contemporary society in their civics teaching. 

The study enquires how this can be done in education by examining teacher´s 

descriptions and understandings of their teaching regarding civic competences 

as perspective-taking, critical thinking, reflexivity and autonomy. 

The study's most significant findings suggest that teachers express that they use 

students' experiences and initiatives in civics education to contribute to the 

qualification of civic skills. Teachers can use the students' individual experiences 

and initiatives to link the social content and democratic participation to late 

modern competences. By using students' experiences and initiatives, the teacher 

can broaden students' perspectives on various issues, support the students in 

developing a critical approach, offer the students opportunities to reflect on 

their own values, and their own roles in society, and independently try to take a 

stand and act. 
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SAMMANFATTNING 

 

 

För att kunna delta demokratiskt i formella politiska system, men också 

informellt i samhället förväntas medborgarna kunna värdera, göra val, ta ansvar 

och agera lokalt, nationellt och globalt. Detta kräver medborgarkompetenser 

som att kunna se samhällsfrågor ur olika perspektiv, ha ett kritiskt 

förhållningssätt, självreflektion och självständighet. Föreliggande studie 

undersöker hur samhällskunskapslärare i sin undervisning möter dessa 

utmaningar i dagens samhälle.  

I studien diskuteras på vilka sätt medborgerliga kompetenser som 

perspektivtagande, kritiskt tänkande, reflexivitet och självständighet får 

utrymme i samhällskunskapsundervisningen i åk 6-9. Nio lärare som 

undervisar i samhällskunskap i åk 6-9 har intervjuats och utsagorna har 

analyserats med hjälp av en analysram som utgörs av de valda kompetenserna i 

förhållande till vad som sägs av lärarna om undervisningens innehåll och 

undervisningsmetoder.  

Av studiens empiriska material framgår att ämnets innehåll i sig kan bidra till 

att utveckla medborgerliga kompetenser. Innehåll som handlar om 

beslutsfattande och politiska idéer som politiska system, styrelseskick, politiska 

partier och internationella konflikter relateras till samtliga valda medborgerliga 

kompetenser i samhällsundervisningen enligt lärarnas utsagor. Även 

samhällsvetenskapligt innehåll om ekonomi, samhällsresurser och 

fördelningsfrågor relateras till kompetenser som perspektivtagande, kritiskt 

tänkande och reflexivitet hos eleverna i studien.  

Bland de undervisningsmetoder som beskrivs av lärarna är strukturerade och 

ostrukturerade samtal i klassrummet mellan elever och lärare och mellan elever 

den metod som relateras till samtliga valda medborgarkompetenser. Studiens 

mest betydelsefulla resultat visar att lärare säger sig använda elevers 

individuella erfarenheter och initiativ i samhällskunskapsundervisning för att 

bidra till utveckling av deras medborgerliga kompetenser. Lärarna i studien 

beskriver att de använder elevers frågor och viljeyttringar i 

samhällskunskapsundervisningen och knyter därmed samman det samhälleliga 

innehållet med demokratiskt deltagande och medborgerliga kompetenser. 

Elevernas erfarenheter och initiativ används som medel för att de ska kunna se 

samhällsfrågor ur olika perspektiv, utveckla kritiskt tänkande, reflektera och ta 

ställning. 



 

 


