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I dagens föränderliga samhälle förväntas medborgare kunna värdera, göra 
val, ta ansvar och agera självständigt i både formella och informella politiska 
system, lokalt, nationellt och globalt. Denna studie undersöker hur lärare i 
samhällskunskap i sin undervisning kan möta det samtida samhällets utmaningar. 
Intervjumaterial från samhällskunskapslärare undervisande i åk 7-9 har analyserats 
och satts i samband med medborgerliga kompetenser som perspektivtagande, 
kritiskt tänkande, reflexivitet och självständighet.

Av de intervjuade lärarnas tal om sin samhällskunskapsundervisning framgår 
att lärare använder elevernas erfarenheter och initiativ när de försöker utveckla 
elevernas kunskaper i samhällskunskap. Lärare kan använda elevernas individuella 
erfarenheter och initiativ för att knyta samman det samhällsvetenskapliga 
innehållet med demokratiskt deltagande och senmoderna kompetenser. Genom 
att använda elevernas erfarenheter och initiativ kan läraren vidga elevernas 
perspektiv i olika frågor, stötta eleverna i att utveckla ett kritiskt förhållningssätt, 
erbjuda eleverna möjlighet att reflektera över sina egna värderingar och sin egen 
roll i samhället och självständigt försöka ta ställning och agera.
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Förord 

 

Att sjutton år efter lärarexamen bli antagen som doktorand i 

statsvetenskap vid Forskarskolan på Centrum för de 

samhällsorienterande ämnenas didaktik, CSD vid Karlstads 

universitet var fantastiskt roligt. Att få chansen att kombinera mitt 

arbete som lärare med forskning har varit spännande, lärorikt och 

utmanande. Det har inte alla gånger varit helt lätt, till stor hjälp var 

inledningsvis de väl fungerande kurserna och strukturen på 

forskarutbildningen som satte oss doktorander på rätt spår.  

 

Flera personer har stöttat under resans gång och möjliggjort min 

licentiatuppsats. Först vill jag rikta ett stort tack till de nio 

samhällskunskapslärare som tog sig tid och engagerade sig i mina 

frågor om sin samhällskunskapsundervisning. Utan er hade det inte 

blivit någon uppsats, ni har verkligen bidragit!  

 

Jag vill förstås uttrycka min tacksamhet mot mina handledare, docent 

Hans Lödén och doktor Anders Broman vid Karlstad universitet. Tack 

för ert fina samarbete, er noggranna läsning och värdefulla 

kommentarer, ni har varit ett stöd i processen. Även till doktor 

Torben Spanget Christensen, vid Syddansk universitet i Odense och 

doktor Viveca Lindberg, vid Stockholms universitet, vill jag rikta ett 

tack för värdefull läsning, lärorika samtal och kommentarer. 

 

Ett fantastiskt fint stöd har också alla goda forskarkollegor på CSD 

varit som läst och kommenterat min text. Är tacksam för att jag har 

fått er alla som vänner. Jag vill också tacka de chefer jag har i 

Halmstad kommun. Uppsatsen hade inte blivit av om inte min rektor 

Peter Henninger på vuxenutbildningen i Halmstad dragit i trådarna 

och varit uppmuntrande, tack för det!  

 

Sist vill jag också rikta min tacksamhet mot mina närmaste, mamma 

som alltid stått engagerad vid min sida och min man Mikael som 

verkligen stöttat under resans gång. De viktigaste personerna i mitt 

liv, mina tre härliga barn Fred, Teodor och Wille är en aldrig sinande 

källa till glädje, ni har gjort att jag fått distans till arbetet med 
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uppsatsen. Tyvärr fick jag inte dela resan hela vägen fram med den 

person som jag allra helst hade önskat. Mina tankar är hos dig pappa 

och saknaden är stor. 

 

Haverdal mars 2015 

 

Emmy Jonasson Ring  
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Kapitel 1 Inledning 

Denna didaktiska licentiatuppsats handlar om samhällskunskaps-

undervisning i en samtida samhällskontext. Uppsatsens övergripande 

fråga är: Hur kan samhällskunskapslärare i sin undervisning möta 

utmaningar i dagens samhälle? Aspekter av det senmoderna 

samhället som aktualiseras i studien i förhållande till 

samhällskunskapslärares undervisning handlar i huvudsak om 

samhällets globalisering, individualisering och informationstäthet. 

Med hjälp av samhällsvetenskapliga beskrivningar och analyser av det 

senmoderna samhället har ett antal medborgerliga kompetenser 

urskiljts som betydelsefulla för medborgaren i dennes demokratiska 

deltagande i samhället; perspektivtagande, kritiskt tänkande, 

självreflektion och självständighet. Dessa kompetenser har i studien 

använts för att studera och analysera lärares tal i intervjuer om sin 

samhällskunskapsundervisning.  

Samhällsutveckling och förändring 

Det enda vi vet är att det kommer att förändras och vad är det man behöver 
kunna när världen förändras? Man behöver kunna kritiskt granska och 
värdera information och för att kunna göra det behöver du förstå en hel del 
begrepp. Du måste ha med dig fakta men det får inte leva ett eget liv. Det är 
trots allt förståelsen som är viktigast. För begrepp kan du alltid lära dig nya. 
Det är svårare att lära sig det andra på kort tid (Daniel i intervju).  
 

Citatet ger en bild av vad det kan innebära att som lärare förhålla sig 

till en föränderlig omvärld och hur vi kan hantera ny kunskap och 

information. Att samhällen förändras är inget nytt, förändringar sker 

ständigt. Det som anses utmärka vårt samtida samhälles förändring 

är att den är snabb, djupgående och intensiv. Teknisk utveckling har 

möjliggjort för information och personer att förflyttas på sätt som 

tidigare inte varit möjliga. Sociala, politiska och ekonomiska 

verksamheter är inte begränsade till nationer utan är i ökad 

utsträckning gränsöverskridande och världsomspännande (Giddens 

2010, Scholte 2000).  

 

På grund av den snabba förändringstakten grundas inte längre val på 

vanor och traditioner i samma utsträckning som tidigare. Val och 

vanor förändras snarare i takt med att vi får ny information och 

kunskap. När vi ställs inför ny information och kunskap tenderar vi 
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att göra revideringar av det vi tidigare kände till. På institutionell nivå 

anses denna reflexivitet handla om att samhällets inställning till olika 

frågor och företeelser förändras i takt med tillgång till ny information. 

På individnivå anses reflexiviteten bland annat innebära att individen 

speglar sig i omgivningen och själv skapar och omskapar sin egen 

identitet (Giddens 1999).  

Kompetenskrav 

Att samhällen förändras får konsekvenser för dess medborgare. I 

dagens samhälle formuleras krav på engagemang över nationsgränser 

och på olika samhälleliga nivåer. Insatser för att rädda miljön är ett 

sådant exempel. Medborgarna behöver därför förberedas för att 

kunna ta ställning och engagera sig på lokal, nationell och global nivå. 

Detta ställer krav på medborgarna som behöver vara kunniga och 

reflekterande för att kunna ta ställning och fatta beslut (Banks 2008, 

Delanty 2002).   

 

Globaliseringen innebär vidare att människor med olika bakgrund 

och livsvärldar möts, möten som kan ske fysiskt men också mer 

tanke- och idémässigt. Detta innebär att medborgarna behöver se att 

det kan finnas olika perspektiv i olika samhällsfrågor. Att förstå att 

det finns olika perspektiv att se på saker kan även ses som en viktig 

demokratisk kompetens då förståelse för pluralismens betydelse kan 

vara avgörande för medborgarnas uppfattningar om demokrati 

(Ekman & Pilo 2012).  

 

Dagens informations- och kunskapssamhälle innebär vidare att 

medborgarna exponeras för en ständig ström av ny information och 

kunskap från olika källor. Detta ställer krav på medborgarnas 

förmåga att förhålla sig kritiskt och självständigt. Individens 

självständighet och individualistiska värden som frihet och ansvar 

betonas alltmer i samhället vilket innebär att individen även förväntas 

kunna göra egna bedömningar, val och agera självständigt (Beck 

1998, Giddens 1996, Inglehart & Welzel 2008, 2009). 

 

Samhällets förändring resulterar i att medborgarna behöver vissa 

kompetenser för att kunna delta i samhällslivet. I denna studie 

uppmärksammas särskilt behovet av att individer självständigt kan 
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förhålla sig till ny kunskap och en global värld. Utifrån beskrivningar 

av samhällets förändring ses följande medborgarkompetenser som 

särskilt betydelsefulla för medborgarens demokratiska deltagande i 

samhället: 

 

 

 Perspektivtagande: i globaliserade mångfaldssamhällen 

behöver samhällsfrågor belysas ur olika perspektiv. 

 

 Kritiskt tänkande: kunskaps- och informationssamhället ställer 

krav på medborgarnas förmåga att granska information 

kritiskt. Demokratin behöver kritiska medborgare som kan 

ifrågasätta.  

 

 Reflexivitet: kunskaps- och informationssamhället förutsätter 

självreflektion, medborgaren tvingas till att spegla sig själv i 

den nya informationen och reflektera över sin egen roll i 

förhållande till samhällsfrågor på lokal, nationell och global 

nivå. 

 

 Självständighet: medborgarna förväntas att ta självständiga 

beslut, kunna välja och ta konsekvenserna för sina beslut. 

 

Samhällskunskapens roll  

 

Om man utgår från diskussionen om det föränderliga samhället som 

bland annat Anthony Giddens för så blir det naturligt att även skolan, 

dess lärare, elever och ämnen ställs inför stora utmaningar. 

Utmaningen är inte minst tydlig i det samtidsorienterade och 

samtidsorienterande ämnet samhällskunskap. Samhällskunskaps-

ämnet har som uppgift att hjälpa elever att utveckla de kunskaper, 

färdigheter och attityder som behövs för att kunna förstå och delta 

som medborgare i den lokala samhällskontexten, nationen och 

världen. Denna medborgarskapande uppgift kan ses som ett 

övergripande mål för samhällskunskapsundervisningen (Banks 1999). 

Då samhällskunskapsundervisningen ses som betydelsefull för 
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medborgarnas möjligheter att delta i samhället blir det av intresse att 

undersöka hur samhällskunskapslärare i sin undervisning kan möta 

de krav som det omgivande samhällets karaktär ställer.  

Studiens bidrag 

 

Utifrån lärares utsagor om samhällskunskapsundervisning 

uppmärksammar denna studie hur kompetenser och förmågor som är 

nödvändiga i den samtida samhällskontexten kan ges förutsättningar 

för att utvecklas i grundskolans samhällskunskapsundervisning. Att 

elever får beredskap för att kunna se skiftande perspektiv, tänka 

kritiskt och självständigt är nödvändigt om vi vill att eleverna ska 

kunna delta i det demokratiska samhället (Banks 1999, Spanget-

Christensen 2013, Carlström & Wersäll 2006, Ekman & Pilo 2012, 

Sandahl 2011, 2013).  

 

I föreliggande arbete analyseras lärares tal om sin 

samhällskunskapsundervisning. Studien bidrar med resonemang 

kring hur undervisning kan sträva efter att utveckla elevers 

medborgerliga kompetenser i en samtida samhällsbehovskontext. 

Studien synliggör även delar av den repertoar av didaktiska val som 

lärare använder sig av när de utformar sin 

samhällskunskapsundervisning och bidrar till vår samlade kunskap 

inom detta kunskapsområde.   

 

Problemformulering och syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur samhällskunskapslärare i sin 

undervisning kan möta utmaningar i det samtida föränderliga 

samhället.  Studien bygger på lärares tal om hur de uppfattar ämnet 

samhällskunskap och om hur de arbetar med ämnet i klassrummet. 

Att göra anspråk på att behandla alla sidor av det samtida samhället i 

förhållande till hur lärare talar om sin undervisning låter sig inte 

göras då den samlade kunskapen om det samtida samhället rymmer 

många aspekter och infallsvinklar. Studien inleds därför med en 

forskningsöversikt om det samtida samhället och dess 

kompetensbehov där vissa medborgerliga kompetenser beskrivs. De 

valda medborgarkompetenserna har utgjort ramen för studiens 



 11 

analys av lärarnas tal om sin undervisning. De kompetenser som ses 

som särskilt betydelsefulla för medborgarens deltagande i det samtida 

samhället och som lyfts i detta arbete är perspektivtagande, kritiskt 

tänkande, reflexivitet och självständighet. 

 

Lärares tal om samhällskunskapsundervisning i grundskolans senare 

del står i fokus i denna studie. Anledningen till detta är huvudsakligen 

att svensk forskning om samhällskunskap på grundskolan inte är 

särskilt omfattande och att undersökningen förhoppningsvis kan 

bidra till att förbättra kunskapsläget därvidlag.  

Forskningsfrågor 

För att uppnå syftet att undersöka hur samhällskunskapslärare kan 

möta det samtida samhället har lärares utsagor om sin undervisning 

satts i relation till en samhällskontext. Att kunna delta demokratiskt i 

samhället ses som ett övergripande mål för samhällsundervisning och 

i studien undersöks på vilket sätt demokratiskt deltagande kan 

kopplas till samhällskunskapslärares tal om sin undervisning. Vissa 

medborgarkompetenser har valts utifrån beskrivningar om det 

samtida samhället och i studien undersöks även på vilket sätt dessa 

kompetenser kan relateras till lärares utsagor om sin 

samhällskunskapsundervisning.  

 

I första hand undersöks på vilka sätt lärarnas utsagor kan kopplas till 

demokratiskt deltagande och de valda medborgerliga kompetenserna, 

dessa kompetenser utvecklas i kapitel tre. Därefter undersöks vilken 

typ av samhällsvetenskapligt innehåll och undervisningsmetod som 

kan sättas i samband med kompetenserna. Följande forskningsfrågor 

har formulerats för att uppnå syftet med studien: 

 

1. På vilket sätt kan demokratiskt deltagande och medborgar-

kompetenserna perspektivtagande, kritiskt tänkande, 

reflexivitet, reflektion och självständighet relateras till lärarnas 

tal i intervjuerna? 

 

2. Vad i lärarnas tal om undervisningens innehåll kan relateras till 

demokratiskt deltagande och senmoderna medborgar-

kompetenser?  
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3. Vad i lärarnas tal om sina undervisningsmetoder kan relateras 

till demokratiskt deltagande och senmoderna medborgar-

kompetenser? 

 

Disposition  

Studien handlar om hur samhällskunskapsundervisning kan möta det 

senmoderna samhället. Utgångspunkten är att ett av 

samhällskunskapsundervisningens syften är att utbilda elever till att 

kunna delta som demokratiska medborgare i samhället. I studiens 

andra kapitel Demokratiska kompetenser förs ett resonemang om 

vad det kan innebära att vara medborgare i ett globaliserat samhälle 

och på vilket sätt globaliseringen kan påverka medborgarnas 

deltagande i demokratin.  

 

Då skolan har ett särskilt uppdrag i att fostra demokratiska 

medborgare finns i samma kapitel ett kortare avsnitt där skolans roll 

diskuteras. Skolan och lärarna ses inte som isolerade aktörer som 

ensamma står för påverkan på eleverna. Hänsyn behöver tas till 

ytterligare påverkansfaktorer som elevernas specifika kontext och den 

information som eleverna tar del av utanför skolan. Eftersom skolans 

roll är att fostra elever till demokratiska medborgare diskuteras vilken 

betydelse undervisningens utformning kan ha för elevernas 

möjligheter att se sig själva som aktiva subjekt som kan utöva 

inflytande. 

 

I kapitel tre, Medborgarkompetenser redogörs för aspekter av de 

samhällsvetenskapliga beskrivningar som finns om det senmoderna 

samhället och vilken betydelse de kan tänkas ha för medborgarnas 

behov av att inneha vissa kompetenser för att kunna delta 

demokratiskt i samhället. Utifrån beskrivningar om det senmoderna 

samhället argumenteras för att kompetenser som perspektivtagande, 

kritiskt tänkande, reflexivitet och självständighet kan vara 

betydelsefulla för medborgaren i sitt demokratiska deltagande. 

I kapitel fyra, Samhällskunskapsdidaktik diskuteras hur 

samhällskunskapsundervisning ingår i en samhällelig kontext där 

faktorer som migration och elevsammansättningar kan påverka 
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utformningen. Undervisning ses inte som någon isolerad företeelse, 

lärare måste ta hänsyn till styrdokument och betygskriterier när de 

väljer vad, varför och hur de undervisar. Med utgångspunkten i den 

senmoderna samhällskontexten kan ämnet samhällskunskap få flera 

uppgifter; den kan vara kunskapsförmedlande (fakta) men också 

förbereda de unga medborgarna på ett demokratiska deltagande 

genom att låta eleverna se saker ur olika perspektiv, att kritiskt 

granska samhällsfrågor, möta andra uppfattningar och reflektera över 

värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.  

 

I kapitlet redogörs även för vilka förmågor och hänsyn som kan 

behöva beaktas då unga medborgare ska förberedas för ett 

demokratiskt deltagande i globaliserade samhällen men också hur 

senmoderna kompetenser återfinns i styrdokument och hur dessa kan 

utvecklas i undervisning. Lärandet ses som något som sker i social 

interaktion och som innefattar elevers egna tolkningar och 

erfarenheter. Genom samtal och dialog får eleverna ta del av andras 

erfarenheter. Elevernas erfarenheter diskuteras särskilt i kapitlet som 

en betydelsefull del av samhällskunskapsundervisning, genom att 

använda elevers erfarenheter kan eleverna se att de är en del av 

samhället och att deras uppfattningar uppmärksammas. 

 

Hur studien genomförts framgår av kapitel fem Metod och material. 

Nio samhällskunskapslärare har intervjuats om hur de uppfattar 

ämnet och sin undervisning. Intervjuerna har bearbetats systematiskt 

med hjälp av meningskoncentration och studiens analysram. 

 

Resultaten från analysen redovisas i kapitel sex, Resultat där varje 

kompetens redovisas för sig med belysande citat från de intervjuade 

lärarna. I kapitel sju, Analys analyseras hur de senmoderna 

kompetenserna kunnat relateras till lärarnas tal i intervjuerna. Varje 

kompetens har analyserats för sig och i kapitlet motiveras hur 

kopplingar har gjorts mellan samhällsvetenskapliga teorier om det 

senmoderna samhället och lärarnas tal om sin undervisning i 

samhällskunskap. I kapitel åtta, Slutsatser redovisas på vilka sätt de 



 14 

medborgerliga kompetenserna kan knytas till samhällskunskaps-

ämnets innehåll i undervisningen.  
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Kapitel 2 Demokratiskt deltagande  

Medborgarskap och demokratiskt deltagande 

Det senmoderna samhället beskrivs ofta som ett föränderligt samhälle 

påverkat av faktorer som globalisering och individualisering. I 

följande kapitel diskuteras några aspekter av denna påverkan på 

medborgarens demokratiska deltagande och samhälle.  

 

Medborgarskap kan kort beskrivas som medlemskap i den politiska 

gemenskapen. Detta inbegriper rättigheter, skyldigheter, deltagande 

och identitet (Bellamy 2008, Delanty 2002). Delanty skiljer på två 

modeller av medborgarskap, dels ett marknads- och statscentrerat 

medborgarskap där nationaliteten och det formella medlemskapet är 

det som avses, dels det mer substantiella medborgarskapet som 

innefattar demokratiskt deltagande och engagemang i det civila 

samhället (Delanty 2002). Det är det senare medborgarskapet, 

innefattande det demokratiska deltagandet som diskuteras vidare i 

detta avsnitt. 

 

Demokratiskt deltagande kan dels ses som om en fråga om deltagande 

i samhällsgemenskapen, dels som en del av skapandet av ett nytt 

samhälle.  I och med globaliseringen öppnas nya möjligheter för 

deltagande då lokala och regionala styrningsformer kan kopplas till 

globala processer. I dagens senmoderna föränderliga samhälle kan 

medborgarna delta globalt, i sin lokala livsvärld och samtidigt 

intressera sig för nationella frågor. Globala frågor på transnationell 

nivå som kräver transnationella lösningar är exempelvis miljö, 

rättvisa, migration och mänskliga rättigheter. Det medborgerliga 

ansvaret och engagemanget kan därför inte begränsas till enbart lokal 

och nationell nivå (Bellamy 2008, Delanty 2002, Stoker 2006, Stoker 

et al. 2011). 

   

I det samtida kunskapssamhället förväntas medborgarna tänka själva, 

göra egna bedömningar och ta egna initiativ och beslut. Då samhällen 

i allt större utsträckning betonar individualistiska värden, som frihet 

att välja och att kunna ifrågasätta, motiveras medborgarna till 

politiskt deltagande (Inglehart & Welzel 2008, 2009). Beck beskriver 

hur samhällets individualisering allt mer leder medborgarna till att se 
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sig själva som centrum för sina handlingar och sitt agerande. 

Medborgarnas politiska engagemang och delaktighet kan därför 

uttryckas också utanför det politiska systemet genom att 

medborgarna tar ställning för olika intressefrågor eller deltar i olika 

aktionsgruppers aktiviteter (Beck 2000).   

  

Även Giddens diskuterar medborgarnas möjligheter att delta 

demokratiskt vid sidan om de formella institutionerna. Att kunna föra 

diskussioner i samhället i så kallade offentliga samtal, menar 

Giddens, är ett av demokratins viktigaste kännetecken. 

Informationssamhället ses som en demokratisk kraft som underlättar 

beskrivning och diskussion av problem samtidigt som medborgarna 

måste vara vaksamma på att massmedier kan föra fram felaktiga 

uppgifter, trivialisera problem och utnyttjas av olika intressen 

(Giddens 2010).  

 

Även om medborgaren kan uttrycka sitt politiska engagemang utanför 

de politiska institutionerna så innebär deltagandet huvudsakligen att 

förhålla sig till det formella politiska systemet. Trots att 

förväntningarna är stora på individers förmåga att själva styra över 

sina liv finns behov av samarbete i det globala senmoderna samhället. 

Fortsatt måste individer komma samman för att i ordnade former 

fatta bindande beslut om gemensamma angelägenheter. Polis, 

sjukvård, skola och annan välfärd kräver politiskt engagemang och 

styrning (Stoker 2006). Den politiska styrningen kan ses som uttryck 

för en dualism där medborgaren accepterar styrning från andra men 

samtidigt insisterar på att styra själv (Bellamy 2008, Spanget-

Christensen 2013). Det handlar, enligt Spanget-Christensen, varken 

om att de senmoderna medborgarna är totalt lydiga eller totalt 

frigjorda, snarare handlar styrningen om: 

 
In the understanding of the notion used here it is neither a fully obedient 
nor a fully emancipated citizen but an empowered and reflective citizen 
acting (at least in part) responsively in the interest of the basic democratic 
norms. (Spanget-Christensen, 2013: 212) 

 

Spanget-Christensen föreslår att samhälleligt medborgarskap 

innehåller fyra funktioner: 
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 Lojalitet: att kunna agera lojalt med demokratiska normer och 

med den demokratiska nationen (formella och informella 

institutioner). 

 

 Röstande: stöttar det representativa systemet (formell 

institution.) 

 

 Deltagande: involverande i demokratiska aktiviteter i politiska, 

ekonomiska och sociala kontexter (formella och informella 

institutioner). 

 

 Självstyrning: kritiskt tänkande och innovationer oberoende av 

staten (informella institutioner) (Spanget-Christensen 2013: 

211) 

 

Både informellt och formellt deltagande kräver att medborgaren har 

kunskap. För att kunna göra övervägda beslut och delta behövs 

kunskap både om samhället och om hur man tänker om kunskap, hur 

man samhällsvetenskapligt kan kategorisera, se samband, tolka och 

komma fram till slutsatser (Banks 1999).  

 

För medborgaren i det globaliserade samhället anses det 

demokratiska deltagandet innebära att kunna delta formellt och 

informellt i samhällsfrågor på lokal, nationell och global nivå. För 

samhällets del får globaliseringen många konsekvenser. En 

konsekvens är att globala samhällen är pluralistiska och rymmer 

medborgare med olika bakgrund och kulturer och därmed en 

mångfald av uppfattningar och intressen. För samhällets del handlar 

det därför om att finna en balans mellan det som förenar och det som 

skiljer människor. Enhet utan mångfald skulle kunna resultera i 

hegemoni och förtryck men mångfald utan enhet kan i sin tur leda till 

att splittra det gemensamma i samhället som kan stå för mänskliga 

rättigheter, jämlikhet och rättvisa. Banks hävdar därför att det först är 

när ett samhälle kan enas kring demokratiska värderingar som 

mänskliga rättigheter, rättvisa och jämlikhet som olika kulturella, 

etniska, språkliga och religiösa grupper verkligen kan uppleva något 

som frihet och rättvisa (Banks et al. 2005). 
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Att se demokratiska värderingar som något bra och eftersträvansvärt 

är en normativ uppfattning som de flesta medborgare delar i dag. 

Detta betyder inte att alla medborgare är helt tillfreds med hur 

demokratin fungerar, det har förts diskussioner om hur väl 

medborgarnas positiva attityder stämmer med hur nöjda 

medborgarna är med demokratin och dess folkvalda. Gapet mellan 

medborgarnas attityder till och deras upplevelse av demokratin har 

benämnts som det demokratiska underskottet. Norris har närmare 

analyserat fenomenet och visar att medborgare i flera länder 

visserligen på senare tid visat sitt missnöje med vissa politiker och 

deras agerande men det har inte lett till att medborgarnas stöd för det 

politiska systemet minskat i demokratiska länder (Norris 2011). 

Medborgarnas inställning till demokrati behöver inte heller ha med 

samhällets välstånd att göra, medborgare i både rika och fattiga 

länder betonar vikten av att leva i en demokratisk stat. Däremot 

bidrar aspekter som kunskap, utbildningsnivå, individualistiska 

värden, social tillit och föreningsverksamhet till medborgarnas krav 

och syn på samhället. Dessa demokratiska aspirationer/krav stöttar i 

sin tur medborgarnas intresse av att delta politiskt. Norris slår fast att 

medborgarnas inställning till demokrati har betydelse för politiskt 

deltagande och för viljan hos medborgarna att följa de styrande 

(Norris 2011).  

 

Demokratifrågor och demokratiskt deltagande kan utifrån 

ovanstående resonemang inte behandlas endast som en nationell 

fråga, demokratifrågor behöver även ses ur lokala och globala 

perspektiv. För medborgarnas del handlar det om att kunna delta i 

formella politiska sammanhang men också om att kunna delta och 

engagera sig i frågor som kanske inte de etablerade politikerna driver. 

Enligt Inglehart & Welzel (2008, 2009) kan vissa individualistiska 

värden tillsammans med medborgarnas krav på samhället leda till 

politiskt deltagande. I föreliggande studie antas vissa medborgerliga 

kompetenser vara till fördel när medborgare ska engagera sig i lokala, 

nationella och globala samhällsfrågor. Det handlar om att kunna se 

samhällsfrågor lokalt, nationellt och globalt och att kunna ifrågasätta 

och granska makthavare och information. Demokratiskt deltagande 

innebär också att kunna delta i det offentliga samtalet vilket därmed 

kräver förmågan att hantera information och massmedier. 
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Medborgaren behöver kunna reflektera över sitt eget liv och sin roll i 

samhällsutvecklingen, göra självständiga val och agera. 

Medborgarnas inställning till demokrati är också betydelsefull; trots 

att medborgare kan visa sitt missnöje med politiker och deras 

agerande stödjer de flesta de demokratiska värderingarna vilket 

påverkar det politiska deltagandet.  

 

Skolan och elevernas kontext 

 

Skolan har som enda samhällsinstitution fått ett särskilt ansvar att 

utveckla individers demokratiska kunskaper och värderingar. Skolans 

uppdrag innebär att eleverna ska få chansen att utveckla färdigheter 

och kompetenser som efterfrågas i ett demokratiskt samhälle.  

 

Som medborgare räcker det inte med att ha kunskaper om demokrati, 

medborgare bör även få chansen att utveckla demokratiska 

kompetenser. För skolans del innebär det att eleverna ska beredas 

möjligheter att självständigt ta ställning till sin medborgaridentitet 

och sitt samhällsengagemang. Skolans demokratiska uppdrag får ses 

som ett övergripande mål där eleverna erbjuds tillfällen att 

självständigt ta ställning genom att lyssna, samtala, överväga, söka 

argument och värdera. Målet anses vara att kunna utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt hos eleverna samtidigt som de själva kommer fram 

till demokratiska ställningstaganden, vilket ibland ses som ett av 

demokratins problem, eftersom det inte helt går att lita på att elever 

själva kommer fram till att demokrati är att föredra framför andra 

styrelseformer (Ekman 2011). 

 

Skolan har som sagt i uppdrag att fostra demokratiska medborgare, 

dock är skolan inte den enda aktören som står för överförande av 

värderingar och information till eleverna. Eleverna tillhör ett större 

sammanhang där personer som föräldrar, släkt och vänner förmodas 

påverka eleven. Kontexten avgör i viss mån den information som når 

en individ. Även människor man inte umgås med förmedlar 

information, individen tar medvetet och omedvetet intryck av 

människor i omgivningen och formar attityder utifrån detta. Den 

specifika lokala kontexten kan också förmedla resurser i form av 
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förmågor. Om en individ omges av resursstarka människor kan hon 

dra nytta av det. I skolpraktiken kan det handla om att en person med 

ett sämre utgångsläge får chansen att förbättra sina resurser i form av 

talat språk, läsförståelse eller politisk självtillit i en resursstarkare 

grupp. Att en individ kan tillägna sig resurser är inte oviktigt, resurser 

som självtilltro, kunskaper och färdigheter har också visat sig ha 

betydelse för det politiska engagemanget (Strömblad 2003, Ekman 

2011). 
 

Den kontext som eleverna befinner sig i anses i ovanstående 

resonemang i någon mån ha betydelse för elevernas attityder och 

beteenden. Att eleverna bär med sig dessa attityder och beteenden till 

skolan verkar rimligt att anta, vilket i sin tur innebär att 

undervisningen sätts i en samhällskontext där lärarens didaktiska val 

utformas utifrån förståelse om elevernas specifika kontexter (Lozic 

2011). I denna studie antas därför att undervisning som strävar efter 

att bereda möjligheter för elever att självständigt ta ställning till sin 

medborgaridentitet och sitt samhällsengagemang behöver utformas 

med hänsyn till elevernas specifika sammanhang och tidigare 

erfarenheter.  

 

Utbildning genom demokrati 

 

Utbildning för demokrati kännetecknas av en förberedelse för 

elevernas deltagande i det demokratiska livet. Detta kan ske genom 

att läraren undervisar om demokratiska processer, att eleverna får 

tillägna sig demokratiska färdigheter såsom kollektivt beslutsfattande 

och att man stödjer tillägnandet av positiva värderingar till 

demokrati. Biesta menar att det bästa sättet att förbereda för 

demokrati är deltagande i själva det demokratiska livet. Att delta och 

att få erfarenheter av att delta demokratiskt kan utveckla en 

demokratisk personlighet, därför blir det aktuellt att fråga sig hur 

demokratisk elevernas miljö är, detta gäller förstås skolan men också 

andra miljöer där elever vistas (Biesta 2006). I följande avsnitt 

kommer tre aspekter av skolans demokratiuppdrag diskuteras, 

nämligen elevers inflytande, delaktighet och möjlighet att 

kommunicera. 
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Enligt Ekman så vill eleverna ha inflytande över skolverksamhetens 

utformning och den dagliga verksamheten. Samtidigt tror inte elever 

själva att deras möjlighet att påverka är så stor och de kan vara 

skeptiska till att ta ett ökat ansvar. Detta att eleverna inte upplever att 

de har inflytande över frågor som rör klassråd eller 

undervisningsinnehåll och utformning behöver nödvändigtvis inte ge 

hela bilden av hur demokratin i skolan fungerar. Hur samtal och 

diskussioner förs i klassrummet har också betydelse. I de klassrum 

där klimatet uppfattas som öppet och tolerant tycks 

medborgarkunskaperna öka. Demokrati blir därmed något som kan 

iscensättas i klassrum och elevernas möjligheter att utöva inflytande 

på varandra kan ses som en betydelsefull del av undervisningen 

(Ekman 2011). 

 

Delaktighet är ytterligare en aspekt av demokrati som i sig själv 

innehåller andra aspekter som inflytande och deltagande i aktiviteter 

och beslutsfattande. Elever anses ha en större delaktighet om de får 

information och rådfrågas. För än större delaktighet handlar det om 

att elever kan fatta beslut som är initierade av dem själva. Faktorer 

som ses som bromsande för elevers delaktighet i skolverksamhet, 

enligt Elvstrand, är diskontinuitet, obegriplighet, uteslutning och att 

alltför mycket använda framtiden som ett motiv för elevers lärande. 

Faktorer som anses främjande för delaktigheten i skolan är 

kontinuitet, begriplighet, inneslutning och ett nutidsorienterat synsätt 

(Elvstrand 2009).   

 

När elever diskuterar och samtalar i klassrummen tränas 

demokratiska förmågor som att lyssna, värdera och ta ställning men i 

detta ligger också att alla elever kanske inte kan komma överens; 

kontroverser och konflikter kan uppstå (Olivestam & Thorsén 2008). 

Att olika individer med olika uppfattningar ska få göra sina röster 

hörda är en del av det demokratiska uppdraget i skolan. Trots att 

detta kan innebära konflikter och kontroverser i klassrummet behöver 

det inte bara vara negativt. Ekman menar att kontroverserna kan 

användas konstruktivt, om de till exempel kan användas som 

utgångspunkter för att diskutera politiska och samhälleliga frågor kan 
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de ses som möjligheter för eleverna att få nya insikter och pröva sina 

argument mot andras (Ekman 2011).  

 

Ytterligare aspekter av delaktighet handlar om vem som kan vara med 

och kommunicera. I en klass finns olika erfarenheter och 

uppfattningar och det är viktigt att allas röster blir hörda. Om man vill 

motverka intern exkludering i klassen och samtidigt möjliggöra 

förståelse som går över kulturella och strukturella skillnader menar 

Biesta att läraren kan försöka skapa en situation där deltagarna 

upplever sig välkomna och erkända av varandra i diskussioner (Biesta 

2011).  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att skolan har ett särskilt 

uppdrag när det gäller att utveckla individers kunskaper om 

demokrati och demokratiska värderingar. Skolans uppgift är att 

försöka utveckla dessa kompetenser hos eleverna. Skolan ska fostra 

eleverna till demokratiska värderingar men den är inte ensam om att 

påverka eleverna. Elever tillhör olika samhällskontexter som skolan 

måste ta hänsyn till i utformningen av undervisningen. Ett sätt att 

undervisa för demokratiska värderingar kan vara att iscensätta 

demokrati i klassrummet genom att medvetet se till att elever får 

inflytande, känner sig delaktiga och inkluderade i undervisning.  

 

I föreliggande studie ses skolans demokratiska uppdrag som ett 

övergripande mål där syftet med undervisningen är att eleverna ska få 

chansen att utveckla färdigheter och kompetenser som efterfrågas i 

ett demokratiskt samhälle. Samhällskunskapsundervisningens mål 

anses vara att ge förutsättningar för eleverna att utveckla kunskaper, 

färdigheter och attityder som behövs för att kunna delta demokratiskt 

som medborgare lokalt, nationellt och globalt. I nästa kapitel 

diskuteras närmare de kompetenser som i studien ses som 

betydelsefulla för medborgares demokratiska deltagande. 

 

 

 

 

 



 23 

Kapitel 3 Medborgarkompetenser  

Demokratiskt deltagande i samhället ställer krav på medborgarna. 

Som ett resultat av samhällets förändring uppstår behovet av att 

individer självständigt kan hantera ny kunskap och möta en 

globaliserad värld. Olika kompetenser behövs för att möta samhällets 

förändring.  

 

Utvecklingen i många samhällen har gått från traditionsbundet 

präglade samhällen till samhällen där större krav ställs på att 

individer självständigt kan fatta beslut och välja hur de vill leva sina 

liv. En större mångfald av olika uppfattningar och erfarenheter leder 

till ett ökat behov av medvetande om olika perspektiv. Demokratin 

förutsätter även medborgare som kan ifrågasätta och kritiskt granska 

makt och information i olika former. Förutom att kunna förhålla sig 

kritiska till samhällsfrågor behöver medborgarna även se sin egen roll 

och betydelse i samhällets utveckling för att kunna göra självständiga 

val och agera. 

 

Med bakgrund i ovanstående resonemang ses därför i denna studie 

följande kompetenser som bidragande till demokratiskt deltagande i 

det senmoderna samhället: 

 

 perspektivtagande  

 kritiskt tänkande  

 reflexivitet  

 självständighet 

 

Perspektivtagande 

Globalisering innebär att samhället rymmer en allt större mångfald av 

uppfattningar och erfarenheter. Allt fler möten sker mellan olika 

värderingar och åsikter. Denna utveckling skapar ett behov av 

samhällen som inte präglas av ett ”vi-och-dom” tänkande (Scholte 

2000). Detta innebär att medborgarna kan behöva se saker ur fler 

perspektiv och fokusera på delvis ny kunskap; perspektiven kan dels 

behöva bli fler, dels kan kunskap om andra länder och människor och 

större förståelse för kulturell mångfald behövas (Carlström & Wersäll 
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2006). Detta avsnitt handlar om betydelsen av att kunna se saker ur 

olika perspektiv och hur olikheter och skillnader kan behandlas i 

undervisningssammanhang. 

 

Att kunna se saker ur olika perspektiv menar Banks är avgörande för 

undervisning i ”citizenship education”. Att förstå att det finns flera 

sätt att se på världen bidrar till social kunskap, självkännedom och 

problemlösning. Att se saker ur ett globalt perspektiv kan även ge 

kunskap om människor, platser, globala system och respekt för olika 

världsbilder och uppmuntrar samexistens av människor med olika 

bakgrund och identitet (Banks et al. 2005). Banks menar att en viktig 

utbildningsfråga att ställa inför 2000-talet är: ”How can we learn to 

engage constructively with those who are not like 

ourselves?”(2005:23). 

 

Även Ekman och Pilo ser vikten av att kunna se saker ur olika 

perspektiv. En viktig demokratisk kompetens handlar enligt dem om 

att förstå att det finns olika perspektiv att se på saker, att det finns 

flera olika sanningar och skilda synsätt som bör respekteras. 

Meningsskiljaktigheter behöver nödvändigtvis inte ses som ett hot 

mot demokratin och en fungerande samhällsordning, snarare 

tvärtom, de är en del av den. Om medborgarna/eleverna kan inse vad 

pluralism innebär kan de också inse vad demokratin är värd och 

förstå att andra alternativ är sämre och välja demokratin (Ekman & 

Pilo 2012). 

 

Att kunna se saker ur olika perspektiv är betydelsefullt för 

medborgaren då denne får kunskap om sig själv och om andra men 

kan också vara betydelsefullt för demokratiska samhällen då 

demokratin förutsätter att det finns en mångfald av perspektiv i olika 

frågor. 

 

Att kunna förhålla sig till olika perspektiv 

 

Att inte kunna förhålla sig till samhällets mångfald av uppfattningar 

och åsikter skulle kunna vara riskfyllt. Mångfaldssamhällen riskerar 

att inte hålla samman om inte medborgarna värdesätter mångfalden i 
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sig, menar Heidi Biseth. Hon belyser betydelsen av att samhälle och 

individer kan komma överens med pluraliteten/mångfalden i ett 

demokratiperspektiv. Att skolor kan hantera mångfald blir därmed 

även en demokratisk fråga (Biseth 2011). Biseth menar att: 

 
Difference in opinion is but one form of diversity existing in Scandinavian 

schools.  Adding to that is diversity in socio-economic status, religion, 

cultural manifestations, language, sexual orientation, physical features and 

more.  Preparing students to become effective and good citizens includes an 

integration of education through democratic values related to the existing 

plurality in society.  In other words, the way schools handle diversity and 

differences are democratic matters.  If society at large, schools and 

individuals do not come to terms with diversity, this may provide a breeding 

ground for racism (Biseth 2011:79). 

 

Här blir det intressant att fundera över hur vi kan hantera 

mångfalden av individer och uppfattningar. Ett sätt att göra det är att 

försöka skapa rum i pluraliteten där individer kan möta andra och 

fritt uttrycka sig. Detta kan ses som både ett utbildnings- och politiskt 

ansvar då det i förlängningen handlar om människans förutsättningar 

att kunna existera med andra som inte är som oss själva i en 

gemensam värld (Biesta 2010). Eftersom vi delar en gemensam värld 

kan det vara betydelsefullt att försöka förstå att världen kan se 

annorlunda ut för någon annan. Biesta menar att detta innebär att vi 

behöver träffa varandra på riktigt för att kunna upptäcka vad som är 

annorlunda (Biesta 2002). Han skriver:  

 
I mean to say that the task of Bildung1 is not one where we should only be 
with others in our imagination. The point is that we should actually be with 
others, that we should actually experience what or who is different. Bildung 
should actually make such an encounter with what is other, with was is 
different possible. Being in such a situation can put a challenge to our own 
“certainties,” which in turn can lead us to reconsider our own “position” 
(Biesta, 2002: 349). 

 

Biesta menar att det som kännetecknar det pluralistiska samhället är 

skillnader. Att utgå från att samhället består av skillnader och 

pluralism ses som mer demokratiskt än när man använder begrepp 

                                                        
1 Biesta menar att Bildung inte enbart är en angelägenhet för den enskilde individen utan för samhället i stort 
eftersom den rymmer sociala och politiska dimensioner. Bildung är ett specifikt svar på frågan hur medborgaren kan 
bli ett subjekt i det civila samhället. Biesta menar att Kants tankar om ”rationell autonomi” fortfarande är ett 
modernt utbildningsideal där det handlar om att individer kan tänka själva och är kapabla att göra egna 
bedömningar. Biesta menar att vi först måste identifiera (diagnostisera) vår tid för att kunna komma med ett 
utbildningssvar, vilken typ av Bildung som behövs eller som kan ha betydelse för oss. (Biesta, Gert. 2002) 
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som kulturell mångfald, vilket Biesta hävdar, endast beskriver en 

samling kulturella variationer. Om man istället utgår från skillnader 

undviker man att dra slutsatser om helheter utan den enskildes 

perspektiv, vilket skulle kunna vara mer demokratiskt (Biesta 2002). 

Genom att skifta från mångfald till pluralitet förutsätts ett unikt 

”vem” snarare än ”vad”. I undervisningssammanhang skulle detta 

kunna vara en fördel eftersom individens politiska ställningstaganden 

då inte behöver bestämmas av hennes kulturella attribut. Om man 

utgår ifrån pluralitet istället för mångfald blir politiska 

ställningstaganden/aktiviteter istället kontextuella, specifika och 

relationella, hävdar Todd. Individen blir en ”vem” som delar ett rum 

med andra här och nu. Kontexten där kommunikationen sker kan inte 

endast bestämmas av samhälleliga tillhörigheter utan det politiska i 

interaktionen handlar om hur individer uppfattas/uppträder som 

unika subjekt när de gör politiska ställningstaganden (Todd 2011). 

 

Även om det vid politiska ställningstaganden i undervisnings-

sammanhang kan ses som mer fruktbart att se ”vem” istället för ”vad” 

innebär mötet mellan människor med olika kulturella, religiösa och 

etniska bakgrunder att det blir ett möte mellan olika 

livsvärldsdiskurser. Den livsvärldsdiskurs vi har omfattas av de språk, 

värderingar och tänkande som skapas i den sociala miljön man omges 

av. När vi träffar andra med annan livsvärldsdiskurs menar Hobel att 

det oftast krävs att vi kan mötas i dialog. Det kan t ex handla om att 

kunna diskutera frågor på ett teoretiskt plan, t ex som ”vad är sant 

eller falskt?” eller ett praktiskt plan, t ex ”vad är rätt och fel?” I ett 

senmodernt samhälle kan en sådan dialog mellan människor med 

olika kulturella, religiösa och etniska bakgrunder ge möjligheter att se 

förståelse ur olika perspektiv, skapa konsensus men också förståelse 

för hur lärande, kulturer och identiteter skapas. Denna metakunskap 

menar Hobel är en förutsättning för en dialog om olika frågor och 

etiska problem utan tvång eller påverkan av individernas olika 

livsvärldsdiskurser (Hobel 2013).  

 

Samtidigt som skolan ska förmedla att det finns skilda perspektiv i 

olika frågor är inte den svenska skolan värdeneutral. Enligt Ekman 

ska lärare påpeka att elever bryter mot skolans normer och värden om 

de exempelvis skulle hävda att kvinnor inte borde ha rösträtt. Denna 
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balansgång mellan att försvara den så kallade värdegrunden och 

samtidigt uppmana till ett självständigt kritiskt ifrågasättande kan 

ibland upplevas som svår av lärare (Ekman 2012). Men det handlar 

inte om att skolan ska göra så att alla tycker samma eller ”bli lika”; en 

likvärdig skola handlar snarare om att ge alla elever en lika god grund 

för att självständigt kunna ta ställning till sin demokratiska 

medborgaridentitet och att kunna göra självständiga val om sitt 

samhällsengagemang. För att kunna göra detta förutsätts 

kompetenser som att kunna granska källor kritiskt och tillgodogöra 

sig information (Ekman 2011).  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att förmågan att se saker ur olika 

perspektiv är en värdefull kompetens för medborgares demokratiska 

deltagande. För medborgarens del innebär det pluralistiska samhället 

att kunna existera med andra i en gemensam värld och kunna komma 

fram till gemensamma lösningar. Genom att se saker ur olika 

perspektiv kan individen även få kunskap om sig själv. För skolans del 

handlar det, förutom att behandla kunskapsinnehåll, även om att 

kunna förhålla sig till att det finns olika perspektiv, att se att det kan 

finnas skillnader mellan människor men att det samtidigt går att 

mötas och ta del av olika perspektiv genom samtal och möten. 

 

Kritiskt tänkande 

 

Demokratin anses förutsätta kritiska medborgare. De medborgare 

som kan utveckla ett kritiskt tänkande som ifrågasätter sanningar och 

samtidigt förstå vad pluralism innebär kan inse vad demokrati 

innebär (Ekman & Pilo 2012). I det senmoderna samhället där 

information sprids snabbt och till många samtidigt ställs även allt 

större krav på medborgarnas förmåga att kritiskt hantera information 

och kommunikation i olika medier. 

 

Kritiskt tänkande kan förstås och definieras på olika sätt. Larssons 

översikt över begreppet inom anglosaxisk forskning visar att det finns 

ett antal termer som alla står för förmågor som att exempelvis kunna 

hantera information och att analysera. Larsson har även formulerat 

en egen definition av kritiskt tänkande i ämnet samhällskunskap 
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(Larsson 2011) som redovisas i ett senare kapitel i studien. Nykänen 

menar att kritiskt tänkande kan ses ur två perspektiv, nämligen 

”critical pedagogy” och ”critical thinking”. ”Critical pedagogy” 

innebär att kritiskt tänkande används för att belysa orättvisor eller att 

förändra samhällsstrukturer. Här kan det finnas en bestämd 

uppfattning om vad man vill att tänkandet ska leda fram till. 

Perspektivet ”critical thinking”, å andra sidan syftar på tänkandet vid 

logiska resonemang och väganden av skäl. Här handlar det om att 

tänka kritiskt snarare än politiskt (Nykänen 2008). Färdigheter som 

kan ses som avgörande för kritiskt tänkande är analys av argument, 

granskning av källors trovärdighet, att kunna göra värdeomdömen, 

besluta om handling, interagera med andra och att man kan använda 

logiska strategier (Stenbeck-Hult 2004).   

 

Kritiskt tänkande utvecklas inte med nödvändighet av sig själv, därför 

är sådan utbildning som lyckas med att fostra kritiska tänkare den 

som är bäst lämpad för ett demokratiskt liv (Stenbeck-Hult 2004). I 

klassrum där läraren uppmuntrar eleverna att diskutera och uttrycka 

sina åsikter utvecklas i viss utsträckning ett kritiskt förhållningssätt 

till auktoriteter och myndigheter vilket även skulle kunna gälla ett 

mer allmänt kritiskt förhållningssätt (Ekman 2011). Stenbock-Hult 

menar att elevernas förutsättningar att utveckla ett kritiskt tänkande 

gynnas av att läraren själv har ett öppet och kritiskt förhållningssätt 

som inbjuder de studerande till ett självständigt tänkande. I 

dialogform kan olika hypoteser prövas och grundtaganden kan 

ifrågasättas. Dialog kan stimulera deltagarna att pröva olika alternativ 

och olika kommunikativa dygder som respekt, tolerans, tålamod och 

öppenhet kan utvecklas. En kritisk pedagogisk dialog bygger på 

omsorg, respekt och tillit och står därmed helt i motsats till 

indoktrinering (Stenbeck-Hult 2004). 2 

 

Sammanfattningsvis konstateras att förmågan att tänka kritiskt och 

ifrågasättande är en nödvändig och betydelsefull kompetens som har 

betydelse för både individ och samhälle. Utan medborgarnas kritiska 

tänkande kan inte problem i samhället identifieras och lösas. Om 

medborgare använder sig av ett kritiskt tillvägagångssätt genom att 

                                                        
2 Stenbock-Hult utgår från att det kritiska förhållningssättet är ett centralt mål i högskolepedagogik men det kritiska 

förhållningssättet är även aktualiserat på grundskolan, t ex i Skolinspektionen (2013) 
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granska argument och göra värdeomdömen skulle även 

förutsättningarna för att medborgaren på ett rationellt sätt kan 

komma fram till demokratiska ställningstaganden stärkas. I 

föreliggande studie ses klassrum med öppet klimat, dialoger där olika 

teorier kan prövas och uppgifter där elever kan träna sig i att 

analysera, granska källor och dra slutsatser som bidragande för 

utveckling av ett kritiskt förhållningssätt hos elever. 

Reflexivitet och reflektion  

Dagens samhälle präglas av att det ständigt produceras ny 

information och kunskap. All denna information och kunskap innebär 

att individen tvingas till en komplex mångfald av val som kan vara 

svåra att göra då det inte finns några entydiga svar grundade på 

traditioner eller säker kunskap. Giddens menar att detta kräver 

reflexivitet, som han beskriver på följande sätt: 

 
Det moderna sociala livets reflexivitet består i att sociala bruk utsätts för 
kontinuerliga prövningar och reformer i ljuset av inkommande information 
om just dessa bruk, varigenom deras karaktär konstitutivt förändras […] I 
alla kulturer förändras sociala bruk rutinmässigt i ljuset av fortlöpande 
upptäckter som tränger in i dem. Men enbart under modernitetens era har 
omprövningen av konventioner drivits så långt att den (i princip) tillämpas 
på alla aspekter av mänskligt liv […] Vi befinner oss i en värld som 
genomgående konstitueras av reflexivt tillämpad kunskap, men där vi 
samtidigt aldrig kan vara säkra på att kunskapen inte kommer att omprövas 
(Giddens 1996: 43-44). 
 

I dagens samhälle står kunskap under ständig prövning, auktoriteter 

inom olika kunskapsområden kan ersättas. För individens del är det 

inte heller enbart etablerade kunskapsinstitutioner som står för 

kunskap, individer reflekterar alltmer över andras erfarenheter 

genom möten och olika medier (Giddens 1999).  

 

För individens del innebär det föränderliga informationssamhället att 

hon hela tiden måste spegla sig i den ökade mängden kunskap. 

Individen får ständigt nya typer av förståelseramar och perspektiv på 

tillvaron. Eftersom dessa perspektiv hela tiden skiftar, leder det till att 

människan i speglingen och skapandet av sig själv tvingas att revidera 

bilden av sig själv. På individnivå kan reflexiviteten fylla olika 

funktioner. Den kan ligga till grund för hur människor tar rationella 

beslut utifrån de intryck de fått från omgivningen. Människans 

reflexivitet kan också innebära att denne får en uppfattning om vad de 
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gemensamma normerna står för, vad som anses vara rätt och riktigt i 

samhället. Ytterligare en aspekt av människans förmåga till 

reflexivitet innebär att denne kan se kritiskt på samhället, se problem 

och önska förändringar. Reflexivitet är, menar Johansson, inget som 

leder till något entydigt vetande, det blir snarare den enskilda 

individens sak att söka sig fram och utifrån olika vetande i olika 

riktningar formulera tankar (Johansson 2002).  

 

Då dagens samhälle tvingar individer att själva söka vetande och att 

självständigt ta ställning kan självreflektionen fungera som stöd vid 

agerande. Eftersom medborgaren ställs inför komplexa 

samhällsfrågor både lokalt och globalt utmanas medborgaren i sitt 

samhälleliga deltagande. Till exempel utmanar globaliseringen 

lagstadgade rättigheter och traditioner på lokal och nationell nivå. 

Frågor som immigration eller invandrares löner kan t ex resa 

lojalitets- och intressekonflikter mellan de olika nivåerna. För att 

kunna agera och ta ställning i liknande frågor hävdar Spanget-

Christensen att det krävs demokratiska värderingar och normer hos 

medborgarna som kan vägleda vid agerande. Självreflektion, menar 

Spanget-Christensen, kan därför vara ett redskap för medborgaren att 

hitta sina egna demokratiska värderingar i dessa dilemman som i 

globaliserade samhällen sker på flera nivåer. Att göra självreflektioner 

innebär att medborgaren utvecklar en metakunskap om hur 

demokratiska normer och värderingar kan tillämpas i en globaliserad 

värld. Att göra fokuserade självreflektioner ser Spanget-Christensen 

som en baskompetens för senmoderna medborgare eftersom 

medborgaren behöver kunna förhålla sig till samhälleliga problem på 

lokal, nationell och global nivå (Spanget-Christensen 2013). 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det samtida samhället 

tvingar individen att ta ställning till en mängd val och att hantera 

information och kunskap utan att luta sig tillbaka mot auktoriteter 

eller traditioner. Idealet är att individerna själva söker vetande och tar 

ställning i olika samhällsfrågor på olika nivåer. Om vi vill ha kunniga 

och engagerade medborgare som kan delta demokratiskt i samhället 

behövs kunskap som bygger på reflektion. Självreflektion kan fungera 

som stöd vid agerande. För undervisningens del kan det handla om 

att skapa situationer där eleverna får chansen att utveckla kunskap 
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baserad på reflektion och där elever får möjlighet att identifiera sina 

egna, men även andras normer. Med tanke på 

samhällskunskapsämnets demokratifostrande karaktär är det av vikt 

att elever i samhällsundervisning får möjligheter att utvecklas i 

riktning mot ett demokratiskt deltagande genom att reflektera över 

sina egna värderingar, val och roller i samhället. 

Självständighet  

Reflexiviteten kan i någon mening sägas överta den del av en 

människas utveckling som tidigare omfattades av traditioner och 

andra gemensamma praktiker, menar Giddens (1999). Synen på en 

individs identitet kunde tidigare förändras, till exempel när man 

började betrakta en ungdom som vuxen. I det senmoderna samhället 

utforskas det egna självet och konstrueras snarare som i en reflexiv 

process där det inte nödvändigtvis är tidigare generationer som står 

för överförandet av värderingar och kunskap, experter och olika 

abstrakta system reflekterar också normer och värden (Ibid). 

 

Samhällen som tidigare karaktäriserades av centralisering och 

byråkratisering betonar alltmer individens självständighet och 

självförverkligande värden som frihet att välja och ansvar. I 

kunskapssamhället förväntas medborgarna göra egna bedömningar 

och ta egna initiativ. Detta tillsammans med ett ökande ekonomiskt 

välstånd anses motivera medborgarna till politiskt deltagande. När ett 

samhälle får det bättre ekonomiskt ökar även människors efterfrågan 

på frihet och möjlighet att bestämma och ifrågasätta (Inglehart & 

Welzel 2008, 2009). 

 

De individer som självständigt kan forma omdömen kan därmed 

fungera autonomt. För att kunna avge omdömen och handla krävs att 

personer har integrerade värderingar som omfattar autonomi och 

ansvar. Ju mer en person kan fatta sina beslut frivilligt baserat på 

fullständig information och olika alternativ desto starkare blir 

autonomin (Stenbock-Hult 2004). 

 

Att utveckla elevers förmåga till att tänka själva och göra egna 

bedömningar är ett centralt mål för utbildningen i det moderna 

samhället (Biesta 2002). Individen behöver få chansen att utveckla 
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sitt eget jag som handlings- och orienteringscentrum. För de unga 

medborgarnas del kan det handla om att lära sig att självständigt och 

med inriktning på sig själva leva sina liv (Beck 1998). Sanningen finns 

inte längre inbäddad i traditioner, vardagen domineras snarare av vad 

Hobel benämner som radikalt tvivel. Detta gör att lärarna inte kan 

agera som väktare av traditioner utan fungerar mer som förebilder för 

eleverna genom att visa hur man kan vara självständigt reflekterande 

och ha individuell makt/självstyre (”personal authority”) (Hobel 

2013). Det handlar om att ge makt till eleverna i skolan men också i 

deras framtida samhälleliga liv. Hobel menar att undervisningen bör 

behandla saker som hur eleverna kan utveckla egenmakt/självstyre, 

hur eleverna kan utveckla handlingskompetens och hur eleverna kan 

bli kompetenta medlemmar av det demokratiska samhället (Hobel, 

2013:238). 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att individen skapar sitt jag 

genom att reflektera över sig själv och sina val. Individen förväntas 

kunna tänka och agera självständigt med sig själv som 

handlingscentrum. Elever kan därför behöva hjälp med att utveckla 

kompetenser som självständigt tänkande och agerande i skolan.  

 

Sammanfattning av de senmoderna medborgarkompetenserna 

För att kunna delta demokratiskt i samhället ställs vissa krav på 

medborgarna. Samhällets allt större mångfald av personer med olika 

erfarenheter och uppfattningar resulterar i att samhällen och 

medborgare behöver ha kunskap om hur man kan/bör förhålla sig till 

olika perspektiv. I det globaliserade samhället aktualiseras 

samhällsfrågor, förutom i ett lokalt perspektiv, även nationellt och 

globalt. Detta ställer krav på medborgarnas förmåga att kunna 

reflektera över kunskap och information. För individens del handlar 

det om att själv kunna reflektera över den information som hon blir 

exponerad för och även se sin egen roll i sammanhanget. I det 

senmoderna samhället är det upp till individen att göra sina egna val 

och bedömningar, vilket i sig kräver att individen kan reflektera över 

sig själv och andra. Utifrån ovanstående resonemang antas i denna 

studie att kompetenser som att kunna se olika perspektiv, kritiskt 
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granska, reflektera och fatta självständiga beslut kan ha betydelse för 

medborgarens demokratiska deltagande. 
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Kapitel 4 Samhällskunskapsdidaktik 

Att utforma undervisning i samhällskunskap innebär för lärarens del 

att göra didaktiska val gällande innehåll och metoder. Det handlar om 

att reflektera över ämnets syfte och hur elever och lärare ska/kan 

förhålla sig till innehåll och fakta. Samhällskunskapsämnets syfte i 

den svenska skolan har diskuterats av flera forskare.  Är det 

framförallt den fostrande värdegrundsförmedlande uppgiften där 

syftet är att skapa goda demokratiska medborgare som ska stå i fokus 

eller är det den mer kunskapscentrerande med tyngdpunkt på 

sakbegrepp och modeller? (Bernmark-Ottosson 2009, Bronäs och 

Selander 2002, Långström & Virta 2011, Sandahl, 2011, Svingby et al. 

1989) Sandahl menar att det inte utan vidare går att dela upp ämnets 

syften i dessa två delar, undervisning i samhällskunskap handlar både 

om fostran och kunskap. Ur ett fostransperspektiv ska eleverna 

genom undervisning bli aktiva medborgare och kunna använda både 

faktakunskaper och analyserande/resonerande kunskaper (Sandahl 

2011).  

  

Bronäs och Selander har beskrivit hur skolämnet har utvecklats från 

1950- talet och framåt utifrån gymnasieskolans kursplaner. Under 

1950-talet utvecklades och sammanfogades skolämnet 

samhällskunskap av flera samhällsvetenskapliga och ekonomiska 

discipliner. Från 1960- talet fram till 80-talet var det mycket fakta och 

beskrivningar som kännetecknade ämnet. Under 80-talet flyttades 

ämnesfokus mer till eleven själv och det blev färre moment. 

”Samhällsfrågor” som en form av varierande arbetsmetod kombinerat 

med innehåll där omvärlden kopplas till elevens liv blev viktigare. 

Under mitten av 90-talet präglades ämnet av mer kritisk granskning 

och ifrågasättande (Bronäs & Selander 2002).  

 

När det gäller grundskolans senare årskurser har Vernersson 

undersökt hur tjugo lärare på grundskolan uppfattar skolämnet 

samhällskunskap. Enligt Vernersson anser de tillfrågade lärarna, 

enligt en enkät 1997, att eleverna i samhällskunskap får studera olika 

samhällsområden där eleverna förbereds för framtida samhällsliv och 

får kunskaper om det demokratiska systemet och dess grundläggande 

värden. Det är främst inhemska sociala, politiska rättsliga och 
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demokratiska förhållanden som betonas i undervisningen. Ämnet 

uppfattas alltså inte av de studerade lärarna som ett blockämne 

sammansatt av delar från olika samhällsvetenskapliga discipliner 

utan som ett ämne. Det främsta syftet med ämnet anses av lärarna i 

studien vara vad Vernersson benämner ”demokratisk normbildning” 

(Vernersson 1999). 

 

Begrepp och undervisningsmetoder  

 

Samhällskunskapens baskunskaper utgörs av begrepp, som kan ses 

antingen som sakbegrepp eller som nyckelbegrepp som är mer 

omfattande och som rör centrala principer för området. De mer 

konkreta sakbegreppen är underordnade nyckelbegreppen och kan till 

exempel vara ”riksdagsutskott” eller ”regering” som då är 

underordnade mer processbeskrivande nyckelbegrepp som ”politik” 

eller ”demokrati” (Hyltegren & Lindqvist 2010). För att eleven ska 

kunna förstå och integrera begreppen menar Hyltegren och Lindqvist 

att följande syntesverktyg i form av frågor kan användas: 

 

 Vad gäller det? Frågeställningar och problemformuleringar. 

 Vad betyder det? Begrepp och begreppsbildning. 

 Hur hänger det ihop? Samband och modeller. 

 Kan man se det på ett annat sätt? Perspektiv, värderingar och 

egna ställningstaganden (Hyltegren & Lindqvist 2010). 

 

I handboken Den didaktiska spiralen. Eller hur man kvalificerar 

undervisningen i samhällskunskap utvecklar Lindqvist betydelsen av 

frågor som ett instrument för att skapa kunskap. När frågor ställs är 

det detsamma som att formulera problem. Lindqvist menar att det 

finns fördelar med att problemformulera information eftersom det 

inbjuder till möjlig dialog. Vidare ger problemformuleringen en 

relation mellan den nya informationen och den som ska lära sig det 

nya. Med problemformuleringen förstår eleven varför och vart hon är 

på väg. Problemformuleringen kan även underlätta organiseringen av 

undervisningen. Genom att fråga sig vad det är för problem och frågor 

som ska besvaras tvingar man fram en reflektion över innehållet och 

vad den kan betyda för elever och lärare (Lindqvist 1995). 



 36 

 

Eftersom samhällskunskapens uppdrag är att förbereda eleverna på 

att kunna agera som ansvarsfulla medborgare menar Sandahl att det 

krävs att eleverna får möjlighet att utveckla ett tänkande med hjälp av 

samhällsvetenskapliga kunskaper som inte bara handlar om att ta 

fram fakta, det handlar också om att kunna tänka om fakta, dessa 

kunskaper benämns som andra ordningens kunskaper. Andra 

ordningens kunskaper innefattar att eleverna kan ta olika 

ideologiska/politiska perspektiv i samhällsfrågor och perspektiv i det 

kulturella och geografiska rummet. Vidare innebär andra ordningens 

kunskaper att eleverna får möjligheter att strukturera kunskaperna 

kring samhällsfrågor genom att arbeta med kausala analysmodeller 

och organisering av fakta i olika kategorier. Med hjälp av dessa kan 

eleverna finna belägg och dra slutsatser (Sandahl 2011).  

 

Att samtala i klassrummet kan vara ytterligare ett sätt att utveckla 

samhälleliga förmågor och kompetenser. Larsson har undersökt 

samtalet som undervisningsmetod i samhällskunskaps-

undervisningen på gymnasiet. Han menar att det finns ett värde i att 

olika synsätt kommer till uttryck i klassrummet och att samtalet ger 

goda förutsättningar för att dessa olika synsätt kan komma fram i 

undervisningen. Genom att olika synsätt presenteras i klassrummet 

skapas förutsättningar för en ökad förståelse för andras åsikter. Om 

samtalet riktas mot att fördjupa kunskaper och att utveckla 

handlingsberedskap erbjuds eleven att utveckla och klargöra mening. 

Intresset och motivationen för samhällsfrågor kan öka hos eleverna 

vid samtalsformen och lärare och elever uppger att man tycker det är 

roligt och intressant att diskutera samhällsfrågor. För att samtalen 

ska upplevas som meningsfulla menar Larsson att det ska finnas ett 

relevant kunskapsinnehåll som underlag för samtalen. Om eleverna är 

väl förberedda och har förkunskaper blir det högre kvalitet på 

samtalen. För att deltagarna ska förstå meningen med samtalet är 

även ett uttalat syfte viktigt (Larsson 2007). 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att flera forskare anser att 

syftet med ämnet är att ge elever kunskaper och färdigheter så att de 

kan fungera som medborgare i samhället. Utifrån ett 

fostransperspektiv ska undervisningen leda till att vi får aktiva 
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medborgare som kan använda både fakta och analyserande 

kunskaper. Ämnet innehåller ett antal begrepp som kan bearbetas 

genom samhällsvetenskapliga metoder som att kunna se saker ur 

olika perspektiv, se kausala samband, kunna göra slutledningar med 

hjälp av vetenskapliga belägg och att kunna förstå 

samhällsvetenskapliga teorier och abstraktioner. Andra metoder för 

att kunna processa samhällsvetenskap kan vara att problematisera 

samhällsvetenskapligt innehåll genom att formulera frågor. Genom 

att ställa frågor blir samhällundervisningen ett svar på något. Att 

samtala i klassrummet kan vara ytterligare ett sätt att utveckla 

samhälleliga förmågor och kompetenser.  

Undervisningens vad, hur och varför i en samhällskontext 

Detta arbete undersöker hur samhällskunskapslärare talar om sin 

undervisning och hur undervisning kan möta det samtida samhällets 

utmaningar. Även om undervisningen utformas utifrån lärarens 

förståelse för lärande så står inte läraren isolerad när undervisningen 

utformas. Skolan är en del av samhället och påverkas av övergripande 

samhällsstrukturer men också av dagsaktuella frågor. 

Skolorganisation och kunskapsmål ingår i en given politisk, social, 

historisk och ekonomisk kontext. Didaktiken innefattar därför också 

en förståelse för den samhälleliga kontext där undervisningen sker 

med de olika element som kan påverka undervisningen, som 

elevsammansättningar, genusfrågor och migration (Lozic 2011). Med 

utgångspunkt i en pluralistisk samhällskontext kan ämnet 

samhällskunskap få flera uppgifter. Uppgiften kan vara 

kunskapsförmedlande (fakta) men också bidra till att eleverna kan se 

saker ur olika perspektiv, kritiskt kunna granska samhällsfrågor, möta 

andra uppfattningar och reflektera över värden och principer som 

utmärker ett demokratiskt samhälle.  

 

Samhällskrafter formar skolans och ämnenas innehåll men i 

undervisningen krävs ett urval utifrån ämnets särart av vad som är 

viktigt och oviktigt ur olika perspektiv. Dessa didaktiska val måste 

läraren göra. Lärarens uppgift blir att gestalta ämnet i klassrummet. 

Sjöberg menar att lärarens syn på ämnet och hur läraren ser på 

ämnets gestaltning ryms inom de ämnesdidaktiska frågorna. 

Ämnesdidaktiken finns i skärningspunkten mellan pedagogiken och 
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ämnet, ämnesdidaktiken bildar en bro mellan ämnet och 

pedagogiken. Didaktik handlar, enligt Sjöberg, om de värderingar 

som ligger bakom undervisningens innehåll och urvalet av detsamma 

(Sjöberg 1998). 

  

Ämnesläraren har kunskap om ämnets innehåll, vet hur ämnet kan 

struktureras, vad som anses trovärdigt inom ämnet och vad som 

anses perifert eller centralt. Förutom denna ämneskunskap har 

läraren kunskap om ämnet knutet till undervisningen. Här handlar 

det om hur läraren presenterar och omformar ämnets innehåll på ett 

sätt så det blir begripligt för eleven. Läraren bör även veta vilka 

fördomar och föreställningar som kan finnas hos eleverna om olika 

ämnen och vilka strategier som kan användas för att utveckla elevens 

lärande. Läraren har också kunskap om läroplanens innehåll och 

annat skrivet och medialiserat material i ämnet. Utifrån dessa 

kunskaper ställer Shulman didaktiska frågor som: Hur kan läraren 

kombinera ny kunskap med gammal? Hur kan läraren koppla 

expertkunskaperna till lärprocessen? Hur är innehållskunskapen och 

den pedagogiska kunskapen relaterade till varandra? (Shulman 

2004).  

Kunskap i skolan och utanför – betydelsen av erfarenheter 

Resnick menar att en av skolans uppgifter är att försöka utveckla 

kunskap och förmågor hos eleverna som de kan använda i livet 

utanför skolan. Den behöver förbereda eleverna på att kunna lära hela 

livet även utanför skolan men också för att kunna delta i samhället. 

När samhället förändras (exempel på förändringar kan vara allt från 

ekonomiska förutsättningar till klimatförändringar), behöver 

individen kunna anpassa sig till det nya, eleven behöver bli en 

”adaptive learner” som på egen hand kan agera utan instruktioner. 

Mycket av den kunskap som behandlas i skolan är separerad från livet 

utanför skolan, sambandet mellan det eleven gör i skolan och hur 

kunskap praktiseras utanför skolan är inte alltid tydligt, menar 

Resnick. I skolan behandlas kunskap teoretiskt och symboliskt medan 

kunskap utanför skolan kopplas till specifika situationer, objekt och 

händelser (Resnick 1987).  
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För att möta livet utanför skolan behöver individen på egen hand 

kunna göra analyser och reflektioner. Skolan behöver förbereda 

eleverna på ett kommande arbetsliv genom att visa eleverna hur de 

kan använda sig av analys, reflektion och resonemang i mötet med 

förändringar. Genom att elever tillsammans analyserar och 

reflekterar över sociala, politiska och personliga frågor som 

studieobjekt i skolan vänds riktningen från klassrummet till världen 

utanför skolan och undervisningen sätts i en vidare samhällskontext 

(Resnick 1987). 

 

Ett sätt för läraren att knyta den teoretiska kunskapen i skolan till 

objekt och händelser utanför skolan är att använda sig av elevernas 

erfarenheter i undervisningen. Erfarenheter görs alltid i något 

samhälleligt sammanhang, i en interaktion mellan individen och 

omgivningen. Erfarenheter kan sägas vara kunskaper som man 

förvärvat genom livet. Varje erfarenhet en individ gör kopplas till 

tidigare erfarenheter och ändrar på något sätt de erfarenheter som 

kommer därefter. Det vi tar med oss från en erfarenhet ger oss ett sätt 

att förstå och hantera nästa och gör att individen kan växa inom 

samhälleliga sammanhang (Hesslefors-Arktoft 2006). För att kunna 

dela med sig av en erfarenhet måste du formulera dig och det innebär 

att du måste se på din erfarenhet som någon annan skulle kunna se på 

den. För att kunna få den andre att förstå din erfarenhet gäller det att 

hitta kontaktpunkter med den andres liv, det handlar om att kunna 

införliva delar av en annans erfarenhet för att kunna berätta något om 

sin egen erfarenhet (Dewey 1999). 

 

I skolans undervisning möts alla elevers olika erfarenheter och kan 

ligga som en möjlig grund för undervisningens utformning och 

elevers lärande.  Att kunna kommunicera sina egna och andras 

erfarenheter ses med det sociokulturella kunskapsperspektivet som 

en förutsättning för individers utveckling och lärande. Den 

interaktion som sker med andra i omgivningen är avgörande för vad 

som lärs och hur det lärs (Dysthe 2003, Säljö 2005, 2014). 

Undervisningen ska utgå från elevernas erfarenheter men den ska 

också ge eleverna erfarenheter. Detta kan leda till ett pedagogiskt 

dilemma då skolans kunskapsmål riskerar komma i bakgrunden om 

undervisningen utformas endast utifrån elevernas erfarenheter och 
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visade intresse. Därför krävs en balansgång mellan ämnets innehåll 

och elevernas erfarenhet. Om undervisningen kopplas till elevernas 

erfarenheter och intressen ses den som mer meningsfull av eleverna. 

Elevernas erfarenheter kan därför användas i den utsträckning som 

behövs för att göra undervisningen mer meningsfull och värd sin 

ansträngning (Hesslefors-Arktoft 2006).  

 

Att utgå från elevernas erfarenheter är en allmängiltig princip 

oberoende av innehåll, men denna princip är särskilt central för de 

samhällsorienterande ämnenas uppdrag i skolan. Uppdraget för 

lärarna kan sägas vara att försöka skapa förutsättningar för eleverna 

att förstå världen, ta ställning och agera som aktiva 

samhällsmedborgare. Genom att använda sig av elevernas 

erfarenheter aktualiseras att eleven lever i samhället och att eleven 

har egna erfarenheter och föreställningar som ska uppmärksammas, 

utvecklas och bearbetas. Med hjälp av lärare kan elevernas 

erfarenheter och föreställningar knytas till olika perspektiv och även 

behandlas utifrån ett kritiskt förhållningssätt (Hesslefors-Arktoft 

2006).  

 

Kunskap ses i denna studie som något som skapas i interaktion. 

Genom att ta del av andras erfarenheter kan ny information tillfogas 

till en individs redan erövrade kunskaper. Samhällskunskaps-

undervisning kan utformas i syfte att förbereda eleverna på det liv 

som försiggår utanför skolans väggar. Elever behöver utveckla 

förmåga att analysera, reflektera och resonera för att kunna verka i 

arbets- och samhällslivet. Genom att använda elevernas erfarenheter i 

samhällskunskapsundervisningen kan lärarna knyta samman 

teoretisk kunskap med livet utanför skolan och sätta kunskapen i en 

vidare samhällskontext. I studien antas därför att förutsättningar 

finns för lärande för livet utanför skolan i sådan 

samhällskunskapsundervisning som ställer sociala, politiska men 

också personliga frågor och där eleverna får ta del av andras 

erfarenheter. 
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Medborgarkompetenser i samhällskunskapsundervisning och 
styrdokument 

I globaliserade samhällen menar Banks att ett viktigt mål med 

”citizenship education” är att hjälpa eleverna att erhålla de 

kunskaper, attityder och färdigheter som behövs för att kunna 

fungera i sitt lokala, nationella och globala samhälle (Banks 2008). I 

det globaliserade samhället måste medborgarna ta ställning till 

samhällsfrågor på en transnationell nivå, exempel på frågor som 

kräver transnationella lösningar är miljö och migration (Delanty 

2002). För att kunna delta demokratiskt i samhällsfrågor även 

utanför det svenska samhället behöver eleverna kunskap om 

internationella förhållanden. Lödén et al. menar därför att 

samhällskunskapsundervisning bör innefatta kunskaper om 

Europeiska Unionen som politiskt system. Genom att studera EU:s 

organisation och hur beslutsfattandet går till får elever nödvändiga 

redskap för att kunna påverka samhällsfrågor som berör Sverige men 

som uppfattas som att de beslutas någon annanstans. Ett sätt att 

konkretisera kunskaperna om EU:s organisation och hur de politiska 

processerna sker inom organisationen kan vara att låta eleverna följa 

beslutsprocesser om miljö (Lödén et al. 2014). 

 

Förutom att välja innehåll som förbereder eleverna inför 

samhällsfrågor på lokal, nationell och global nivå behöver eleverna 

redskap som ger dem möjlighet att förhålla sig till kunskap och 

information. Ett viktigt mål med utbildningen är att eleverna får 

chans att tänka kritiskt och utveckla färdigheter som att formulera, 

dokumentera och redovisa sina slutsatser och generaliseringar. I det 

globaliserade samhället möts även människor med olika erfarenheter 

och uppfattningar. Banks menar därför att det är värdefullt om 

eleverna förstår att kunskap kan ses som en social konstruktion och 

att olika händelser och begrepp kan ses ur olika perspektiv (Banks 

2008).  

 

Även Sandahl belyser, som tidigare nämnts, färdigheter inom 

samhällskunskapen såsom att kunna problematisera, perspektivisera, 

analysera och reflektera. Genom att utveckla dessa kunskaper får 

eleverna redskap som behövs för att ta sig an samhällsfrågor. Om inte 

samhällskunskapen kan erbjuda dessa kunskaper skulle ämnet 
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reduceras till vad Sandahl benämner som ett ”snackisämne”. Eleverna 

får genom samhällskunskapsundervisningen ett sätt att betrakta 

samhället på som de inte kunnat utan andra ordningens kunskaper, 

menar Sandahl (Sandahl 2011). Spanget-Christensen utvecklar 

Sandahls resonemang då Spanget-Christensen menar att 

självreflektion kan ses som en tredje ordningens kunskap eftersom 

den fokuserar på elevens identitet i förhållande till ämnet (Spanget-

Christensen 2013). 
 

Att utveckla kritiskt tänkande ses i denna studie som en betydelsefull 

kompetens för medborgarnas/elevernas möjligheter att delta 

demokratiskt i det samtida samhället. Larsson har formulerat en 

definition av kritiskt tänkande i en svensk samhällskunskapskontext:  

 
En individs förmåga att gentemot innehåll/information/frågeställningar 
centralt för ämnet samhällskunskap göra relevanta tolkningar, bedömningar 
och reflektioner och utifrån detta dra relevanta slutsatser (Larsson 2011:24). 
 

Att ge elever möjligheter att utvecklas som självständiga kritiskt 

tänkande individer i samhällskunskapsämnet diskuteras av Bronäs 

och Selander. De menar att kärnan i ämnet samhällskunskap är att få 

elever att handla självständigt under ansvar. Problemet som samma 

forskare ser är att ämnet inte ger tillräckligt utrymme för eleven att 

utveckla kritiskt tänkande i skolan, störst vikt läggs vid att återskapa 

redan befintlig kunskap (Bronäs & Selander 2005). Denna 

uppfattning delas även av Skolinspektionen som i sin rapport från 

2013 efterlyser mer undervisning som utvecklar ett kritiskt 

förhållningssätt hos eleverna (Skolinspektionen 2013).  

 

Skolinspektionens uppfattning ligger också i linje med svenska 

styrdokument. I syftet med ämnet samhällskunskap i åk 6-9 står det 

bland annat att eleverna ska ges förutsättningar att se samhällsfrågor 

ur olika perspektiv och utveckla kunskaper om hur man kritiskt 

granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. (Skolverket 2011: 

199-200). I skolans uppdrag skrivs även fram vad som kan ses som 

nödvändiga senmoderna färdigheter och förmågor för att bli en 

samhällsmedborgare, nämligen att eleverna ska kunna orientera sig i 
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en verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. 

(Grundskolans läroplan 2011).3 
 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de samhälleliga förmågor 

Banks efterlyser till stor del sammanfaller med Bronäs, Selander och 

Sandahl när det handlar om att ämnet ska utveckla 

samhällsvetenskapligt tänkande hos eleverna. Det räcker inte med att 

bara ha åsikter om olika samhällsfrågor, eleverna behöver redskap i 

form av andra ordningens kunskaper för att kritiskt kunna hantera 

information och fakta. Samhällskunskap bör även, enligt Banks och 

Lödén et al, förbereda eleverna på att ta beslut och vara beredda på 

att handla lokalt, nationellt och globalt. För att kunna delta 

demokratiskt i samhällsfrågor utanför Sverige behöver eleverna ha 

kunskaper om exempelvis Europeiska Unionen. Förutom att ha 

kunskap om fakta behöver elever utveckla redskap för att kunna se 

saker ur olika perspektiv, kritiskt granska samhällsfrågor, reflektera 

över sina egna val och handlingsmöjligheter, tänka självständigt och 

att vara beredda på att ta beslut, allt för att bli kompetenta 

medlemmar av det demokratiska samhället. Baserat på 

forskningslitteraturen kan de senmoderna kompetenserna 

konkretiseras i följande fyra punkter: 

 

 

 Perspektivtagande: att kunna se samhällsfrågor ur olika 

perspektiv. Att se, känna, tänka och förstå världen från en 

annan persons synvinkel. Förståelse för att det finns olika 

åsikter och hur dessa kan uppstå. 

 

 Kritiskt tänkande: kunskaper om hur man kritiskt granskar 

samhällsfrågor och hanterar information. Kan till exempel 

innefatta elevers förmåga att hantera information i sociala 

medier. 

 

                                                        
3 Spanget-Christensen (2011) har analyserat dansk läroplan i ämnet Samhällskunskap på gymnasienivå och menar 
att ämnet har en senmodernistisk identitet eftersom läroplanen innehåller senmoderna kompetenser som 
samhällsvetenskaplig studiekompetens, ämnesbaserad reflektion över handlingsmöjligheter, självständighet, 
självstyrning och reflektioner av normer. Trots att det finns skillnader mellan det danska och svenska samhället och 
dess läroplaner (Ljunggren 2011) menar Broman (2012) att Spanget-Christensens tankar om senmoderna 
kompetenser ändå har relevans för Sverige då det finns likheter mellan länderna både i samhällskunskapsämnets 
nuvarande syfte och med hur det växte fram under 1900-talet. 



 44 

 Reflexivitet och reflektion: reflektion över handlings-

möjligheter, självreflektion och reflektioner över normer och 

fakta. Här kan det som exempel för elevernas del handla om att 

kunna reflektera över samhällsproblem utifrån fakta och 

erfarenheter och komma fram till hur problem möjligen kan 

lösas. Det kan också handla om hur elever reflekterar över sig 

själva, sin identitet och sitt eget agerande i förhållande till 

skilda samhällsfrågor. 

 

 Självständighet: agera självständigt, kunna ta ställning och att 

välja. Kan innefatta hur elever tränas i att självständigt komma 

fram till saker men också om att ta ställning och att kunna 

agera på eget initiativ som självständiga individer.  

 

Dessa utvecklade och konkretiserade punkter används i studien för 

att söka fånga hur de senmoderna kompetenserna kommer till uttryck 

i lärares tal om sin samhällskunskapsundervisning. 
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Kapitel 5 Metod och material 

Syftet med studien är att undersöka hur samhällskunskapslärare i sin 

undervisning kan möta det samtida föränderliga samhället. Med 

bakgrund i samhällsvetenskapliga beskrivningar om det senmoderna 

samhället har vissa kompetenser valts som betydelsefulla för 

medborgarnas deltagande i samhället och kopplats till lärares tal om 

sin samhällskunskapsundervisning. Urvalet av litteratur grundar sig i 

den övergripande frågeställningen som handlar om hur 

samhällskunskapslärare i sin undervisning kan möta det samtida 

samhället.4 För att kunna undersöka hur samhällskunskapslärare i sin 

undervisning kan möta dagens samhälle har litteratur valts som 

beskriver det senmoderna samhället och vilka kompetenser 

medborgaren kan tänkas behöva för att kunna delta demokratiskt i 

samhället, inläsningen av detta urval av litteratur resulterade i ett 

antal medborgarkompetenser. De valda medborgarkompetenserna 

har visat sig vara centrala både i den samhällskunskapsdidaktiska 

forskningen och i litteraturen om senmoderna samhällen och har 

därför bedömts som relevanta att undersöka. De valda 

medborgarkompetenserna användes vid analysen av det empiriska 

materialet, hur det gick till beskrivs längre fram i detta kapitel. 

Följande forskningsfrågor har formulerats: 

 

1. På vilket sätt kan demokratiskt deltagande och medborgar-

kompetenserna perspektivtagande, kritiskt tänkande, 

reflexivitet, reflektion och självständighet relateras till lärarnas 

tal i intervjuerna? 

 

2. Vad i lärarnas tal om undervisningens innehåll kan relateras till 

demokratiskt deltagande och de senmoderna 

medborgarkompetenserna?  

 

3. Vad i lärarnas tal om sina undervisningsmetoder kan relateras 

till demokratiskt deltagande och senmoderna 

medborgarkompetenserna? 

 

 

                                                        
4 Sökningar har gjorts i universitets- och högskolors databaser och bibliotek (Summon), LIBRIS och i Google Scholar. 
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För att besvara forskningsfrågorna har kvalitativ intervju valts som 

metod för insamling av data. Genom att intervjua 

samhällskunskapslärare, verksamma på högstadiet, har jag fått 

möjlighet att få ta del av deras subjektiva bild av ämnet och sin 

undervisning, handlingar och aktiviteter. Att ta del av aktörernas 

uppfattningar går inte att bortse ifrån om man är intresserad av att 

förstå hur människor handlar och skapar mening (Aspers 2007, Kvale 

& Brinkman 2009). Samtidigt utgör dessa aktörers uppfattningar just 

en subjektiv bild av den egna undervisningsverksamheten, som inte 

kunnat verifieras med hjälp av alternativa metoder för datainsamling. 

Försöken att skissa den subjektiva bilden ska ses som ett första steg i 

en mer omfattande process av att söka beskriva och analysera den 

faktiska undervisning som bedrivs. 

 

 
Figur 1   5.1 Arbetsprocessen från teoretiska beskrivningar av samhället till empiriska resultat 

 

Förförståelse  

I forskningsintervjuer, liksom vid andra intervjuer, produceras 

kunskap i samspel mellan den som intervjuar och den som blir 

intervjuad. Om den som intervjuar ska kunna ställa uppföljande 

frågor krävs kunskap i ämnet, kvaliteten på de data som produceras i 

en kvalitativ intervju hänger samman med intervjuarens färdigheter 

och ämneskunskaper (Kvale & Brinkman 2009). Kunskap om ämnet 

har erhållits genom teoretiska studier men även genom att jag själv 

undervisar som samhällskunskapslärare och har arbetat på 

grundskolans senare år.  Min förförståelse kan bidra till en bättre 

förståelse av vad som sägs i intervjuerna, samtidigt finns risken att jag 

Demokratiskt 
deltagande och 

medborgar-
kompetenser

Lärarnas tal
•innehåll

•metod

Koppling till 
demokratiskt 

deltagande och 
kompetenser
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som forskare betraktar fältet på samma sätt som de som blir 

intervjuade gör då jag själv är lärare. Reflektioner har därför gjorts 

över vad som tagits för givet i studien och vad som inte ifrågasatts, t 

ex har inte respondenterna ombetts förklara hur de uppfattar olika 

samhällsvetenskapliga begrepp och arbetsområden, här har 

utgångspunkten varit att respondenterna har kunskaper om och 

erfarenhet av att utforma undervisning utifrån aktuella styrdokument 

för ämnet och att man syftar på centralt innehåll i sina resonemang 

(Aspers 2007, Denscombe 2004). 

Intervju med hjälp av föreställningskartor 

För att ta del av lärarnas föreställningar om samhällskunskapsämnet 

har intervjuer genomförts med hjälp av verktyget 

”föreställningskarta”. Den intervjuade och forskaren skapar 

tillsammans en karta över den intervjuades uppfattningar. Eftersom 

samtalet dokumenteras under samtalets gång underlättas reflektion 

och fungerar vägledande för vidare fördjupning och nyansering under 

tiden som samtalet genomförs (Scherp 2003). 

 

Före intervjun fick respondenten veta att syftet med intervjuerna var 

att skapa empiriskt material till undersökningen. Respondenten fick 

också information om att intervjuerna skulle bandas och vad som 

skulle hända med det inspelade materialet. Jag berättade också om 

mig själv och min bakgrund (Kvale & Brinkman 2009).  

 

Vid intervjun användes en intervjumall/arbetsgång för att säkerställa 

att samma arbetsgång följdes vid samtliga intervjuer. (Se Bilagor för 

intervjumall/arbetsgång). För att ge de intervjuade möjlighet att 

själva definiera sin samhällskunskapsundervisning ställdes en 

förhållandevis öppen fråga till de intervjuade lärarna, nämligen: ”Hur 

uppfattar du ämnet samhällskunskap?”. Om de intervjuade ville veta 

mer om vad som avsågs med frågan svarade jag varje gång ”Vad 

uppfattar du som det centrala innehållet och vad uppfattar du som 

lämpliga sätt att arbeta”(Aspers 2007).  Intervjuerna har haft en 

deskriptiv karaktär där lärarna talat om hur de uppfattar ämnet och 

hur deras undervisning brukar gå till (Kvale & Brinkman 2009).  

Efter att respondenten fått den första frågan fick denne finna ett antal 

nyckelord eller nyckelfraser som svarade på frågan och skriva dem på 
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”post-it”-lappar. Därefter placerades lapparna på ett stort papper. 

Lapparna placerades av respondenten på ett sätt som personen tyckte 

var meningsfullt. Det kunde vara så att de placerades beroende på vad 

som skrevs först eller beroende på vilka ord eller fraser som hängde 

samman. Under det fortsatta samtalet fick den intervjuade berätta om 

sina nyckelord och nyckelfraser och jag ställde följdfrågor om det som 

sades. Även om den inledande öppningsfrågan var vid så ställdes 

följdfrågor för att syftet med studien skulle kunna uppfyllas där 

respondenten fick chans att förklara sina tankar ytterligare. Intervjun 

kunde i viss mån styras genom att jag kunde följa vissa trådar i 

samtalet medan vissa andra aspekter som inte berörde mina 

övergripande forskningsfrågor inte fick så många följdfrågor (Aspers 

2007). Det som sades skrevs ner av mig i form av stödord kring 

nyckelorden. På så sätt kunde den som svarade se om jag förstått vad 

den menade.  

 

När vi samtalat om alla lappar kunde den intervjuade ibland knyta 

samman lapparna genom pilar och streck för att markera att områden 

påverkade varandra ömsesidigt, detta kunde ske även under samtalets 

gång. När detta var klart fick respondenten chansen att se efter vad 

som skrivits för att se om det fanns behov av att korrigera något. 

Samtalet spelades in och transkriberades.  

 

Tillförlitlighet och validitet 

Studiens frågeställningar bygger på samhällsvetenskapliga teorier 

som beskriver behovet av vissa medborgarkompetenser och 

samhällskunskapsämnets särskilda roll för att utbilda demokratiska 

medborgare. För att undersöka hur samhällskunskapslärares 

undervisning kan möta det samtida samhället har erfarna 

samhällskunskapslärare intervjuats. Vid kodningen av materialet 

framkom signifikanta exempel (Lévesque 2005, 2011) på vad i 

lärarnas tal om undervisningen som kunde relateras till studiens 

valda medborgarkompetenser. Observationer av lärarnas 

undervisning hade kunnat ge ytterligare empiriskt material, men av 

tidsmässiga skäl valdes den möjligheten bort.  
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Att göra forskningsintervjuer innebär att det finns ett specifikt syfte 

med samtalet, detta gör att samtalet måste drivas mot vissa teman. 

Här kan problem uppstå: det kan skapas maktobalans i samtalet då 

den som intervjuar är den som styr samtalet mot relevanta frågor, 

ytterligare problem kan uppstå då den som intervjuar endast kan 

ställa frågor om sådant som intervjuaren har kännedom om, den som 

intervjuar tolkar samtalet utifrån den kunskapsbas som den själv har. 

För att motverka dessa problem kan den som intervjuar försöka skapa 

en samtalssituation som underlättar samtalet till den intervjuades 

fördel och ställa följdfrågor. Uppföljningsfrågor kan ge den som 

intervjuar en möjlighet att se hur mening konstrueras för den som blir 

intervjuad (Aspers 2007). 

 

I föreliggande studie har föreställningskarta använts som metod och 

följdfrågor ställts kontinuerligt under intervjuerna för att kontrollera 

att jag har uppfattat innehållet så som respondenten menade.  Efter 

att intervjuerna var gjorda fick de intervjuade lärarna tillfälle att lägga 

till eller dra ifrån data som skrivits ner på föreställningskartan.  

Intervjuerna har skrivits ut snarast efter att de gjordes för att få så 

stor överensstämmelse som möjligt med vad som sagts. Genom att 

bearbeta det empiriska materialet med hjälp av analysram och 

meningskoncentrering har processen fått en struktur (Kvale & 

Brinkman 2009). 

 

Kritik har framförts mot kvalitativa forskningsintervjuer, t ex anses 

det lilla antalet intervjupersoner inte göra resultaten generaliserbara. 

I min studie har nio lärare intervjuats som samtliga är verksamma i 

landets västra och södra delar. Lärarna har olika lång 

arbetserfarenhet, är både män och kvinnor, har olika åldrar och 

arbetar på skolor med olika sociala förutsättningar och storlekar. 

Variationen bidrar därför med en viss bredd i urvalet. Hela 

variationen av alla sorters tänkbara samhällskunskapslärare i Sverige 

kan dock ej sägas vara representerat i urvalet då det är problematiskt 

att få reda på vilket urval som verkligen fångar alla varianter av 

läraruppfattningar (Larsson 2010).  

 

Att generalisera resultatet och dra slutsatser om andra lärares 

undervisning låter sig inte göras, men om man har tillräcklig 
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information och kan se till situationens sociala och historiska kontext 

anses slutsatser kunna föras över från en situation till en annan, så 

kallad överföring (transfer) (Denscombe 2004, Kvale & Brinkman 

2009, Larsson 2010). Att dra slutsatser utifrån en kontext till en 

liknande kan dock vara problematiskt om man förväntar sig ett visst 

utfall i en viss kontext. Detta skulle då innebära att en företeelse inte 

kan framträda på olika sätt i samma kontext, det skulle även innebära 

att den aktuella kontexten skulle behöva beskrivas med mycket data 

(Larsson 2010). Att förvänta sig ett visst utfall i liknande 

undervisningssituationer utifrån föreliggande studies resultat ligger 

därmed utanför studiens räckvidd.  

Urval 

 

Då syftet med undersökningen är att undersöka hur 

samhällskunskapslärares undervisning kan möta det föränderliga 

senmoderna samhället har samhällskunskapslärare valts för intervju. 

Det är de intervjuade lärarnas tal som ligger till grund för studiens 

analys. Urvalskriterierna för det empiriska materialet utgörs av några 

gemensamma faktorer:  

 

a) lärare som undervisar i samhällskunskap 

b) lärare som undervisar på grundskolans senare del, 

 

För att få viss variation har även valts: 

 

c) lärare som undervisar på skolor som ligger i större eller mindre 

städer 

d) lärare som undervisar på skolor i områden med olika sociala 

förutsättningar 

 

Med detta urval har förutsättningarna i form av elevernas ålder, 

styrdokument och lärarnas utbildning (viss variation då lärarna 

utbildats vid olika tider) varit gemensamt för de intervjuade lärarna 

medan skolornas närmiljöer sett olika ut (Dalen, 2008). 

 

Nio lärare har intervjuats, alla undervisar i åk 6-9. Samtliga skolor 

ligger i västra och södra Sverige och de fördelas på mindre, 
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mellanstora och stora städer. Alla skolorna får elever från olika 

förorter med skiftande ekonomiska och sociala förutsättningar. På ett 

par skolor hade övervägande delen av eleverna sitt ursprung i andra 

länder. På fyra skolor var det ungefär lika många elever med svenska 

som modersmål som elever med annat modersmål. På de övriga tre 

skolorna var den kulturella mångfalden mindre med ett fåtal elever 

med ursprung i andra länder. I vissa fall har rektorer kontaktats för 

att få namn på samhällskunskapslärare, i vissa fall har jag via VFU-

personal på högskolor och universitet fått kontakt med lärare. 

 

Om lärarna 

 

Intervjuerna har gjorts i februari, mars och april 2013 och januari 

2014. Lärarna beskrivs här med fingerade namn: 

 

Kamilla är ENG/SO-lärare i åk 6-9 på en stor grundskola som ligger 

ganska centralt i en mellanstor stad med elever främst från de 

närmaste förorterna. Kamilla började jobba som lärare 2002. 

 

Måns är SO-lärare åk 4-9 och arbetar på en f-9 skola, han har arbetat i 

sexton år som SO-lärare och lärare för nyanlända elever. Skolan har 

många elever med ursprung utanför Sverige och ligger i en stor förort 

utanför en stor stad.  

 

Johanna är ENG/SO-lärare åk 4-9. Hon har arbetat i åtta år som 

lärare. Skolan är en f-9 skola i en förort till en mellanstor stad, 

eleverna kommer från relativt välbärgade hem, en del från byarna 

runtomkring, andra från närområdet och innerstan.  

 

Anna är SO-lärare åk 4-9 och har jobbat som lärare i tretton år. 

Skolan ligger i en mer välbärgad förort till en mellanstor stad där 

eleverna kommer från närområdet. Skolan har också 

förberedelseklasser (nyanlända elever från andra länder).  

 

Selma är SV/SO-lärare åk 4-9. Hon har jobbat som lärare i nio år. 

Skolan hon arbetar på ligger i utkanten av en mindre stad med elever 

från närområdet.  
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Nina är SO-lärare åk 4-9 på en 6-9 skola och har arbetat sex år som 

lärare. Skolan ligger i en större förort i en stor stad med många elever 

med ursprung utanför Sverige. 

 

Dennis är SV/SO-lärare åk 4-9. Han har jobbat som lärare sedan 

2001. Dennis arbetar på en 1-9 skola i en förort till en medelstor stad 

med elever från närområdet. 

 

Daniel är SO-lärare åk 4-9 på en f-9 skola i utkanten av en medelstor 

stad med elever från närområdet. Han har arbetet i femton år som 

lärare.  

 

Göran är SV/SO-lärare i åk 7-9 på en skola i utkanten av en mindre 

stad. Ganska många elever på skolan kommer från landsbygden 

utanför staden. Göran har arbetat i mer än trettio år. 

 

Etiska överväganden 

När syftet med studien formulerades övervägdes om studiens innehåll 

och resultat på något sätt kunde försämra för de intervjuade 

personerna eller för lärarna som yrkesgrupp. Då syftet varit att 

undersöka hur samhällskunskapslärare i sin undervisning kan 

bemöta det samtida samhällets utveckling har lärarnas tal använts för 

att i första hand belysa olika didaktiska val. Undersökningen har inte 

inriktats på att hitta brister hos de intervjuade, syftet har inte heller 

varit att kontrollera lärarnas arbete, därför gjordes bedömningen att 

situationen för de intervjuade lärarna inte borde försämras av deras 

deltagande. Förhoppningen är att studiens resultat kan ge positiva 

effekter för både lärare och omgivande samhälle då studien bidrar 

med resonemang om hur samhälle och undervisning kan mötas 

(Denscombe 2004). 

 

När lärarna tillfrågades om de vill ställa upp för intervju så 

informerades de om att svaren skulle anonymiseras och att de när 

som helst utan förklaring kunde avbryta intervjun. De lärare som blev 

intervjuade fick underteckna ett papper där syftet med 

undersökningen framgick, där framgick även att de svarande skulle 
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förbli anonyma och att de kunde avbryta när som helst utan att ange 

skäl. Lärarnas underskrift visar att de samtycker till intervju och har 

förstått villkoren (Kvale & Brinkman 2009, se Bilaga 1). 

Material och analysram 

Demokratiskt deltagande och medborgarkompetenser – 
kopplingar och motiveringar 

I lärarnas tal beskrivs aspekter av samhällskunskapsundervisning 

som i denna studie kopplas till demokratiskt deltagande och vad som 

kallas medborgarkompetenser. De kopplingar som gjorts mellan 

samhällskunskapsundervisningen och demokratiskt deltagande har 

redovisats för sig medan de medborgerliga kompetenserna 

analyserats med hjälp av en analysram.  

 

Undersökningens val av kompetenser hänger delvis inbördes samman 

och låter sig inte på ett enkelt sätt separeras. I denna studie syftar 

begreppen reflexivitet och reflektion på de självreflektioner och den 

reflektion en individ gör över samhällsfrågor och annat samhälleligt 

innehåll. Självreflektion går dock inte helt självklart att separera från 

självständighet då självets utveckling och förmåga att göra val hänger 

samman med reflexivitet. I denna studie skiljs begreppen åt genom 

att självreflektion syftar på den reflektion en individ gör över sin roll 

och identitet i förhållande till samhällsfrågor och samhälleligt 

innehåll medan självständighet syftar på en individs förmåga att 

autonomt göra val, ta ställning i frågor och försöka utöva inflytande. 

 

I det empiriska materialet kan även demokratiskt deltagande och 

kompetenserna i vissa fall knytas till lärarnas tal om ämnets innehåll 

medan det i andra fall delvis fungerar som en form av 

undervisningsmetod. Perspektivtagande kan t ex fungera som en 

undervisningsmetod vid rollspel men samtidigt kan det samhälleliga 

innehållet bidra med olika perspektiv. Av analytiska skäl har därför 

kategorier upprättats i en innehållsdel och en undervisningsmetoddel. 

Vad som har setts som indikatorer på innehållsliga respektive 

metodmässiga kopplingar till demokratiskt deltagande och 

medborgarkompetenserna redovisas i analysavsnittet under 

rubrikerna Kopplingar. 
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Innehåll 

Med innehåll avses i analysramen de samhällsvetenskapliga 

arbetsområden och samhällsfrågor som nämns i lärarnas tal. Exempel 

på innehåll är olika arbetsområden som Lag och rätt, Hur Sverige 

styrs, Massmedia och Mänskliga rättigheter men också aktuella 

händelser, samhällsfrågor och samhällsvetenskapliga begrepp. 

Undervisningsmetod 

Med undervisningsmetod avses i analysramen på vilket sätt 

undervisningen sker. Förutom att lärare kan använda sig av olika 

metoder i klassrummet som samtal, skrivande och 

problemformulerande, avses även olika former av elevinitiativ som 

frågor eller viljeyttringar och besök och möten med andra personer 

utanför skolan. Av tabellen nedan framgår exempel på innehåll och 

undervisningsmetoder i förhållande till de senmoderna 

medborgarkompetenserna i analysramen. 

 
Tabell 1   5.1 Analysram 

Medborgarkompetenser Innehåll 

 

Undervisningsmetod 

Perspektivtagande Ex globaliseringsfrågor 

som migration 

 

Ex samtal och rollspel 

Kritiskt tänkande Ex aktuella händelser 

presenterade i medier 

 

Ex tankemodeller som 

mediaanalys 

Reflexivitet, reflektion Ex livsvillkor som 

fattigdom 

Ex ostrukturerade och 

strukturerade samtal och 

skrivande 

 

Självständighet Ex mänskliga 

rättigheter 

Ex ställningstaganden i 

klassrum och i digitala 

medier 

 

Bearbetning av empiriskt material 

Direkt efter varje intervju sammanfattade jag vad som sagts under 

varje nyckelord, detta för att få en helhetsbild av varje 

föreställningskarta. De transkriberade intervjuerna lästes sedan flera 
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gånger och i texterna markerades indikatorer på vad som kunde 

kopplas till demokratiskt deltagande, perspektivtagande, kritiskt 

tänkande, reflexivitet respektive självständighet. Det kunde dels 

handla om innehåll som behandlades, dels om undervisningsmetoder. 

Vid sidan om texterna gjordes en form av meningskoncentrering då 

det som sades i lärarnas tal kortades ner i kortare teman (Kvale & 

Brinkman 2009). I tabellen nedan återges exempel på hur dessa 

sammanfattande meningskoncentreringar kan se ut. 

 
Tabell 2  5.2:Bearbetning av det empiriska materialet 

Medborgar-

kompetenser och 

Demokratiskt 

deltagande 

 

Lärarnas tal Meningskoncentrering 

Ex: Perspektivtagande Att det finns två sidor av det, 

men det får man hjälpa dom 

(eleverna) med, att se det så. 

Dom utgår från väldigt mycket 

vad dom själva tycker, men 

efterhand då så har dom 

samlat på sig, kommer dom 

lite djupare i det och då kan 

man se att dom kan titta på 

det så också. Finns det ett 

annat sätt att se på detta? Kan 

man förstå det på ett annat 

sätt? (Dennis) 

 

Stötta, hjälpa att se olika 

perspektiv och sidor på 

saker då kan du komma 

djupt. 

 

Ex: Kritiskt tänkande Det finns ju inget som 

engagerar elever så mycket 

som det som händer, […]och 

då kan man jobba med 

källkritik också. […] Världen 

är ju inne hos eleverna hela 

tiden i och med internet och i 

och med sociala medier, det är 

ju det dom behöver träna på 

att hantera. All den 

information dom får. (Daniel) 

 

Jobba med källkritik för 

att hantera internet och all 

massmedia och 

information. 

Ex. Reflexivitet Vad betyder det att växa upp i 

en skola i [förorten] mot en 

skola i centrala [staden]? Är 

det någon skillnad, är det 

Ställer frågor till eleverna. 

Ämnesbaserad reflektion 

om fattigdom och 

självreflektion. 
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viktigt att ha ett stort fint hus i 

[ett välbärgat område] eller 

funkar det att bo sex personer 

i en tvåa i [förorten]?(Nina) 

 

Ex. Självständighet Jag försöker ju få in när man 

gör olika uppgifter att man, 

och även på prov, kunna ha 

med någon fråga där dom får 

tänka till lite och även om man 

ska göra någon form av 

inlämning att det finns med, 

att man har någon egen tanke. 

(Göran) 

 

Eleverna förväntas göra 

egna självständiga 

överväganden. 

Ex: Demokratiskt 

deltagande 

Men så var det eleverna själva 

som sa: Men skuggbudget det 

är ju bara siffror hit och dit. 

Kan vi inte istället berätta hur 

vi skulle vilja ha framtiden i 

[vår stad] […]och så sa 

eleverna själva att det är det 

här vi vill göra, vi vill berätta 

hur det ska se ut i [vår stad]. 

Då skrotar vi min plan och så 

kör vi.(Kamilla) 

 

Eleverna sa: det här vill vi 

göra, läraren följde 

elevernas vilja och 

intresse. 

 

Målet med meningskoncentreringarna var att definiera och utveckla 

kategorier som fångade respondenternas svar (Kvale & Brinkman 

2009, 218). Ur meningskoncentreringarna framgick på vilket sätt 

lärarnas tal kunde kopplas till de valda medborgarkompetenserna. Ur 

meningskoncentreringarna kunde även det deskriptiva materialet 

sammanställas till ett antal teman angående det innehåll och de 

undervisningsmetoder som lärarna berättade om, till exempel 

strukturerande samtal, stöttande undervisningsmetoder för kritiskt 

tänkande och olika former av elevinitiativ. Utifrån de teman som 

framträdde har lärarnas tal i intervjuerna beskrivits med belysande 

citat i följande resultatkapitel där varje kompetens har var sitt 

delkapitel. Därefter analyseras och sammanfattas resultaten i ett eget 

avsnitt. 
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Kapitel 6 Resultat 

 

Innehåll i lärarnas tal som har relevans för förståelsen för hur 

samhällsundervisning kan möta det samtida samhället presenteras i 

en beskrivande text med exempel från lärarnas utsagor. 

Kompetenserna perspektivtagande, kritiskt tänkande, reflexivitet och 

reflektion och självständighet redovisas i varsitt delkapitel. 

Resultatdelens sista avsnitt redovisar vilken betydelse demokrati och 

demokratiskt deltagande har för lärarna när de talar om sin 

undervisning. 

6.1  Perspektivtagande 

Det samhällsvetenskapliga innehåll lärarna nämner som bidragande 

till perspektivtagande handlar om politiska system och uppfattningar, 

konflikter, ekonomi, globalisering, resurshantering och aktuella 

händelser. 

 

Förutom att studera innehåll utformas undervisningen på sätt som 

bidrar till att eleverna kan utveckla sitt perspektivtagande. Detta sker 

med undervisningsmetoder som möten och samtal, användande av 

massmedier, sociala medier och olika former av rolltagande. 

 

 

Innehållsbaserat perspektivtagande 

 

Ämnets innehåll och arbetsområden öppnar för skiftande perspektiv. 

Genom att sätta sig in i den mångfald som finns av politiska system 

och politiska uppfattningar kan elever få förståelse för att individer 

kan ha olika uppfattningar om verkligheten. När eleverna får kunskap 

om de olika partiernas åsikter om skatter, energifrågor och miljö får 

de se flera perspektiv och synsätt på olika samhällsfrågor. När 

elevernas kunskaper om olika politiska uppfattningar ökar kan de 

också få nya perspektiv på sig själva då eventuella förutfattade 

meningar utmanas.  
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Undervisningen i samhällskunskap ger förutsättningar för eleverna 

att förstå att det finns olika förklaringar och synsätt på fenomen som 

konflikter mellan länder och folkgrupper. Dennis försöker till exempel 

hjälpa eleverna att skapa förståelse för att det finns olika orsaker och 

förklaringar till terrorism och många olika orsaker till att flickor väljer 

att bära slöja: 

 
Att det finns två sidor av det, men det får man hjälpa dom (eleverna) med, 
att se det så. Dom utgår från väldigt mycket vad dom själva tycker, men 
efterhand då så har dom samlat på sig, kommer dom lite djupare i det och 
då kan man se att dom kan titta på det så också. Finns det ett annat sätt att 
se på detta? Kan man förstå det på ett annat sätt? (Dennis i intervju) 

 

Genom att studera faktaområden som handlar om ekonomi, 

globalisering, fattigdom och resurshantering ges eleverna möjligheter 

att utveckla förståelse för andras livsvillkor och perspektiv. När Ninas 

elevgrupp hade arbetat med temat fattigdom menade Nina att 

eleverna fick nya perspektiv på begreppet och dess innebörd, de fick 

nya perspektiv på sin egen livssituation och sina egna fördomar om 

rika och fattiga och att livsvillkoren kan se olika ut på olika platser.  

 

Lärarna använder även aktuella händelser som underlag i 

undervisningen. Lärarna belyser hur massmedias presentationer kan 

vara vinklade och tendensiösa och eleverna får möjligheter att se 

skiftande perspektiv på de händelser som aktualiseras. 

 

Samtal och möten  

Att gå i en mångkulturell klass kan bidra till förståelse för den andres 

perspektiv då eleverna genom sina klasskamrater får olika perspektiv 

och erfarenheter representerade i klassrummet.  

 
För att kunna skifta perspektiv krävs att det finns två olika perspektiv redan 
i klassrummet så enkelt är det ju. För att kunna förstå andra människor så 
är ju mångfald redan i klassrummet en förutsättning. (Daniel i intervju) 

 

 

Lärarna menar att deras elever är intresserade av att delta i 

diskussioner och samtal i klassrummet, genom att lyssna och ta del av 

varandras erfarenheter får eleverna ta del av fler perspektiv i olika 

samhällsfrågor. Ett exempel på när lärarna menar att de märker att 
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eleverna tar del av varandras berättelser handlar om demokratiska 

rättigheter i olika länder. Elever med bakgrund från konflikthärjade 

eller diktatoriska länder har berättelser som bidrar med nya 

perspektiv för resten av gruppen. Andra diskussionsämnen i 

klassrummen kan handla om sociala praktiker, såsom hur olika 

personer föredrar att hälsa på varandra eller hur man ser på mäns och 

kvinnors olika roller, dessa samtal ger också fler synsätt och 

perspektiv. Måns menar: 

 
Att bo i [förortens namn] är ju också att leva i en miljö där det i klasserna 
kanske finns mellan tio och femton olika modersmål representerade i varje 
klass och dom kamrater som man relaterar till och konfronteras med och 
diskuterar med, så att bara att vara i den miljön bygger ju upp den här 
kompetensen. Och man (eleverna) jämför, man jämför språk och 
traditioner, man jämför andra företeelser, så att världen är ju på något sätt 
ständigt närvarande i dom här klasserna. (Måns i intervju) 

 

 

Måns, Kamilla och Selma använder de erfarenheter som finns i deras 

mångkulturella klasser. Elever med bakgrund i andra länder 

kompletterar aktuella händelser i massmedia med egna berättelser 

om platser eller händelser som de själva eller deras släktingar har 

erfarenhet av. Selma menar att dessa berättelser kan bidra till att 

eleverna upplever sig som världsmedborgare. Eleverna följer 

internationell massmedia och blir uppdaterade av sina föräldrar och 

av varandra om vad som händer i deras egna eller föräldrarnas 

hemländer. I Kamillas klass kunde eleverna jämföra hur en händelse 

bevakades i olika länders nyhetsprogram. 

 

Annas elever som kommer från ett mer välbärgat område fick möta 

hemlösa och kriminella och vara med om en rättegång, vilket, enligt 

Anna, resulterade i att vissa myter som fanns hos eleverna om dessa 

grupper kunde slås sönder. Anna vill att eleverna ska utveckla en 

respekt för det som är olika och att eleverna ska få en förståelse för att 

det finns personer som kan behöva andras hjälp i samhället. Att möta 

andra med andra erfarenheter ger eleverna möjligheter att reflektera 

utifrån en annan individs livsvillkor/perspektiv. 

 

En sorts möten gav eleverna möjlighet att få nya perspektiv på sig 

själva. Selmas elever hade ett långvarigt besök av en släkting till 

henne. Släktingen var med på lektionerna, därför fick alla prata 
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engelska, släktingen kunde berätta saker om sitt land och kunde ge 

eleverna fler perspektiv och bilder av det landet. Måns elever fick se 

sig själva utifrån när de skulle förbereda lektioner som skulle hjälpa 

socialpedagoger i deras arbete, eleverna fick redovisa hur de tyckte att 

en bra lärare ska vara. Detta innebar att eleverna fick skifta perspektiv 

från att vara elev till lärare. Även när Kamillas och Dennis elever fick 

träffa kommunpolitiker blev eleverna sedda i någon annans ögon och 

fick därmed ett nytt perspektiv på sig själva. 

Massmedier och sociala medier 

Genom att använda sig av olika massmedier på olika sätt kan elever 

också utveckla förståelse för andras perspektiv. När aktuella 

händelser i massmedia analyseras ser eleverna att samma händelser 

kan rapporteras på skilda sätt beroende på vem som är mottagare och 

avsändare.  

 

Selma och Måns använder sig av olika digitala rum på nätet där 

eleverna får ta del av de andra elevernas perspektiv i olika 

samhällsfrågor. Måns lät sina elever diskutera orsaker till krig på ett 

skriftligt diskussionsforum på nätet som ledde till många inlägg av 

eleverna: 

 
… där fick dom syn på varandra och det blev väldigt eldiga diskussioner i en 
del grupper, dom blev nästan ovänner. Och där kom ju det här också att få 
syn på sig själv, självförståelse, plus att dom fick, dom upptäckte ju sidor 
hos varandra som dom inte hade sett. (Måns i intervju) 

 

På Selmas skola fick eleverna skriva bloggar om en fiktiv resa. När 

elever använder sig av sociala medier innebär det att eleverna syns, 

det blir öppet för fler att ta del av vad de skrivit, därmed blir det också 

intressant att veta något om andras perspektiv, att ha kunskap om 

mottagaren kan vara viktigt så att man vet hur det man skriver kan 

tänkas falla ut. I digitala medier måste du välja: Vem är jag? Hur 

framstår jag? Vem uppfattar mig? Hur tänker dom? Genom att läsa 

andras bloggar och ta del av andras uppfattningar får eleverna ta del 

av skilda perspektiv. Om eleven själv bloggar beskriver hon eller han 

sin egen unika berättelse. Andra kan få en ökad förståelse för 

skribenten och få fler perspektiv. 
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Eleverna får även ta del av berättelser i form av filmer, vilket också 

ger olika perspektiv. Exempel på spelfilmer som nämndes var 

Paradise Now och The wave. Paradise Now handlar om två 

palestinska självmordsbombare och ger ytterligare perspektiv på 

Israel-Palestinakonflikten. The Wave ger perspektiv på hur nazismen 

kunde nå framgång. 

 

Rolltagande 

 

Genom att låta eleverna ta olika roller, exempelvis som politiker eller 

som företrädare för en viss grupp eller nation, ges förutsättningar för 

att förståelse för olika uppfattningar kan utvecklas. Lärarna låter 

eleverna representera olika politiska partiers åsikter och Kamillas 

elever fick iscensätta en konferens där eleverna fick representera olika 

intressen som skulle debattera milleniemål (miljö), eleverna fick 

presentera och argumentera för sina tilldelade åsikter men också 

försöka se om det fanns områden där de olika intressena kunde 

mötas.  

 

Om en och samma elev dessutom får sätta sig in i en konflikt ur flera 

aktörers perspektiv får eleven även olika ståndpunkter som underlag 

för att själv kunna försöka ta ställning:  

 
Och jag tror att just samhällskunskap kan försöka ge dom roller. Ta 
ställning. Antingen rollen som du faktiskt tycker själv eller rollen som någon 
annan. Hur tycker du som palestinier om det här? Och samma elev- hur 
tycker du som israel om det här? Ge dom roller och sen gå ur dom rollerna 
och fundera själv. (Daniel i intervju) 
 
 

Att låta eleverna ta olika roller ger möjligheter att se frågor ur olika 

perspektiv samtidigt som eleverna ges möjlighet att reflektera över sig 

själva och sina egna ställningstaganden. 
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Svårigheter med olika perspektiv 

 

Det pluralistiska samhället rymmer skilda perspektiv i olika frågor 

hos olika människor. Detta kan leda till en del utmaningar för lärarna. 

Vissa elever har egna självupplevda erfarenheter av krig och konflikt 

mellan länder och folkgrupper som kan ligga till grund för elevernas 

ställningstaganden. Lärarna upplever att de inte alltid vet vad som är 

rätt eller fel i de konflikter som aktualiseras av elever i klassrummet 

och man vill inte heller ta ställning i frågorna. Lärarna menar att det 

oftast inte finns något enkelt rätt eller fel svar på den typen av 

diskussioner: 

 
Och sen i dom här frågorna finns det ju inget rätt eller fel alltså, alla har ju 
sin egen verklighet och det gäller ju verkligen som lärare att komma ihåg 
det. (Nina i intervju) 

 

Ibland kan lärarna ha elever vars perspektiv eller synsätt grundar sig i 

fördomar och främlingsfientlighet. En lärare (Dennis) säger att vissa 

elever kan förneka Förintelsen och flera lärare berättar att vissa elever 

säger nedsättande saker om andra elevers hemländer eller sociala 

tillhörigheter. Det kan hända att elever börjar bråka i klassrummet på 

grund av konflikter som förekommer i de områden där eleverna eller 

deras föräldrar har sin bakgrund.  

 

Lärarna kan inte hindra eleverna att tänka saker och det är svårt för 

lärare att säga att en elev ”tycker fel” då eleven har argument för sina 

åsikter, tvärtom vill lärarna att eleverna ska träna på att motivera och 

argumentera, men gränsen går om någon annan blir kränkt. När det 

handlar om att eleverna förnekar Förintelsen eller när de uttalar 

främlingsfientliga åsikter försöker lärarna samtala, lägga fram 

argument, göra kopplingar till historia, t ex Sveriges utvandringstid 

och träna eleverna i att vara källkritiska.  

 
Nej, man får ju tala om det och visa på vad som har hänt och så vidare och 
försöka övertyga dom men det är ju väldigt, väldigt svårt, väldigt svårt, om 
du har en palestinier, flytt från Israel, och övertyga den personen då, det är 
inte lätt, det är absolut inte lätt. (Dennis i intervju) 
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I mångkulturella klasser kunde lärarna möta olika fördomar mot vad 

som uppfattas som ”svenskt” och på skolor med mindre kulturell 

mångfald kunde det uttryckas fördomar om vissa invandrare. På en 

skola i ytterkanten av en mindre ort där den kulturella mångfalden 

inte var särskilt stor kunde läraren uppleva att eleverna ibland 

uttryckte en del främlingsfientlighet och att detta kunde grunda sig i 

elevernas hemmiljö. Läraren (Göran) upplevde att det handlade om 

ganska förankrade fördomar som inte helt enkelt lät sig utmanas i 

klassrummet. 

 

Sammanfattande om perspektivtagande 

 

Lärarna vill att eleverna ska se att det finns olika uppfattningar och 

erfarenheter. Att kunna förstå att alla inte uppfattar världen som man 

själv, att det kan finnas olika intellektuella och ideologiska 

uppfattningar är ett återkommande tema i lärarnas tal i studien.  

 

Det samhällsvetenskapliga innehållet i sig bidrar till att eleverna ser 

att det finns olika perspektiv i olika frågor; genom att studera 

politiska uppfattningar och olika former av styrelseskick får eleverna 

möjlighet att inse vilken betydelse det pluralistiska samhället har för 

demokratin. Ytterligare områden som ekonomi, globalisering och 

resurshushållning sägs också bidra till att eleverna kan utveckla 

förståelse för andras situation. Slutligen får eleverna även möjlighet 

att utveckla förståelse för olika perspektiv genom att utnyttja aktuella 

händelser och massmedier som underlag för analys och samtal. 

 

Förutom att använda sig av innehållet i sig ger lärarna eleverna 

förutsättningar att kunna se saker ur olika perspektiv genom att skapa 

möten, samtal och låta eleverna ta olika roller i skilda frågor. Möten 

med andra personer och deras uppfattningar ger eleverna möjlighet 

att ta del av andra perspektiv. I de klasser där den kulturella 

mångfalden är stor erbjuds en fördel då eleverna får större chanser att 

ta del av andras erfarenheter och uppfattningar som kanske skiljer sig 

från deras egna. Förutom att ha samtal i klassrummet får eleverna 

även använda sig av olika digitala samtalsrum. Olika massmedier 
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används också som redskap för att utveckla förmågan att se saker ut 

olika perspektiv. Eleverna får genom massmedia möjlighet att 

upptäcka att det finns olika synsätt i olika frågor. De kan också själva 

bidra med sitt eget perspektiv i olika sociala medier och därmed 

tvingas att se sig själva ur någon annans perspektiv. Även att låta 

eleverna ta olika roller såsom företrädare för politiska partier, 

intresseorganisationer eller nationer kan bidra till perspektivtagande 

hos eleverna.  

 

I de mångkulturella klasserna kan elevernas olika perspektiv och 

ställningstaganden i olika internationella frågor ibland skapa 

konflikter i klassrummet. Lärarna ställs inför en situation där de 

behöver lyssna till elevernas subjektiva uppfattningar och uttryck 

samtidigt som elever inte får kränkas av andra.  
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6.2 Kritiskt tänkande  

 

De intervjuade lärarna menar att de gärna vill att eleverna utvecklar 

kritiskt tänkande. Det är förmågan att kunna hantera innehåll i 

sociala medier som nämns som det viktigaste. För att kunna utveckla 

ett kritiskt och kausalt tänkande i samhällskunskap menar lärarna att 

eleverna behöver stöttning, detta sker genom att lärarna visar elever 

hur medier kan analyseras och hur eleverna kan utveckla kausalt 

tänkande med hjälp av olika tankemodeller och frågor. 

Innehållsbaserat kritiskt och kausalt tänkande 

Det område som lärarna uttryckte som viktigast när det gällde kritiskt 

tänkande handlar om hur eleverna kan hantera information på 

internet. Lärarna uttrycker särskilt att de vill att eleverna ska kunna 

hantera sociala medier kritiskt. De elever som tar del av vad som sägs 

i massmedia och omvärlden har en fördel när man ska se saker ur 

olika synvinklar, men lärarna menar att eleverna behöver bli bättre på 

att vara kritiska mot massmediers innehåll. Eleverna behöver kunna 

hantera massmedia och sociala medier kritiskt för att sovra i all 

information och inte låta sig bli manipulerade inför framtida politiska 

val. 
Världen är ju inne hos eleverna hela tiden i och med internet och i och med 
sociala medier, det är ju det dom behöver träna på att hantera. All den 
information dom får. (Daniel i intervju) 
 
Förmågan att kunna källkritiskt granska faktan, det är ju den förmågan man 
vill skicka med eleven. Det finns ju hur mycket fakta som helst, det är ju 
bara ett litet knapptryck borta. (Kamilla i intervju) 
 
 

Andra ämnesområden som användes vid kritiskt och kausalt 

tänkande handlade t ex om att kunna jämföra livsvillkor mellan 

länder, se orsaker och konsekvenser till konflikter i världen, 

ekonomiska förhållanden och massmedias påverkan.  

 

Stöttande undervisningsmetoder 

 

För att tänka kritiskt säger lärarna att eleverna behöver stöttning. När 

det handlar om att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till sociala 
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medier gör lärarna tillsammans med eleverna analyser utifrån 

källkritiska begrepp, på så vis får eleverna modeller för hur de kan 

hantera information i olika medier. Genom att låta eleverna arbeta 

med olika sambandsmodeller ges förutsättningar för att kausalt 

tänkande kan utvecklas. Ytterligare sätt för lärarna att stötta eleverna 

i sitt kritiska och kausala tänkande är att ställa olika typer av frågor. 

Analysera medier – några exempel 

Daniel lät eleverna analysera en artikel på nätsidan Avpixlat 

tillsammans med honom. Det började med att en elev visade Daniel 

en artikel som handlade om judar på Avpixlat. Då planerade Daniel 

en lektion där eleverna fick läsa artikeln genom en projektor 

tillsammans i klassen. Efter att ha läst artikeln frågade Daniel klassen 

om de hade kunskaper som inte stämde med det som stod i artikeln. 

Man gjorde också andra källkritiska övningar i helklass utifrån 

artikeln tillsammans med läraren, t ex visade läraren hur man kunde 

se vem som hade ansvar för sidan. Här fick eleverna lära sig hur man 

kan hantera information på internet och möjlighet att träna på att 

vara källkritiska, analysera och även att bemöta argument med 

argument.  

 

Kamilla använder sig av sociala medier för att lägga ut material, 

bilder, filmer och annan information innan lektionen till eleverna 

(flipmetoden). På dessa forum lägger både hon och eleverna ut 

artiklar och bilder som studeras via en projektor i klassrummet. 

Bilderna diskuteras sedan i klassrummet utifrån källkritiska begrepp 

som Kamilla satt upp på väggarna, t ex diskuteras om källan är en 

första- eller andrahandskälla och om den verkar objektiv och vilka 

syften som kan ligga bakom informationen. Kamilla lägger även upp 

bilder som är manipulerade (fotoshoppade) för att eleverna ska få se 

att bilder inte alltid beskriver verkligheten på riktigt sätt. Ytterligare 

sätt att hantera massmedia kritiskt är att låta eleverna jämföra hur en 

samhällsfråga framställs på olika sätt i olika medier.  
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Tankemodeller – några exempel 

Lärarna använder sig av tankemodeller som ex orsaker-konsekvenser-

åtgärder för att stötta eleverna i deras tänkande. Daniel menar att 

eleverna behöver hjälp för att utveckla sitt tänkande: 

 
Det är bara det att dom (eleverna) har inte tänkt färdigt. Utan det är det vi 
måste hjälpa dom med, lära dom det. Att bli tänkare. (Daniel i intervju) 

 

Johanna använder olika stöttande strukturer som går ut på att man 

använder enkla mallar där man har ett utgångsläge som leder till 

något annat. Hon tar som exempel massmedia, om vi blir utsatta för 

massmedias påverkan, vad kan resultatet bli? Daniels och Johannas 

elever fick även resonera kring orsaker och konsekvenser till olika 

konflikter i världen. Efter att ha bearbetat information om olika 

konflikter fick eleverna försöka dra slutsatser och argumentera för 

olika lösningar. 

 

Kamilla arbetade med ett arbetsområde som handlade om varför folk 

flyttar. Eleverna fick enskilt och tillsammans med kompisar göra en 

lista på orsaker till att folk flyttar, ytterligare en lista gjordes 

tillsammans med läraren där det framgick om flyttarna var frivilliga 

eller tvungna och om orsakerna var liknande förr och nu. Listan 

fungerade sedan som en sambandsmodell för eleverna när de skulle 

resonera kring orsaker till flytt vid ett bedömningstillfälle. 

 

Ytterligare sätt att träna eleverna på att se kausala samband sker när 

eleverna får försöka analysera och dra slutsatser utifrån statistik. 

Statistiken kan handla om resursfördelning och befolkningsfrågor. 

Frågor/problemformuleringar 

Ett sätt att utveckla kritiskt tänkande hos eleverna som lärarna 

berättade om är att använda sig av frågor. Frågor kan formuleras både 

av elever och lärare. Genom att läraren ställer kritiska frågor till 

eleverna får de förutsättningar att själva börja tänka mer kritiskt, 

frågan blir en modell för hur eleverna kan tänka.  

 
Att man ställer frågan, vad ligger bakom det här? Om man gör det varje 
gång det dyker upp något sådant påstående som faktiskt oroar en, eller, är 
detta rätt? Ställer man sig dom källkritiska frågorna, stämmer detta? Finns 
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det någon annan information jag kan använda för att ta reda på detta? Då 
tror jag att man har kommit väldigt långt. Och det är då du kan bli en 
välfungerande demokratisk person. (Daniel i intervju) 

 

Strukturerande och problematiserande frågor hjälper eleven att 

organisera kunskap, t ex att jämföra för att kunna se skillnader, 

samband och mönster. Exempel på frågor som Nina ställde i 

klassrummet: ”Varför är barnadödligheten stor i det och det landet? 

Vad kan det bero på? Vad blir konsekvenserna?”, ”Varför har inte 

Sverige gjort Barnkonventionen till en lag?” 

  

Reflekterande frågor kan hjälpa eleverna att reflektera över olika 

perspektiv. Exempel på fråga som Selma ställde i klassrummet: ”Vad 

skulle vi gjort om det hade hänt här?” 

 

Rolltagande frågor kan ge olika perspektiv och synsätt. Exempel på 

fråga som Daniel kunde ställa i klassrummet: ”Om du vore 

palestinier, hur skulle du se på det här då?”  

 

Slutligen kan frågor som utmanar och provocerar eleverna vara ett 

sätt att utveckla elevernas kritiska tänkande och argumentations-

förmåga då de behöver motivera olika ställningstaganden. 

 

Begreppsförståelse genom ordbanker, flippar och sambandskort 

För att träna eleverna i andra ordningens kunskaper krävs en 

förståelse av samhällsvetenskapliga begrepp. Lärarna använder sig av 

ordbanker, flippar, sambandskort, formativ bedömning och elevernas 

initiativ för att utveckla förståelsen för nya begrepp hos eleverna. För 

att öka elevernas begreppsförståelse försöker lärarna använda sig av 

elevernas intressen men också genom att träna eleverna i att se 

skillnad på olika typer av texter. 

 

Dennis och Selma organiserar lektionen så att eleverna får chansen 

att förstå betydelsen av olika begrepp med hjälp av förklaringar och 

ordbanker. Eleverna får i läxa att plugga in betydelsen av faktaord och 

uppmuntras att använda begreppen när de pratar med varandra. Om 

eleverna lär sig innebörden av samhällsvetenskapliga begrepp kan de 

utveckla djupare kunskap, menar Dennis: 
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… försöker ligga på dom att använda sig av dom här nya begreppen som 
dom har lärt sig, det är också en grej att göra kunskapen djupare, man 
visar på det sättet att man har tagit till sig vad man läst, om man kan 
använda dom här begreppen på rätt ställe och i rätt situation. Det visar 
också på en djupare kunskap. (Dennis i intervju) 
 
 

Kamilla, som har en klass med många med elever med annat 

modersmål än svenska menar att hon har stor hjälp av att förbereda 

eleverna innan lektionerna med så kallade flippar. Det är filmer eller 

bilder som läggs ut på nätet och som introducerar nya 

arbetsområden. Eleverna får då i förväg se och höra de nya 

samhällsvetenskapliga begrepp som ska behandlas, vilket, enligt 

Kamilla, gör att eleverna känner sig säkrare och mer förberedda när 

de kommer till lektionen.  

 

För att förstå nya begrepp får eleverna arbeta med sambandskort och 

begreppslistor. Tillsammans med en kamrat kan de skriva 

förklaringar till olika nya begrepp som de sedan använder när de ska 

skriva andra texter. En typ av texter, så kallade riktade skrivningar, 

handlar om att eleverna får resonera om ett avgränsat tema eller 

fråga, vilket också är ett språkutvecklande arbetssätt. Får eleverna 

dessutom respons från andra elever och från lärare ges möjlighet för 

dem att utveckla sin skriftliga förmåga samtidigt som de tränar sitt 

samhällsvetenskapliga tänkande. 

 

Genom att använda sig av elevernas visade intresse och erfarenheter 

kopplas nya begrepp till elevernas värld och konkretiseras. T ex visade 

eleverna intresse för tidningsartiklar som handlade om 

Sverigedemokraterna och om Obamas besök i Sverige, dessa artiklar 

analyserades tillsammans med Kamilla då hon kopplade innehållet till 

de källkritiska begrepp hon satt upp på väggarna i klassrummet. 

Språkutvecklande arbetssätt 

Lärarna med övervägande elever med annat modersmål än svenska 

menar att det finns ett stort intresse för ord och begrepp hos eleverna, 

en av Måns elever gav till och med sig själv i läxa att kunna nya ord. 

Enligt Måns vill eleverna kunna behärska språket för att kunna hävda 

sig och argumentera för sin sak, utan språket tar gärna eleverna till 
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röstresurserna istället för att hävda sig verbalt. På Måns skola hade 

man en argumentationsduell, en elev ville visa att han kunde ”battla”, 

d v s tävla mot en annan i ”rapbattle”, eleven utmanade en 

lärarpraktikant på argumentationsduell som gick ut på att man 

verbalt skulle försöka överglänsa den andra genom att argumentera 

mot den andres status. Lärarpraktikanten vann duellen. Elevens 

lärare Måns tror att detta innebar att eleven insåg att han behövde 

mer språk, mer argument för att kunna hävda sig verbalt. Måns 

menar att duellen ledde till mycket reflektion hos eleverna: 

 
Det var ju mycket reflektion där- dom fick ju reflektera dels över vad 
kunskap är värt och dels vad ett språk är värt och sen reflektera över vad 
man ska ta ställning till då. (Måns i intervju) 

 

På sin skola försöker Nina öka elevernas språkmedvetenhet och träna 

dem på argumenterande texter och uttryck. Hon visar exempel på 

olika texter och ord för att eleverna ska få en möjlighet att se skillnad 

på vad som är en åsikt, ett argument och fakta. Eleverna fick försöka 

skriva egna argumenterande faktatexter. Daniels elever fick också 

skriva argumenterande debattartiklar på svenskalektionerna utifrån 

samhällsvetenskapliga teman såsom världskonflikter och 

internationella relationer. Även när Selmas elever bloggade tvingades 

eleverna att reflektera över sitt språk då andra utanför skolan var 

målgruppen. 

Sammanfattande om kritiskt och kausalt tänkande och språkets 
betydelse 

För att utveckla andra ordningens kunskaper hos eleverna används 

olika stöttande undervisningsmetoder. Att kunna hantera den stora 

mängden information som eleverna får ta del av via internet anses av 

lärarna som den viktigaste aspekten av kritiskt tänkande. För att 

utveckla elevernas kritiska tänkande i förhållande till information i 

sociala medier analyserar lärarna tillsammans med eleverna texter 

med hjälp av källkritiska begrepp. För att skapa förutsättningar att 

utveckla det samhällsvetenskapliga kausala tänkandet får eleverna 

arbeta med olika tankemallar och sambandsmodeller som tydliggör 

orsaker och konsekvenser. Även genom att formulera olika typer av 

frågor stöttar lärarna eleverna i deras tänkande. Syftet med lärarnas 

frågor kan vara att starta ett tankearbete hos eleverna men också som 
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en hjälp i organiserandet av kunskaperna. Genom att ställa frågor 

formuleras problem som undervisningens innehåll förhoppningsvis 

ger ett svar på. Andra typer av frågor är rolltagande i syfte att eleverna 

ska kunna se att det finns olika perspektiv på saker. Utmanande 

frågor kan stärka elevernas argumentationsförmåga. 

 

Lärarna i studien är medvetna om språkets betydelse för utvecklandet 

av samhällskunskap, flera av lärarna har klasser med många elever 

med svenska som andraspråk som har skiftande kunskaper i svenska 

språket. För att stötta eleverna belyser lärarna de samhälleliga 

begreppen särskilt i klassrummet med ordförklaringar, flippar och 

sambandskort/begreppslistor. Genom att vända sig till elevernas 

värld och argumenterande former som ”rapbattle” eller bloggar och 

sociala medier kan ett intresse och förståelse för språkets betydelse 

väckas hos eleverna. Andra språkförstärkande metoder som lärarna 

berättar om är att visa eleverna vad som är kännetecknande för 

argumenterande texter och låta dem skriva sådana och även genom 

att skriva andra texter, som bloggar, utvecklas elevernas språk. 
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6.3 Reflexivitet och reflektion  

Ökade mängder kunskap och information kräver förutom ett 

källkritiskt förhållningssätt att individer tvingas till olika former av 

reflexivitet och reflektion. Reflektioner i arbetsområden som 

ekonomi, lag och rätt, hållbar utveckling, internationella konflikter, 

media och masskommunikationskunskap, politik, politiska ideologier, 

som nazism bidrar till första ordningens kunskaper men används 

även av lärarna som underlag då eleverna ska försöka se möjligheter 

och lösningar på olika samhällsfrågor. 

 

Annat innehåll som var föremål för reflektion hos eleverna handlade 

om partipolitik, livsvillkor, fattigdom, demokrati, minoriteters 

rättigheter, migration och samhällsfrågor som kunde aktualiseras av 

elever eller lärare beroende på elevernas närmiljö. Lärarna lät 

eleverna reflektera enskilt, skriftligt eller muntligt, och i grupp, 

skriftligt och muntligt och med lärares ledning.  

 

Innehållsbaserade självreflektioner 

De intervjuade lärarna berättade om tillfällen då elever fick chans att 

reflektera över sina egna värderingar utifrån olika faktaområden, 

ämnesbaserade reflektioner. Nina menade att ett arbete om 

partipolitik stimulerade eleverna till att reflektera över sina egna 

politiska ställningstaganden. Eleverna fick välja ett parti och söka mer 

kunskap om vad det partiet hade för åsikter i olika frågor. Då visade 

det sig att eleverna hade haft förutfattade meningar om både 

partierna och sig själva. Eter att ha reflekterat över politikernas 

budskap kom de fram till nya insikter. Eleverna hade haft bestämda 

uppfattningar som inte stämde med vad partierna verkligen tyckte. 

Här blev det även ett tillfälle för eleverna att utveckla metakunskap, 

de började reflektera över att de gjort ställningstaganden som 

grundade sig på vad andra sagt om partierna. Flera elever uttryckte 

att de hade lyssnat på vad deras föräldrar hade sagt om partiernas 

politik. Nina säger: 

 
Att få bort dom här starka åsikterna och tankarna som dom redan har utan 
att veta varför dom har dom. (Nina i intervju) 
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Ett annat arbetsområde där Nina lät eleverna reflektera över sig själva 

handlade om livsvillkor och fattigdom. Först fick eleverna reflektera 

över begreppet fattigdom och skriva ner sina tankar. Därefter fick 

eleverna arbeta med information om vad olika myndigheter och 

organisationer menar med begreppet. Eleverna fick ta del av fakta om 

fattigdom ur ett globalt perspektiv för att senare studera fenomenet i 

Sverige och i deras stad och stadsdel. Nina ställde frågor till eleverna 

som:  
Hur ser det ut i x-staden (elevernas stad) då? Har vi fattiga människor i x-
staden? Hur kan man se att någon är fattig? Hur vet man när nån är rik? 
  
Är det viktigt att ha ett stort fint hus i [en fin stadsdel] eller funkar det att bo 
sex personer i en tvåa i [förorten]? (Nina i intervju) 

 

Efter att ha arbetat med temat fick eleverna återigen reflektera över 

fattigdomsbegreppet. Läraren menade att eleverna ändrat sina 

uppfattningar under arbetets gång. Eleverna hade fått fler perspektiv 

och såg andra innebörder i begreppet. De hade fått reflektera över hur 

fattigdom kan se ut i världen men de hade också fått koppla begreppet 

till sina egna liv. Eleverna gavs möjligheter att tänka själva, komma 

fram till saker på egen hand och göra egna bedömningar.  

 

Ett annat exempel i Selmas klassrum på hur elever fick tillfälle att 

reflektera över sina egna värderingar handlade om minoriteters 

rättigheter. Efter att ha arbetat med fakta om de mänskliga 

rättigheterna valdes samerna som exempel på minoritetsgrupp med 

vissa rättigheter. Eleverna fick i mindre grupper diskutera sin syn på 

mänskliga rättigheter och om hur man kan se på minoriteters rätt till 

identitet och betydelsen av det. När eleverna skulle diskutera så kom 

det fram att eleverna var för minoriteters rättigheter men det var inte 

självklart att de själva skulle vilja ”sticka ut” med en särskild identitet. 

Vid detta tillfälle reflekterades inte endast över minoriteters 

rättigheter, eleverna refererade även till sig själva, det blev en 

självreflektion från elevernas sida, enligt Selma: 

 
Det blev jättespännande för en av grupperna (elevgrupperna) hade pratat 
jättemycket om hur viktigt det var att dom (samerna) skulle få ha kvar sina 
dräkter och dom borde till och med få ha egna lagar och sen samtidigt säger 
en av killarna så här: att han själv skulle skämmas ihjäl. Det blev väldigt den 
här spännande diskussionen då; att men gud va pinsamt för man vill se ut 
som alla andra. (Selma i intervju) 
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När elever får reflektera över minoriteters rättigheter ges möjligheter 

att förstå vad det kan innebära att leva i en gemensam värld 

tillsammans med människor som nödvändigtvis inte är som man 

själv. Genom att spegla sig själv i de mänskliga rättigheterna 

underlättas förståelsen för syftet med rättigheterna och dess 

innebörd. 

 

Ytterligare innehåll som användes som underlag vid självreflektion 

belyste demokrati och dess förutsättningar. Läraren Anna ser det som 

en utmaning att förklara för eleverna att de spelar en viktig roll för 

demokratins upprätthållande när de medvetet gör politiska val. Anna 

lät sina elever, som kommer från ganska välbärgade hem, börja 

reflektera över sitt ansvar som röstande demokratiska medborgare. 

Hon vill också utmana elevernas tankegångar i syfte att eleverna ska 

kunna motivera och argumentera för sina politiska 

ställningstaganden. Som underlag för elevernas självreflektioner 

försökte Anna beskriva hur lätt odemokratiska krafter kan ta över 

makten genom att påminna eleverna om utvecklingen i Tyskland 

innan andra världskriget:  

 
I det senaste skolvalet så kom SD väldigt högt, och det kanske inte är så 
jätteförvånande, men det ställer ju också en utmaning till oss att förklara. 
(Anna i intervju) 

Erfarenhetsbaserade självreflektioner 

Under ett arbetsområde som handlade om migration och invandring 

fick eleverna i Annas klass reflektera över frågor som ”vem ser vi som 

invandrare?” Eleverna fick i mindre grupper diskutera hur de såg på 

begreppet invandrare och varför de gjorde det. Frågor som kom upp 

var t ex om man uppfattade människor med mörk hudfärg mer som 

invandrare än andra med vit hudfärg. I diskussionerna kom 

självreflekterande frågor upp där eleverna undrade om de själva var 

rasistiska om de hade vissa uppfattningar om religion och där läraren 

då försökte utveckla elevernas kunskaper genom att uppmärksamma 

eleverna på innebörden av begrepp som ras och religion. Motsvarande 

diskussion förekom i Ninas mångkulturella klass. Här reflekterade 

eleverna tillsammans med sin lärare över ”vad är svenskt”? Eleverna 

reflekterade över vad de uppfattade som svenskt, om man kan se på 

någon att den är svensk, om man kan välja att vara svensk osv.  
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Beroende på hur verkligheten ser ut för elever och lärare kan 

reflexiviteten kretsa kring olika samhälleliga frågor i olika klassrum. 

Elever lever i olika verkligheter och ställer frågor utifrån dem. På ett 

par skolor i förorten reflekterade eleverna utifrån sin verklighet om 

arbetslöshet, svartjobb, försörjningsstöd och försäkringskassan. 

Eleverna undrade vad det är för skillnad på socialbidrag och 

försörjningsstöd och varför det är försäkringskassan som beslutar om 

man kan få sjukpenning och inte läkare. Lärarna lät då eleverna 

reflektera över vad som kan ligga bakom beslut, t ex fick Ninas elever 

reflektera över konsekvenser för individ och samhälle om 

medborgarna inte deklarerar sina inkomster och hur sambanden kan 

se ut mellan rättigheter och skyldigheter.  

 

Läraren Anna, som arbetar på en skola i ett mer välbärgat 

skolområde, ville att eleverna skulle börja reflektera över ett delvis 

motsatt perspektiv, att det finns individer i samhället som kan behöva 

stöd från samhället. Anna ville att eleverna skulle förstå vilken roll de 

själva spelar för att demokrati och välfärd kan upprätthållas i 

framtiden. Hennes elever fick träffa hemlösa och kriminella som en 

del i undervisningen. Dessa möten gav eleverna insikter om utsatta 

personers livssituation men också möjlighet för eleverna att som 

medborgare reflektera över vilken betydelse de själva har för 

samhällets framtida välfärdssystem. Anna vill med sin undervisning 

bidra till att eleverna reflekterar över sitt ansvar som 

samhällsmedborgare: 

 
… att kan jag påverka till att våra kommande blivande medborgare tar aktivt 
ansvar och är aktiva och gör medvetna val och tar ansvaret för den välfärd vi 
lever i, att den kommer att försvinna om man inte arbetar för den, att det är 
en färskvara ju. Våra barn växer upp i en föreställning om att det alltid har 
varit så här och det jobbigaste problemet är att man inte har en Iphone 5 
ännu, och då är det någonstans att det här behöver man ha med sig. (Anna i 
intervju) 

 

I Kamillas mångkulturella klass kopplades kunskaper i historia 

samman med aktuella händelser och elevernas erfarenheter när de 

fick reflektera över varför människor flyttar. Eleverna fick reflektera 

över varför människor flyttar, om de sker av tvång eller är frivilligt 

och om det sett lika ut över tid. I klassrummet fick alla elever muntligt 

berätta om sina upplevelser av att flytta, alla elever hade mycket olika 
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erfarenheter, vissa hade flyttat flera gånger till olika platser i världen 

och av olika anledningar, medan vissa endast flyttat inom sin stad. 

Eleverna kunde på detta vis ta del av varandras erfarenheter och 

tillsammans med en stödmall som skrivits tillsammans med 

kamraterna fick eleverna ett stort underlag för eget senare skriftligt 

reflekterande över temat. 

 

Innehållsbaserade reflektioner, bedömningar och 
handlingsberedskapande 

 

I senmoderna samhällen aktualiseras individers förmåga att välja och 

att fatta beslut, dels för att kunna ta makten över sitt eget liv, men 

också för att kunna delta demokratiskt i samhället. Av intervjuerna 

framgick att eleverna tränar dessa förmågor genom att försöka 

komma med lösningar och förslag på olika samhällsproblem. Utifrån 

ett presenterat kunskapsunderlag fick eleverna försöka komma fram 

till olika förslag på lösningar på givna samhällsproblem genom att 

reflektera, diskutera och analysera. Arbetsområdenas utformning kan 

även utvecklas efterhand i samråd mellan elever och lärare. Exempel 

på innehåll i denna studie som lärare använde som underlag för 

analyserande tänkande var ekonomi, lag och rätt, hållbar utveckling, 

världskonflikter, media och masskommunikationskunskap, politik 

och politiska ideologier.  

 

I Daniels klass fick eleverna efter att ha arbetat med ett flertal mindre 

formativt bedömda skrivuppgifter en resonerande examinations-

uppgift där eleverna skulle råda kommunens politiker i en ekonomisk 

fråga, nämligen en renovering av det kommunala badhuset. Elevernas 

uppdrag var att försöka råda kommunfullmäktige inför ett liknande 

beslut i framtiden. Som underlag hade eleverna en artikel som 

handlade om kommunens renovering av badhuset och de 

faktakunskaper och begrepp de tillägnat sig om samhällsekonomi. 

Eleverna hade dessutom besökt badhuset under arbetets gång och 

hade därmed också vissa egna erfarenheter och kunskap som grund 

för analysen. Som hjälp fick de frågor av sin lärare som ” vem var det 

som betalade renoveringen?” och ”kunde man finansierat 

renoveringen på annat sätt”? 
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Internationella konflikter är också ett exempel på innehåll som 

fungerar som underlag för elevernas tänkande, Daniels och Johannas 

elever fick efter att ha tagit del av fakta om olika internationella 

konflikter som uppgift att reflektera och resonera över orsaker och 

konsekvenser och även föreslå tänkbara lösningar på konflikterna.  

 

Inom arbetsområden som tar upp statsskick och svenska politiska 

partier behandlas kunskap som kan ligga till grund för elevernas 

framtida handlande. Ska eleverna kunna göra val och vara aktiva i den 

samhälleliga demokratin behövs reflektioner över politiska 

uppfattningar och system. Eleverna fick inhämta kunskap om olika 

partiers och andra intresseorganisationers åsikter och företräda dessa 

i debattforum. 

 

Ett arbetsområde där eleverna fick möjlighet att reflektera över 

framtida ställningstaganden handlade om nazismen. Efter att ha 

bearbetat fakta om andra världskriget och nazismen fick elever se 

filmen The wave som underlag för att diskutera frågor om gruppers 

betydelse, vad som är en bra och dålig grupp och vad individer själva 

kan göra för att skapa positiva grupper.  

 

Fler exempel på beskrivna handlingsberedskapande arbetsområden 

där eleverna reflekterade gällde lag och rätt och hållbar utveckling. 

Efter att ha bearbetat fakta och mött polis, sociala myndigheter, 

kriminella och hemlösa kunde eleverna reflektera över givna 

rättsscenarier. I ett projekt om hållbar utveckling studerades 

naturresurser, energislag och samhällets resursanvändning, utifrån 

detta underlag fick eleverna reflektera över och även motivera sin 

egen sophantering. Ytterligare ett beskrivet arbetsområde som kan 

utveckla handlingsberedskap är media och masskommunikation. 

Eleverna fick möjlighet att pröva på demokratiska arbetsmetoder 

genom att träna på att argumentera olika värdefrågor som de själva 

valt i en debatterande talkshow.  
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Sammanfattande om reflexivitet och reflektion 

Genom att koppla innehåll till elevernas egna erfarenheter ges 

eleverna tillfälle att reflektera över sina egna liv och möjligheter enligt 

de intervjuade lärarna. Reflektionerna kunde ske i samtal med lärare 

och klasskamrater men också enskilt då eleverna i olika 

arbetsuppgifter skriftligt redovisade sina reflektioner. 

 

Det samhälleliga innehåll som eleverna reflekterade över i 

föreliggande studie handlade om politiska uppfattningar, fattigdom, 

minoriteters rättigheter och demokratins förutsättningar. Eleverna 

fick också reflektera över samhällsfrågor som knöt an till den 

verklighet som de lever i. I förorten reflekterades över frågor som 

försörjningsstöd och svartjobb, medan läraren i den mer välbärgade 

stadsdelen lät eleverna reflektera över välfärdens förutsättningar. I 

den mångkulturella skolan i förorten fick eleverna reflektera över vad 

som kan menas med att någon är ”svensk”, i den mer välbärgade 

förorten där den kulturella mångfalden var mindre fick eleverna 

reflektera över vem som ses som ”invandrare”.  

 

Ytterligare reflektioner gjordes över ett samhälleligt innehåll där 

eleverna samtidigt fick försöka komma fram till lösningar på olika 

problem eller frågeställningar. Genom att utveckla förmågor som att 

reflektera, analysera och att göra bedömningar kan eleverna 

förberedas på att fatta beslut och handla i samhället. Efter att först ha 

bearbetat fakta om ett ämnesområde och reflekterat över fakta och 

sina egna och andras erfarenheter fick eleverna försöka reflektera och 

analysera underlaget och därefter presentera tänkbara åtgärder eller 

handlingar. I denna studie handlade det samhälleliga innehållet om 

ekonomi, världskonflikter, miljö, nazismen och kriminalitet. Även här 

spelade samhällskontexten en roll då lärarna använde sig av elevernas 

närmiljöer och knöt samman det samhälleliga innehållet med 

elevernas egna erfarenheter, t ex när eleverna fick besöka det 

renoverade badhuset, kriminella och hemlösa. Ämnets innehåll kan i 

möte med elevers verklighet ge underlag för reflektion och analys och 

utmynna i någon form av handlingsberedskap. 
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6.4 Självständighet 

Genom att använda sig av olika faktastoff och aktuella samhällsfrågor 

som underlag låter lärarna eleverna försöka göra egna bedömningar 

och ställningstaganden. Enligt lärarna försöker de få eleverna att 

självständigt försöka reflektera, analysera och tänka kritiskt men 

också ta ställning i olika frågor. 

 

Digitala medier som diskussionsrum och bloggar på nätet används för 

att eleverna ska kunna uttrycka sig självständigt. I klassrummet kan 

olika värderingsövningar användas. Eleverna uttrycker även sin 

självständighet i klassrummet när de leder in läraren på spår utanför 

vad som planerats. 

 

För att vara beredda på att välja mellan olika alternativ och fatta 

beslut förbereder lärarna eleverna genom att låta dem själva försöka 

komma fram till egna ståndpunkter. Här uppstår ett övervägande för 

läraren som måste välja hur mycket tid som ska läggas på lärarens 

genomgångar i förhållande till den tid som eleverna får till eget 

självständigt arbete. Göran säger: 

 
Det är klart är det bara läraren som går igenom saker så kan jag tänka mig 
att de får jobba mindre självständigt. (Göran i intervju) 

 

Om undervisningstiden enbart läggs på fakta och monolog från 

lärarens sida kan detta gå ut över den tid då eleverna självständigt får 

formulera tankar, vilket skulle kunna innebära ett mindre 

självständigt tänkande hos eleverna. 

 

Exempel på innehållsligt underlag för självständiga 
ställningstaganden 

 

Med samhälleligt faktastoff som hållbar utveckling eller förhållandet 

mellan fattiga och rika länder låter lärarna eleverna arbeta 

självständigt med skriftliga arbetsuppgifter där de förväntas ta 

ställning och resonera. Andra uppgifter som eleverna blir tilldelade av 

lärarna innebär att göra självständiga reflektioner över teman som 

minoriteters rättigheter, krig, nazism men också andra fakta om olika 
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samhällen i världen. Göran menar att innehållet finns som en bas att 

ta ställning till: 

 
Massa faktakunskaper, det kan man ha nytta av i frågeprogram och annat 
men just att ha faktan för att kunna forma egna tankar kring. (Göran i 
intervju) 
 

Lärarna verkar se innehållet som ett underlag för eleverna när de ska 

försöka göra egna självständiga överväganden och bedömningar.  

Stöttande strukturer för självständigt ställningstagande 

 

Selma och Måns arbetar med olika digitala verktyg, diskussionsrum 

på nätet och digitala anslagstavlor. Eleverna får delta i diskussioner 

där eleverna själva är tvungna att ta ställning, till exempel handlade 

en diskussion om minoriteters rättigheter. Elever får sitta i grupper 

och spela in sina samtal med hjälp av olika hjälpmedel, läraren 

lyssnar sedan på samtalen i efterhand och ger respons på vad som 

sagts. Vid vissa tillfällen, t ex vid klassråd, ville Selma att eleverna 

skulle kunna känna sig anonyma, då kunde de använda olika digitala 

redskap (Corkboardme) där eleverna kunde ta ställning anonymt till 

olika saker, men ändå få en bild av hur hela klassen tyckte.  

 

I digitala diskussionsrum och på chattar får elever träna sig på att 

hävda sina självständiga reflektioner och ståndpunkter gentemot 

andras. En elevgrupp fick utifrån fyra stora övergripande frågor som 

kretsade kring orsaker till krig diskutera med bakgrund av fakta. 

Andra digitala diskussionsrum som användes var Vocaro där 

elevernas samtal spelades in för att läraren skulle kunna lyssna på 

samtalen i efterhand. För att samtalen inte ska ”driva iväg” fick 

eleverna ett antal samhälleliga kunskapsbegrepp som skulle användas 

i samtalet.  

 

Genom att skriva bloggar om en fiktiv roadtrip tränades eleverna på 

att formulera sig självständigt eftersom en bloggskribent måste ha ett 

budskap. Eleverna tränades i att göra val, handla/agera och samtidigt 

i att vara självkritiska - en blogg ska läsas av andra och då måste man 

reflektera över hur bloggen kan uppfattas. 
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Även utanför den digitala världen får eleverna träna på att göra 

självständiga ställningstaganden. Johanna berättade att hennes elever 

fick sitta runt ett bord och markera med gröna eller röda lappar när 

de hade en åsikt som de ville föra fram efter att de sett filmen The 

Wave. Då satt lärare med som samtalsledare, ledde samtalet framåt 

och sammanfattade. Ytterligare en variant av strukturerat samtal där 

eleverna tränade på att föra fram egna självständiga ståndpunkter 

skedde i form av en talkshow där eleverna diskuterade olika 

värdefrågor som sex före äktenskapet och homosexuellas rättigheter. 

 

Selma berättade om ytterligare stöttande strukturer för självständiga 

ställningstaganden i klassrummet. Eleverna fick göra 

värderingsövningar som gick ut på att de skulle hålla med om vissa 

påståenden genom att ställa sig i hörn eller på led, ibland skulle 

eleverna motivera sina val, ibland inte. Eleverna i Dennis klass kunde 

också få skriva så kallade demokratiloggar där de fick ta ställning till 

olika värdefrågor med en motivering på ett papper som sedan 

skickades till en kamrat som i sin tur fick ta del av kamraternas 

ställningstagande och sedan skriva ner sitt eget. 

 

När eleverna ges möjlighet att självständigt ta ställning i olika frågor 

får de dels träna på att göra egna bedömningar, dels på att handla 

demokratiskt.  Här handlar det också om hur vi kan förhålla oss till 

den politiska existensen, det vill säga hur vi kan dela världen med 

andra. Genom att lärarna använder stöttande samtalsstrukturer 

gynnas, enligt de intervjuade lärarnas uppfattning, demokratin i 

klassrummet, eleverna får se att det finns skilda uppfattningar och att 

allas röst är lika mycket värd och att man ska/kan lyssna på varandra. 

Förutom detta får eleverna självständigt förhålla sig till i 

hemuppgifter och olika muntliga och skriftliga prov.  

 

Egenmakt/elevmakt genom elevinitiativ 

För att kunna bli ett subjekt i civilsamhället behöver individer 

förmåga att ta makt över sitt eget liv, tänka själv och göra egna 

bedömningar, men också att kunna tänka på hur samhället kan 

förändras. I klassrummet tar eleverna självständigt makten över 
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undervisningen genom att ställa frågor eller leda in lektionen på 

andra frågor än vad läraren har planerat. Dessa frågor/teman vid 

sidan om den planerade undervisningen kan vara mycket givande, 

eftersom de frågor som kommer från eleverna också kan vara de 

frågor som intresserar eleverna mest. Störst engagemang för 

samhällsfrågor hos eleverna visas när frågorna berör elevernas 

kontexter. Intresset för ämnet blir större om ingångarna kommer från 

eleverna själva. Så här uttrycker sig Anna om sina elever och sin 

undervisning: 

 
Dom är intresserade när dom kan känna att det berör deras eget liv och det 
handlar om vad dom får tycka och tänka skriva på Facebook och tror och 
hela det, om man kan koppla det här, det är några nycklar som jag i alla fall 
upplevt, om man kan koppla det här till den vardagen dom lever i. (Anna i 
intervju) 

 

 

När eleverna ställer frågor eller berättar om något de hört utanför 

klassrummet eller tagit del av på sociala medier försöker lärarna svara 

och förklara och det kan bli en dialog om ämnet i klassrummet. 

Ibland leder dessa elevinitiativ till att läraren planerar nästkommande 

lektioner utifrån den aktuella fråga som kommit upp. Läraren och 

eleverna skapar på detta vis en lärandesituation tillsammans. Läraren 

fungerar som en nyckel för eleven då läraren kan öppna olika dörrar, 

”ge mer kött på benen”, visa på olika perspektiv och förhållningssätt i 

frågan.  

 

Om det blir rätt ingång i undervisningen och eleverna visar 

engagemang så blir även läraren engagerad, det blir en positiv spiral 

som leder vidare och ger mer kunskaper. Enligt Dennis och Nina kan 

elevernas initiativ ge djupare kunskaper eftersom initiativen grundar 

sig i ett intresse och engagemang hos eleverna. Ju större engagemang 

från elevernas sida, ju mer kan de resonera och argumentera och föra 

utvecklade resonemang och därmed även uppfylla de nya 

betygskriterierna. Dennis säger: 

 
Och sen kan man ju se om man pratar om djupet där att ju mer du läser du 
tittar på de nya kunskapskraven: goda, relativt goda och mycket goda 
kunskaper, ju mer engagemang dom har ju mer dom läser ju mer kommer 
dom in och då kan dom föra dom här mycket goda resonemangen alltså, om 
man tittar rent på betygen. (Dennis i intervju) 
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Det väcks ett större engagemang hos eleverna om lärarna kopplar 

faktastoffet till elevernas önskningar om hur ett samhälle ska vara än 

när man introducerar begrepp såsom exempelvis ”utskott”. Om 

eleverna känner sig involverade i lektionens innehåll och upplever att 

det de håller på med i undervisningen handlar om deras värld blir 

intresset större. Ska eleverna lära sig om företagsekonomi väcks 

intresset om eleverna utgår från att de själva ska driva ett företag. 

Ytterligare sätt att hålla elevernas intresse vid liv kan vara att låta 

eleverna vara aktiva och värdera och ta ställning i olika frågor. 

 

Elevinitiativen går även att koppla till en verklighet och ett 

ämnesinnehåll, om eleverna frågar om något de sett eller hört via 

massmedier blir det lättare att konkretisera olika ämnesinnehåll. 

Undervisningen kopplas till en verklighet som eleverna själva har 

erfarenhet av. Dennis säger så här om sina elever och sin 

undervisning: 

 
Det blir ju också att dom (eleverna) ser att det vi pratar om här det händer 
ju faktiskt, […] man pratar inte om det bara för pratandets skull man har ju, 
det ser så ut i samhället. (Dennis i intervju) 

 

Daniels och Kamillas elever har med sig frågor om texter och bilder 

som de sett på internet. Daniel berättar om att en av hans elever hade 

frågor om ett inlägg på hemsidan Avpixlat. Det blev en källkritisk 

lektion för hela klassen där eleverna tillsammans med läraren läste 

artikeln via projektor. Eleverna tränade på att argumentera och 

reflekterade över sina egna kunskaper samtidigt som de fick lära sig 

om samhällskunskap, religion och massmedias roll. Ytterligare en 

lektion planerades utifrån en elevs oro efter att ha läst om Nordkorea 

på Facebook.  Det blev en lektion om massmedias roll och 

internationella relationer. 

 

Om läraren tar vara på elevernas initiativ kan eleverna uppleva att de 

har ett visst inflytande över sin undervisning, lektionen blir mer 

demokratisk. Eleverna blir sedda och hörda, läraren visar även ett 

förhållningssätt i hur människor kan förhålla sig till varandra. 
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Sammanfattande om självständighet 

Med hjälp av stöttande undervisningsmetoder som strukturerade 

samtal och värderingsövningar får eleverna, enligt lärarna, chansen 

att utveckla färdigheter som att kunna föra fram egna åsikter och 

ställningstaganden. Även när eleverna får andra arbetsuppgifter där 

de förväntas redovisa för sina kunskaper om ett innehåll förväntar sig 

lärarna att eleverna kan göra egna självständiga ställningstaganden i 

olika samhällsfrågor, i denna studie aktualiserades t ex minoriteters 

rättigheter, miljöfrågor och världskonflikter. För lärarens del handlar 

det om att kunna finna en balans mellan hur mycket tid som ska 

läggas på fakta och hur mycket tid elever kan få för att tänka 

självständigt och ta ställning till fakta och andra samhällsfrågor. 

 

Eleverna får också visa sin självständighet och egenmakt när de tar 

initiativ till samtal i klassrummet. Genom att ställa frågor till eller ge 

kommentarer till läraren kopplas samhällsundervisningen till elevens 

värld, till de frågor som berör eleven. Om eleven visar intresse för en 

fråga kan lärarna använda sig av intresset för att skapa en lektion som 

kopplas till samhällsfrågor som är aktuella för eleverna. De 

intervjuade lärarna valde att bland annat använda sig av elevers 

frågor om aktuella händelser och skrivet material i olika medier och 

elevernas önskan att påverka utformningen av sitt framtida samhälle. 

Genom att koppla samhällskunskapsundervisningen till elevernas 

tillvaro och till deras önskningar om hur ett samhälle ska vara väcks 

ett större engagemang för frågorna och eleverna ges större 

möjligheter att försöka utveckla kunskaper enligt de betygskriterier 

som finns i ämnet.  
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6.5 Demokrati i undervisningen 

Lärarna i studien menar att demokratibegreppet är ett återkommande 

tema. Demokratin belyses när eleverna studerar olika arbetsområden 

som styrelseskick, politiska val, mänskliga rättigheter, styrelseskick i 

andra länder, diktatur, globalisering och massmedia. Förutom att 

studera demokratibegreppets innebörder utformar lärarna 

undervisningen genom demokratiska processer då elevernas 

synpunkter och önskemål om hur ett samhälle ska vara 

uppmärksammas och tas tillvara. 

Återkommande tema 

Demokratibegreppet är något som återkommer under elevernas 

studiegång. Lärarna vill att eleverna ska förstå att demokrati inte 

finns överallt i världen och att det är något som människor måste 

kämpa för att erövra och upprätthålla. Lärarna menar att en 

förutsättning för bevarandet av demokratin är kunniga och kritiskt 

tänkande individer som gör medvetna politiska ställningstaganden:  

 
Jag tänker att för att vara en demokratisk människa så måste man vara 
kritisk. […] Alltså det handlar om ett kritiskt förhållningssätt till all den 
information som finns. (Daniel i intervju) 
 
Det blir en fara för demokratin om man bara ser reklamkanaler och serier 
och annat, då vet man kanske inte, då kommer något parti med en 
populistisk åsikt och så röstar man på det kanske och det är inte så bra. 
(Göran i intervju) 

 

Demokrati behandlas i samband med innehåll som mänskliga 

rättigheter, Sveriges styrelseskick och politiska val. Även när olika 

aktualiteter kommer upp i massmedia kan betydelsen av demokrati 

belysas, t ex kan demokratiska länder jämföras med diktatoriska av 

lärarna i klassrummet. Lärarna återkommer gång på gång till att de 

vill att eleverna ska förstå att demokrati ger både rättigheter och 

skyldigheter. Det kan t ex handla om att eleverna ska förstå att de har 

makt genom demokratiska rättigheter som åsikts- och yttrandefrihet 

men att de samtidigt inte kan kränka andra. 

 

Demokratin är också i fokus genom demokrati när eleverna har 

klassråd eller ska bestämma saker tillsammans i klassen. Elever 

involveras i hur demokratin ska utformas när de har klassråd, klassen 
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kan tillsammans komma fram till vad som ska gälla för majoritet vid 

beslut och hur beslutet ska tas emot av minoriteten.  

Delaktighet 

I studien ses perspektivtagande, kritiskt tänkande, reflexivitet och 

självständighet som bidragande till demokratiskt deltagande. I 

föregående avsnitt framgår att även de intervjuade lärarna menar att 

kritiskt tänkande är en förutsättning för att kunna vara en 

demokratisk medborgare. Lärarna i studien menar även att 

demokratiskt deltagande i samhällskunskapsundervisningen ger 

eleverna förutsättningar att förstå att de kan göra skillnad, att de kan 

vara delaktiga och att de är betydelsefulla för samhället. Lärarna ger 

exempel på hur de försöker visa vad eleverna kan ta ansvar för här 

och nu, det kan handla om miljö men också om vilket ansvar man har 

om en kompis börjar röka eller om man ser en misshandlad människa 

på stan. Anna uttrycker sig så här: 

 
Delaktighet och ansvar tycker jag hänger ihop, att jag faktiskt förstår att jag 
har en del av det som händer, att jag har ett ansvar att påverka det samhälle 
jag lever i.[…]Hela det här att jag har ansvar för min miljö och att det jag gör 
faktiskt spelar roll. (Anna i intervju) 
 
 

I olika typer av klassråd är det meningen att eleverna ska få se hur 

demokrati kan fungera i praktiken, men lärarna menar att det inte 

finns så mycket som eleverna egentligen kan bestämma över på en 

skola. En lärare (Nina) försökte engagera eleverna i skolans behov av 

renovering och eleverna var delvis intresserade men intresset 

stannade på samtalsstadiet inne på lektionen och ledde inte till vidare 

aktiviteter på skolan. Enligt läraren berodde det på att det inte fanns 

gensvar för frågan hos annan personal. 

 

De frågor som eleverna själva visar intresse för handlar ofta om 

orättvisor t ex i skolmatsalen, scheman och lärare. Måns och Nina 

som arbetar på skolor i förorten menar att deras elever ibland kan 

uttrycka att samhället inte bryr sig, att samhället är emot dem och att 

det inte går att påverka och förändra. Elevernas uppfattningar om 

elevråd och klassråd är att det inte händer någonting, det blir ingen 

förändring efter att eleverna har kommit med förslag. 
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Att utöva inflytande på undervisningens utformande är ett sätt för 

eleverna att känna sig delaktiga i undervisningen. Eleverna visar inte 

alltid så stort intresse för att delta i planeringen av undervisningen. 

När lärarna frågar efter elevernas synpunkter kan det hända att 

eleverna engagerar sig, ibland inte. Eleverna har synpunkter på 

arbetsformer och redovisningssätt och lärarna försöker då tillmötesgå 

elevernas önskemål, men det är svårt att få med eleverna i 

planeringen och vissa elevgrupper är lite idéfattiga på hur man kan 

arbeta i klassrummet. Eleverna vet att de inte bara vill läsa i boken 

och svara på frågor men de har inte så lätt för att föreslå andra 

arbetssätt.  

 

Nina menar att det är en av elevernas rättigheter att planera 

undervisningen och hon önskar att de gjorde det mer. Nina och 

Daniel tror att elevernas ibland bristande ointresse för planering av 

undervisningen beror på hur mycket man har tränat eleverna på att 

vara delaktiga innan och hur man ser på skolgång i elevernas 

hemländer. Anna menade att eleverna var trötta på att vara delaktiga, 

på hennes skola hade eleverna fått för mycket av det.  

 

I klassrummet innebär demokratibegreppet även att skapa en miljö 

där elever kan känna sig inkluderade och trygga med att uttrycka sin 

mening utan att andra elever genast kommer med någon nedsättande 

kommentar. Lärarna vill skapa tillåtande klassrum där eleverna kan 

försöka lära av varandra och inte trycka ner varandra. Selma menade 

att: 

 
… det är väl det som är en del av det demokratiska uppdraget, att försöka 
hela tiden att alla ska få sin röst hörd på något sätt. (Selma i intervju). 
 

Eleverna som en demokratisk och pedagogisk resurs 

Intresset att planera innehåll och arbetsformer är kanske inte så stort 

från elevernas sida, desto större verkar engagemanget när 

undervisningen väl är igång då eleverna gärna leder in läraren in på 

ytterligare kunskapsområden genom att ställa frågor och 

kommentarer till läraren. Det finns även exempel i lärarnas utsagor 

där eleverna visat intresse för att utforma och planera 

undervisningen.  
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Dennis elever arbetade med arbetsområdet Lag och rätt då hans 

elever från början hade synpunkter och önskemål på vad de ville göra. 

Eleverna skulle gruppvis träffa polis, fältassistent och fritidsgårdarna 

men visade ett så stort intresse av varandras fältstudier att skolan 

bjöd in alla representanterna till klassen istället. På det viset fick alla 

elever uppleva samma möte. Vid mötet ställde eleverna frågor som 

rörde deras vardag med olika brott, misshandel och hot. Dennis 

menar att det handlar om att få ”rätt ingång” i arbetsområden för att 

eleverna ska bli intresserade och engagerade. Dennis lät också sina 

elever själva bestämma hur de ville arbeta med massmedia- det 

resulterade i att eleverna ville göra en egen talkshow och debattera 

värdefrågor. 

 

Kamilla hade planerat ett besök hos kommunstyrelsens ordförande då 

eleverna skulle presentera en skuggbudget över kommunens 

ekonomi. Då visade det sig att eleverna istället ville beskriva hur de 

önskade sin framtid i kommunen. Läraren övergav då sin planering 

och lät eleverna fullfölja sin önskan om att göra en plan för 

kommunens framtid. Resultatet blev att eleverna kunde presentera en 

framtidsplan med idéer om allt från elevers stöd i skolan till 

bostadsområden som skulle byggas ut med hänsyn till miljön. 

Eleverna fick presentera sina idéer för kommunstyrelsens ordförande 

och för den lokala tidningen där de blev uppmärksammade. 

 

Måns elevgrupp fick utforma/skapa ett landmärke över sin stadsdel. 

Här fick elevernas uttryck synas och uppmärksammas, de blev 

delaktiga och deras tankar fick komma fram till planarkitekter och 

beslutsfattare. Elevernas presentationer visades på internet så 

allmänheten kunde ta del av dem. På samma skola fick eleverna i 

uppdrag att undervisa socialpedagoger som ville veta hur eleverna 

tyckte en bra pedagog ska vara. Eleverna fick bidra med sina 

erfarenheter och deras åsikter var på riktigt efterfrågade.  

Sammanfattande om demokrati i undervisningen 

Lärarna i studien menar att de återkommer till demokratibegreppet 

upprepade gånger under elevernas studietid. Begreppet behandlas i 

samband med aktuella händelser i nyhetsbevakning och när man 
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studerar internationella relationer och mänskliga rättigheter. Skolan 

har som uppdrag att fostra demokratiska medborgare men i 

klassrummen vill inte lärarna stå och säga vad eleverna ska tycka eller 

tänka. I lärarnas tal framkommer att de istället på olika sätt försöker 

fostra eleverna till demokrati genom att utmana dem med frågor och 

be dem att motivera sina ställningstaganden.  

 

Eleverna får även lära känna demokratiska procedurer genom att 

utöva klassråd och andra övningar där man kommer fram till beslut 

tillsammans. Enligt de intervjuade lärarna visar inte eleverna särskilt 

stort intresse för att planera skolarbetet, däremot är de desto mer 

engagerade när lektionen väl är i gång. Då kan eleverna komma med 

frågor och kommenterar som lärarna kan använda för att öka 

kunskaperna om samhällsfrågor. Eleverna används som demokratiska 

och pedagogiska resurser i undervisningen när elevernas önskemål 

om hur ett samhälle ska/kan vara kan tas tillvara.  
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Kapitel 7 Analys 

I följande kapitel analyseras det empiriska materialet. För var och en 

av de kompetenser som diskuteras i studien (perspektivtagande, 

kritiskt tänkande, reflexivitet och självständighet) inleds respektive 

analys med en redogörelse för materialets koppling till kompetensen 

ifråga. Under rubriken Koppling motiveras de samband som 

konstaterats mellan de valda senmoderna kompetenserna och 

lärarnas tal om sin undervisning i samhällskunskap. Därefter 

analyseras lärarnas tal utifrån innehåll och undervisningsmetod 

under rubrikerna Innehåll och Undervisningsmetod. 

  

Perspektivtagande 

Koppling: Kompetensen perspektivtagande relateras i föreliggande 

studie till att dagens samhälle präglas av pluralism och att 

medborgare ställs inför olika perspektiv och uppfattningar i skilda 

samhällsfrågor lokalt, nationellt och globalt. I lärarnas tal om 

samhällsundervisningen framkommer att eleverna ges förutsättningar 

att ta del av olika perspektiv dels genom ämnets innehåll, dels genom 

att ta del av andra elevers erfarenheter och uppfattningar. Genom att 

ta del av skilda perspektiv kan förutsättningar ges för förståelse för 

pluralismens betydelse för demokratin hos eleverna.  

 

I klasser där den kulturella mångfalden är stor kan det uppstå 

konflikter mellan elever som har med deras bakgrund att göra. 

Lärarna hamnar i en situation där de inte vill ta ställning för någon 

sida. Lärarna menar att eleverna har rätt till sina subjektiva 

uppfattningar men eleverna får inte kränka någon annan. Att elever 

har olika uppfattningar behöver inte vara enbart negativt; om 

konflikter kan användas på ett konstruktivt sätt i undervisningen kan 

det framgå att olikheter och meningsskiljaktigheter är en del av 

demokratin.  

 

 

Innehåll: Det samhällsvetenskapliga innehållet i sig kan bidra till att 

eleverna ser att det finns olika perspektiv i olika frågor, enligt lärarnas 

tal. Genom att studera politiska uppfattningar och olika former av 
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styrelseskick kan eleverna få möjlighet att inse vilken betydelse det 

pluralistiska samhället har för demokratin och att det inte finns 

demokrati överallt i världen. Faktaområden som ekonomi, 

globalisering och resurshushållning kan också bidra till att eleverna 

ges förutsättningar för att utveckla förståelse för andras situation. 

Genom att utnyttja aktuella händelser och massmedier som underlag 

för analys och samtal kan lärarna bereda möjligheter att utveckla 

förståelse för olika perspektiv hos eleverna. Även här kan elevernas 

erfarenheter få betydelse då flerspråkiga elever kan bidra till 

innehållet genom att redogöra för och analysera hur en händelse 

bevakas i andra länder. 

 

Undervisningsmetod: Genom att samtala, möta andra i och utanför 

skolan och låta eleverna ta olika roller låter lärarna eleverna ta del av 

andras perspektiv. Eleverna kan ha strukturerade och ostrukturerade 

samtal med varandra och med läraren i klassrummet, de kan också 

använda sig av olika digitala diskussionsforum eller skriva bloggar. 

När elever samtalar med andra kan de koppla de intryck de får genom 

samtalet till kunskap som de redan erövrat. För att kunna dela med 

sig av sina erfarenheter måste också eleverna försöka sätta sig in i hur 

de kan uppfattas av andra, hur någon annan kan se på elevens 

erfarenhet, det gör att eleven tvingas hitta vissa kontaktpunkter med 

andras liv. I tabellen nedan framgår vilket innehåll och vilka 

undervisningsmetoder som kopplats till perspektivtagande. 

 

 
Tabell 3   7.1. Perspektivtagande i förhållande till innehåll och undervisningsmetod 

Medborgarkompetenser 

 

Innehåll Undervisningsmetod 

Perspektivtagande Politiska system och 

uppfattningar, konflikter, 

ekonomi, 

globaliseringsfrågor, 

resurshantering, aktuella 

händelser, elevernas 

kontext ex elevers 

berättelser om andra 

kulturer och länder. 

 

Strukturerade och 

ostrukturerade samtal,   

möten mellan elever och 

andra utanför skolan,  

elevernas erfarenheter som 

resurs, 

rolltagande,  

medial interaktion, 

mediaanalys. 
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Kritiskt tänkande 

Koppling: Kompetensen kritiskt tänkande relateras i föreliggande 

studie till det senmoderna samhället där individer behöver hantera 

och värdera mycket information i olika medier. Av lärarnas tal 

framkom att det är förmågan att kunna granska massmedia, särskilt 

sociala medier, som anses som viktigast för ungdomar på 

grundskolans senare del. Med hjälp av elevernas frågor och visade 

intresse för olika aktuella händelser eller text och bild i olika 

massmedier kan lärarna motivera eleverna till att ta till sig ny 

kunskap om hur man kan analysera massmedia utifrån källkritiska 

begrepp. 

 

Innehåll: Av lärarnas tal framgår att aktuella händelser eller uttryck 

på internet eller annan massmedia används när lärarna försöker 

hjälpa eleverna att utveckla sitt kritiska tänkande. Elever kan också 

visa lärare och klasskamrater olika texter eller bilder från internet 

som blir föremål för analys. Annat innehåll som lärarna nämner i 

intervjuerna i samband med kritiskt tänkande handlar om livsvillkor, 

orsaker till och konsekvenser av internationella konflikter och 

ekonomiska förhållanden. 

 

Undervisningsmetod: I intervjuerna menar lärarna att eleverna 

behöver stöttning i undervisningen för att kunna utveckla ett kritiskt 

tänkande. I klassrummet kan lärarna analysera texter och bilder från 

olika massmedier tillsammans med eleverna som på så vis får redskap 

för hur uppgifter i massmedia kan betraktas kritiskt. När det gäller 

annat innehåll som studeras i undervisningen, t ex internationella 

konflikter, visar lärarna eleverna kausala tankemodeller över orsaker 

och konsekvenser.  

 

Av lärarnas tal framkommer att problemformuleringar av läraren är 

ett vanligt sätt att stötta eleverna i kritiskt tänkande. Genom att ställa 

källkritiska, strukturerande, problematiserande eller/och 

reflekterande frågor till eleverna inför samtal eller inför fördjupande 

arbeten får eleverna stöttning i sitt kritiska tänkande. Eleverna stöttas 
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i sin kunskapsprocess genom att läraren visar hur de kan skapa en 

dialog med det stoff som studeras. 

 

Att behärska språket och förstå betydelsen av begrepp är något av en 

förutsättning för att kunna utveckla kritiskt tänkande i ämnet. I 

lärarnas tal framkommer att de försöker utforma undervisningen 

språkutvecklande. Genom att koppla undervisningen till elevernas 

värld/kontexter kan språkets betydelse medvetandegöras och 

eleverna kan motiveras att utveckla sitt språk och erövra nya begrepp. 

Exempel på andra språkutvecklande arbetssätt i samhällskunskaps-

ämnet är att skapa ordbanker, ”flippar”, sambandskort, skriva och 

tala argumenterande. I tabellen nedan framgår vilket innehåll och 

vilka undervisningsmetoder som kopplats till kritiskt tänkande. 

 

 
Tabell 4  7.2. Kritiskt tänkande i förhållande till innehåll och undervisningsmetod 

Medborgarkompetenser 

 

Innehåll Undervisningsmetod 

Kritiskt tänkande Livsvillkor i olika länder, 

konflikter i världen, 

ekonomiska förhållanden, 

massmedias påverkan, 

aktualiteter, sociala medier, 

samhällsfrågor, elevernas 

samhällskontext ex 

aktualiteter. 

 

Mediaanalys,  

tankemodeller, se orsaker 

och konsekvenser, 

frågor, samtal mellan lärare 

och elev och mellan elever, 

begreppsförståelse med 

ordbanker, flippar och 

sambandskort. 

 

 

 

Reflexivitet och reflektion 

Koppling: Kompetenserna reflexivitet och reflektion relateras i 

föreliggande studie till dagens samhälle där medborgaren tvingas till 

reflexivitet för att kunna hantera information och förhålla sig till 

omvärlden. Olika val behöver göras vilket leder till att medborgaren 

måste reflektera över sina egna värderingar. I intervjuerna talar 

lärarna om hur eleverna reflekterar över sig själva i förhållande till 

olika samhällsvetenskapliga faktaområden men också utifrån 

elevernas egna erfarenheter av den samhällskontext de befinner sig i. 

När eleverna speglar sig i samhällsinnehåll, som exempelvis 



 94 

mänskliga rättigheter, kan förutsättningarna för att öka förståelsen 

för innehållet stärkas. Reflektioner utifrån ett samhälleligt innehåll 

tillsammans med elevernas egna erfarenheter som underlag kan ge 

eleverna möjlighet att utveckla handlingsberedskap och förmåga att 

formulera lösningar och alternativ på skilda samhällsproblem.  

 

Av lärarnas tal framgår att elevernas självreflektioner kunde baseras 

på samhällsvetenskapligt innehåll utifrån läroplanen men också på 

elevernas erfarenheter. Beroende på elevernas kontext kunde olika 

reflektioner göras, på några skolor i mindre välbärgade områden kom 

eleverna med frågor som handlade om välfärden och dess 

förutsättningar, på en liknande skola bestämde läraren att eleverna 

skulle reflektera över fattigdom och hur eleverna själva såg på sina 

ekonomiska förutsättningar. På en skola i ett mer välbärgat område 

där Sverigedemokraterna fått många röster i skolvalet valde läraren 

däremot att låta eleverna reflektera över dem som kan behöva hjälp 

från samhället och vilken betydelse eleverna själva har för att 

upprätthålla välfärden. 

 

Av lärarnas tal framgick att eleverna, förutom att reflektera över egna 

frågor, också reflekterade över sin egen roll utifrån 

samhällsvetenskapligt ämnesinnehåll. Eleverna hade ett underlag i 

form av fakta och sina egna och andras erfarenheter som de fick 

analysera och därefter presentera olika åtgärder eller handlingar. 

Även här kunde lärarna knyta det samhälleliga innehållet till 

elevernas erfarenheter. Eleverna fick även nya erfarenheter med 

lärarens hjälp, eleverna fick t ex besöka ett renoverat badhus och 

träffa hemlösa och kriminella. 

 

Innehåll: Eleverna reflekterade över samhällsvetenskapligt innehåll 

som politiska uppfattningar, fattigdom, minoriteters rättigheter, 

demokratins förutsättningar, ekonomi, världskonflikter, miljö, 

nazismen och kriminalitet. Andra reflektioner hade sin utgångspunkt 

i samhällsfrågor knutna till elevernas samhällskontext. I den mindre 

välbärgade förorten reflekterades över försörjningsstöd och svartjobb 

medan det i den mer välbärgade förorten reflekterades över 

välfärdens förutsättningar. 
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Undervisningsmetod: I intervjuerna talade lärarna om hur eleverna 

reflekterade över frågor ställda i klassrummet tillsammans med andra 

elever och/eller läraren. Andra reflektioner kunde ske individuellt och 

skriftligt. En typ av reflektioner gjordes över ett specifikt 

samhällsvetenskapligt innehåll där syftet var att komma fram till 

lösningar eller andra handlingsberedskapande åtgärder på givna 

problem, som underlag för reflektionerna fanns fakta och elevernas 

egna erfarenheter. Av tabellen nedan framgår vilket innehåll och vilka 

undervisningsmetoder som kopplats till reflexivitet och reflektion. 

 

 
Tabell 5  7.3. Reflexivitet och reflektion i förhållande till innehåll och undervisningsmetod 

Medborgarkompetenser 

 

Innehåll Undervisningsmetod 

Reflexivitet och reflektion Partipolitik, livsvillkor, 

fattigdom, demokrati, 

minoriteters rättigheter, 

migration, Sveriges 

rättssystem, nazism, 

kriminalitet, 

samhällsfrågor utifrån 

elevernas 

samhällskontexter  

ex. fattigdom. 

 

Samtal mellan elever, 

samtal mellan lärare och 

elever,  

skrivande i klassrum och i 

sociala medier, 

innehållsbaserade 

reflektioner, bedömningar 

och 

handlingsberedskapande. 

 

 

 

Självständighet 

Koppling: Kompetensen självständighet relaterar i föreliggande 

studie till dagens samhälle där det finns förväntningar på att 

individen kan agera autonomt och fatta självständiga beslut. I 

intervjuerna talar lärarna om hur de låter eleverna självständigt ta 

ställning i olika samhällsfrågor. Genom stöttande samtalsstrukturer i 

klassrummet eller i olika digitala diskussionsrum kan eleverna få 

möjlighet att göra egna bedömningar och ställningstaganden. Av 

lärarnas tal framgår också att lärarna har förväntningar på att 

eleverna ska kunna arbeta självständigt och ha egna synpunkter på 

det ämnesinnehåll som studeras. 
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Utifrån lärarnas tal kan man inte dra slutsatsen att lärarna alltid tog 

tillfället i akt att kvalificera elevernas kunnande i samhällskunskap 

utifrån deras självständiga ställningstaganden. Vid några tillfällen 

berättades dock om hur eleverna fick möjlighet att utveckla ”andra 

ordningens kunskaper”. Till exempel fick elever självständigt komma 

fram till olika lösningar på världskonflikter utifrån kausala modeller.  

Att ta del av andras självständiga ställningstaganden kan också 

innebära att eleven får ta del av fler perspektiv än sitt eget, men i 

denna studie framgick inte om lärarna på något vis försökte använda 

elevernas ställningstaganden för att på ett mer systematiskt sätt öka 

elevernas kunskaper i samhällskunskap. 

 

När det gäller elevernas utvecklande av personlig makt eller auktoritet 

så är det främst elevernas möjligheter att påverka undervisningens 

utformning med hjälp av sitt visade intresse och engagemang i olika 

frågor som är betydelsefull. Eleverna visar sin självständighet och 

egenmakt genom att styra in lektionen på frågor och ämnen som 

läraren inte planerat. Eleverna kan dra samhällsundervisningen till 

sin egen värld, till de frågor som berör eleverna. Genom att använda 

sig av elevernas initiativ kan samhällsinnehållet knytas till elevernas 

samhällskontext. Här framgick det tydligare av lärarnas tal att de 

kunde använda sig av elevernas visade intresse för olika händelser, 

texter och bilder som eleverna tagit del av i massmedia för att kunna 

kvalificera elevernas kunskaper. Det handlade dels om att lärarna 

passade på att visa elever hur man kan analysera uppgifter i 

massmedia, dels om att lärarna kunde koppla intresset till ny fakta 

och teori.  

 

När lärarna kunde koppla samhällskunskapsundervisningen till 

elevernas värld väcktes ett intresse och engagemang som läraren 

kunde använda för att motivera eleverna att fördjupa sina kunskaper i 

ämnet. Om läraren tar elevernas erfarenheter, initiativ och frågor på 

allvar ges också förutsättningar för att eleverna kan uppleva att 

undervisningen handlar om ”här och nu” och att de är inkluderade i 

undervisningen. Eleverna ges förutsättningar för att uppleva sig som 

subjekt till sin omgivning och undervisningen sker genom demokrati. 
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Innehåll: Det samhällsvetenskapliga innehållet sågs som ett underlag 

för eleverna när de skulle försöka göra egna ställningstaganden, fakta 

behövdes för att kunna göra analyser och ha något stoff att reflektera 

kritiskt över. Exempel på fakta, enligt lärarnas tal, som eleverna 

självständigt fick ta ställning till handlade om minoriteters 

rättigheter, miljöfrågor och världskonflikter. 

  

Undervisningsmetod: I lärarnas tal framkom att eleverna kunde få 

träna sig på att göra självständiga ställningstaganden när de skriftligt 

i olika arbeten skulle försöka reflektera över samhällsvetenskaplig 

fakta men också genom att delta i olika samtal. Samtalen sker i 

klassrummet eller via digitala diskussionsrum med hjälp av stöttande 

strukturer som frågeställningar och utvalda begrepp eller med hjälp 

av samtalsledare. Elever kunde också få skriva bloggar där de 

tränades i att formulera sig självständigt, göra val, agera och vara 

självreflekterande.  

 

Under lektionerna ställde elever frågor med utgångspunkt i elevens 

erfarenheter som berörde aktuella händelser eller texter och budskap 

i sociala medier. Lärarna använde dessa elevinitiativ till att utforma 

nya lektioner och försökte kvalificera elevernas kunskaper i frågan. 

Elever kunde också under ett pågående arbete initiera nya arbetssätt 

eller arbetsområden för läraren. Läraren använde elevinitiativet som 

en motivation för vidare fördjupning och elevernas visade intresse och 

motivation kunde enligt lärarna bidra till elevernas prestationer i 

ämnet. Av tabellen nedan framgår vilket innehåll och vilka 

undervisningsmetoder som kopplats till självständighet. 

 
Tabell 6  7.4. Självständighet i förhållande till innehåll och undervisningsmetod 

Medborgarkompetenser 

 

Innehåll Undervisningsmetod 

Självständighet Samhällsfrågor, 

miljöfrågor, konflikter, 

mänskliga rättigheter,  

individ-samhälle samband. 

 

Elevinitiativ, egenmakt, 

stöttande strukturer som 

strukturerade och 

ostrukturerade samtal 

mellan elever och mellan 

lärare och elever, 

värderingsövningar, 

arbetsuppgifter. 
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Översikt över samtliga medborgarkompetenser, innehåll och 
metoder 

I tabellen nedan sammanställs demokratiskt deltagande och samtliga 

senmoderna medborgarkompetenser i förhållande till det innehåll 

och undervisningsmetoder som lärarna angett. 

 
Tabell 7  7.5. Översikt över samtliga medborgarkompetenser 

Medborgarkompetenser 

  

Innehåll Undervisningsmetod 

Perspektivtagande Politiska system och 

uppfattningar, konflikter, 

ekonomi, globaliseringsfrågor, 

resurshantering, aktuella 

händelser, elevernas 

samhällskontext ex elevers 

berättelser om andra kulturer 

och länder. 

 

Strukturerade och 

ostrukturerade samtal,   

Möten mellan elever och andra 

utanför skolan,  

Elevernas erfarenheter som 

resurs, 

rolltagande,  

medial interaktion, 

mediaanalys, 

konflikter. 

 

Kritiskt tänkande Livsvillkor i olika länder, 

konflikter i världen, 

ekonomiska förhållanden, 

massmedias påverkan, 

aktualiteter, sociala medier, 

samhällsfrågor, elevernas 

samhällskontext ex 

aktualiteter. 

 

Mediaanalys,  

tankemodeller, se orsaker och 

konsekvenser, 

frågor, samtal mellan lärare 

och elev och mellan elever, 

begreppsförståelse med 

ordbanker, flippar och 

sambandskort. 

 

Reflexivitet och reflektion Partipolitik, livsvillkor, 

fattigdom, demokrati, 

minoriteters rättigheter, 

migration, Sveriges 

rättssystem,  

samhällsfrågor utifrån 

elevernas samhällskontexter  

ex fattigdom. 

 

Samtal mellan elever, samtal 

mellan lärare och elever,  

skrivningar i klassrum och i 

sociala medier 

Innehållsbaserade reflektioner, 

bedömningar och 

handlingsberedskapande. 

 

Självständighet Samhällsfrågor, miljöfrågor, 

konflikter, mänskliga 

rättigheter,  

individ-samhälle samband. 

 

Elevinitiativ, egenmakt, 

Stöttande strukturer som 

strukturerade och 

ostrukturerade samtal mellan 

elever och mellan lärare och 

elever, värderingsövningar, 

arbetsuppgifter. 
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Demokratiskt deltagande 

 

Av lärarnas tal framkommer att de försöker belysa innebörden av 

begreppet demokrati och att elever får arbeta med innehåll som kan 

ses som en förutsättning för att förstå medborgares möjligheter att 

delta demokratiskt i samhället. Innehåll som nämns av de intervjuade 

lärarna är svenskt styrelseskick, politik, svenska politiska partier, 

styrelseskick i andra länder, diktatur, mänskliga rättigheter och 

aktualiteter, individ-samhälle samband och elevernas 

samhällskontext. 

 

I studien ses kompetenserna perspektivtagande, kritiskt tänkande, 

reflexivitet och självständighet som bidragande till en individs 

demokratiska deltagande. Förutom att studera demokratibegreppets 

innebörder utformar lärarna, enligt intervjuerna, undervisningen så 

att eleverna får reflektera över samhällsfrågor, sina egna 

ställningstaganden och självständigt formulera sig i diskussioner och 

skrivuppgifter. Eleverna får också tankemodeller och redskap för att 

kunna analysera innehåll i massmedia.  

 

När lärarna använder sig av olika elevinitiativ och viljeyttringar kan 

kompetenser som kritiskt tänkande, reflexivitet och självständighet 

aktiveras och förutsättningarna skapas för att elevernas kunskaper 

om samhälle och demokrati kan fördjupas. Enligt lärarna visar inte 

eleverna särskilt stort intresse för att i förväg planera och påverka 

undervisningens utformning, däremot visar de ett större engagemang 

när lektionen väl är i gång. Då kommer eleverna med 

erfarenhetsbaserade frågor och kommentarer om olika aktualiteter 

och samhälle, men också om undervisningens innehåll. Dessa frågor 

uppger lärarna att de anknyter till när de planerar sin vidare 

undervisning och kan därmed försöka utforma förutsättningar för 

eleverna att fördjupa sina kunskaper om samhället utifrån elevernas 

kontexter. Andra initiativ som eleverna tar är när de under 

lektionernas gång kommer med synpunkter på undervisningens 

innehåll. Eleverna kan önska att de vill arbeta med något särskilt eller 

på ett visst sätt, lärarna kan då planera om sin undervisning utifrån 

elevernas visade intresse. 
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Lärarna låter även eleverna bidra med sina erfarenheter och 

uppfattningar till verksamheter utanför skolan. Eleverna används 

som demokratiska och pedagogiska resurser i undervisningen (och i 

samhället) när lärarna låter elevernas önskemål om hur ett samhälle 

ska/kan vara tas tillvara. Undervisningen handlar därmed inte endast 

om demokrati, utan sker också genom demokrati. I några klasser fick 

eleverna möta kommunpolitiker och ställa frågor och synpunkter till 

dessa. En klass fick arbeta fram en plan över hur de önskade att deras 

kommun skulle se ut, som presenterades för kommunpolitiker. 

Ytterligare en klass fick utforma ett landmärke över sin stadsdel som 

presenterades för allmänheten. I en klass var elevernas uppfattningar 

om hur en lärare ska vara efterfrågade av socialpedagoger. Elevernas 

uppfattningar kunde därmed bidra till verksamheter utanför skolan. 

 

Elevernas visade intresse och engagemang används även av lärarna 

som en motivation till att vilja lära sig mer, när lärarna uppfattar att 

eleverna är intresserade av något vill de utnyttja intresset för att 

fördjupa kunskaperna hos eleverna. Om undervisningen innebär att 

eleverna får använda sina erfarenheter och uppleva att de är 

inkluderade ”här och nu” kan de motiveras att nå längre i sin 

kunskapsutveckling och förutsättningar skapas för dem att kunna 

uppleva sig som subjekt i förhållande till sin omgivning. 

 

Sammanfattande analys av lärarnas tal  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur 

samhällskunskapslärare i sin undervisning kan möta utmaningar i det 

samtida föränderliga samhället. Medborgare behöver kunna göra 

självständiga val och beslut, kritiskt granska information, förhålla sig 

till en pluralistisk värld med olika uppfattningar och engagera sig i 

samhällsfrågor på lokal och global nivå. Att ha förmågan att engagera 

sig och delta demokratiskt i samhället ses som ett övergripande mål 

för samhällskunskapsundervisningen i denna studie. Med bakgrund i 

samhällsvetenskapliga beskrivningar och analyser om det 

senmoderna samhället har vissa medborgarkompetenser pekats ut 

som särskilt betydelsefulla för medborgarens samhälleliga 

deltagande. I studien har följande kompetenser valts och studerats för 
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att de ses som bidragande till medborgarnas förmåga att delta och 

utöva inflytande på det demokratiska livet, nämligen: 

perspektivtagande, kritiskt tänkande, reflexivitet/reflektion och 

självständighet. I följande avsnitt görs en sammanfattande analys hur 

dessa kompetenser framträder i lärarnas tal om sin 

samhällskunskapsundervisning och på vilka sätt kompetenserna 

skulle kunna bidra till elevernas demokratiska deltagande utifrån 

forskningsfrågorna. Den första forskningsfrågan lyder: 

 

På vilket sätt kan demokratiskt deltagande och 

medborgarkompetenserna perspektivtagande, kritiskt tänkande, 

reflexivitet, reflektion och självständighet relateras till lärarnas tal i 

intervjuerna? 

 

Demokratin bygger på att det finns olika sätt att se på verkligheten 

och en mångfald av uppfattningar (Ekman 2012). Av lärarnas tal 

framgår att lärarna försöker utforma undervisningen så att eleverna 

inte tror att allt är antingen ”svart eller vitt” och att det finns olika 

intellektuella perspektiv på olika samhällsfrågor. Genom att medvetet 

använda sig av samhälleligt innehåll som visar olika perspektiv och 

undervisningsmetoder som exempelvis samtal och rolltagande kan 

förutsättningar skapas för eleverna att se olika perspektiv. I klasser 

med stor kulturell mångfald kan elevernas olika erfarenheter 

användas som en resurs då de kan bidra med fler perspektiv. Att 

förstå att det finns olika perspektiv kan även sägas hänga samman 

med att förstå pluralismens betydelse för demokratin, utan en 

mångfald av uppfattningar är det tveksamt om vi har demokrati. 

 

Att medborgare kan tänka kritiskt och ifrågasättande är en 

förutsättning för demokratin. Om medborgarna kan använda sig av 

rationellt tänkande finns förutsättningar för att olika alternativ kan 

ställas mot varandra och att demokratin kan väljas utifrån rationella 

ställningstagande (Ekman 2012). Om eleverna ska kunna delta 

demokratiskt i samhället och kunna granska vad som sker i samhället 

på ett kritiskt sätt krävs därför att eleverna både har faktakunskaper 

och analytiska kunskaper (Sandahl 2011). Lärarna i studien menar att 

eleverna särskilt behöver ha analyserande kunskaper för att kunna 

hantera massmedia och information på internet. I informations- och 
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kunskapssamhället blir förmågan att kritiskt granska vad som sägs på 

internet allt mer värdefull då information sprids snabbt och till 

många.  Av lärarnas tal framgick att lärarna kunde använda elevernas 

intresse för olika aktualiteter som motivation för att vilja utöka sina 

kunskaper i mediehantering.  

 

I det senmoderna samhället förväntas medborgarna göra val, ta beslut 

och ta ansvar för sina beslut och handlingar. I lärarnas tal framkom 

att eleverna kunde få reflektera över samhällsfrågor och 

samhällsvetenskapliga problemställningar för att försöka komma 

fram till olika alternativa lösningar. Eleverna kunde få reflektera över 

sig själva och sin egen roll i förhållande till olika samhällsfrågor som 

minoriteters rättigheter eller miljö. Lärarna använde även elevernas 

initiativ och självreflektioner när de i klassen började arbeta med 

frågor som eleverna bar med sig från sin kontext/miljö.  

 

Att tillsammans med andra reflektera över frågeställningar om t ex 

vem som kan vara svensk och vem man ser som invandrare kan ge 

eleverna vidgade insikter i deras egna värderingar, identiteter och 

ställningstaganden, det kan även utmana de fördomar och 

föreställningar som eventuellt kan finnas om andra. Risker kan dock 

finnas med att alltför ensidigt poängtera kulturella skillnader mellan 

människor då det möjligen kan leda till förenklade slutsatser och att 

eleverna skulle kunna se sig som kulturella objekt snarare än 

självständiga individer med unika berättelser (Biesta 2002, Todd 

2011). 

 

I det senmoderna samhället finns ett behov av självständiga 

medborgare som har förmåga att göra egna bedömningar, 

självständiga val och ta ansvar för konsekvenserna. Individen behöver 

utveckla personlig auktoritet och förmågan att reflektera självständigt 

(Beck 1998, Biesta 2002, Inglehart & Welzel 2008). Av lärarnas tal 

framgår att eleverna får tillfälle att i undervisningen självständigt 

komma fram till saker utifrån fakta. Genom att utnyttja elevernas 

visade intresse och elevinitiativ som frågor och viljeyttranden i 

undervisningen ges förutsättningar för utvecklande av elevernas 

egenmakt och självstyre (Hobel 2013). 
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Att kunna göra val och fatta beslut hör i en demokrati samman med 

medborgarens självständighet. I lärarnas tal framkom att eleverna får 

tillfällen att själva ta ställning till samhällsfrågor både i klassrummet 

och i olika digitala diskussionsfora. Eleverna får möjlighet att träna på 

att utveckla sitt eget jag som handlingscentrum och får möjlighet att 

se sig som subjekt i samhället. Lärarna kan iscensätta demokrati i 

undervisningen genom att i stöttande strukturer låta elever göra 

självständiga ställningstaganden och även ta del av andras. 

 

Lärarna säger i intervjuerna att de återkommer till 

demokratibegreppet under elevens skolgång. Lärarna vill att 

undervisningen ska leda till att eleverna får kunskap om 

demokratiska värderingar men lärarna vill inte säga till eleverna vad 

de ska tycka. Däremot kan lärarna genom att använda sig av olika 

sorters undervisningsmetoder utforma undervisningen genom 

demokrati, vilket också kan bidra till undervisningens övergripande 

syfte. Eleverna får därmed chansen att utveckla kunskap om 

demokrati men också genom demokrati (Biesta 2006). Lärarna 

arrangerar klassråd och omröstningar för att eleverna ska kunna 

uppleva demokratiska arbetssätt. Intresset för att påverka 

planeringen av lektionerna, skolans verksamhet och organisation 

verkar inte vara så stort hos elever eller lärare. Desto större verkar 

intresset vara hos eleverna att genom olika initiativ påverka 

undervisningens gång. Dessa elevinitiativ kan dels handla om att 

eleverna genom att ställa frågor och visa intresse för olika aktuella 

händelser eller utifrån sin samhällskontext leder in lektionerna på 

frågor och ämnen som lärarna inte planerat, dels kan det handla om 

att eleverna har önskemål om hur och med vad de vill arbeta. 

Den andra forskningsfrågan lyder:  

 

Vad i lärarnas tal om undervisningens innehåll kan relateras till 

demokratiskt deltagande och de senmoderna 

medborgarkompetenserna?  

 

Av lärarnas tal framkommer att undervisningens innehåll i form av 

fakta och aktuella händelser kan relateras till de senmoderna 

kompetenser som valts i denna studie. Undervisningens innehåll, som 

det beskrivs av lärarna, kan sägas möta det senmoderna samhällets 
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utveckling där medborgarna kan engageras på lokal, nationell och 

global nivå då innehållet behandlar samband mellan individ och 

samhälle som beslutsfattande, politiska idéer, samhällsresurser, 

ekonomiska förhållanden, livsvillkor, välfärd och invandring (Banks 

2005, Delanty 2002, Giddens 1999, Löden et al. 2014, Stoker 2006). 

Lärarna säger i intervjuerna att eleverna får ta del av globala 

förhållanden i undervisningen, vilket skulle kunna öka förståelsen och 

samexistensen mellan människor med olika bakgrund (Banks 2005, 

Carlström & Wersäll 2006).  

 

Det innehåll som utifrån lärarnas tal i intervjuerna kan relateras till 

samtliga senmoderna medborgarkompetenser handlar om 

beslutsfattande, politiska system, svenskt styrelseskick, svenska 

politiska partier och internationella konflikter. Detta innehåll 

relateras till demokratiskt deltagande genom att fakta om politiska 

system studeras men också genom att elevernas initiativ och 

självreflektioner tas tillvara. Även innehåll som handlar om 

samhällsresurser och fördelning, globalisering, livsvillkor, fattigdom 

och miljö kan sägas vara innehåll som behöver belysas i 

undervisningen om eleverna ska kunna engageras lokalt, nationellt 

och globalt. Av lärarnas tal framgick att lärarna försöker sätta detta 

innehåll i samband med perspektivtagande, kritiskt tänkande och 

demokratiskt deltagande bland annat genom att innehållet 

relaterades till elevernas liv. Genom att belysa innehåll som handlar 

om olika politiska system och ideologier kan även pluralismens 

betydelse för demokratin framgå i undervisningen.  

 

Demokratin förutsätter även medborgare som kan förhålla sig kritiskt 

och ifrågasättande (Banks 2005, Ekman 2012). Av lärarnas tal 

framkommer att det i första hand är aktualiteter och innehåll från 

olika medier som används vid utvecklandet av kritiskt tänkande i 

undervisningen men även lärarnas vilja att samtala och ha ett ”öppet 

klimat” i klassrummet bidrar till elevernas kritiska förhållningssätt 

(Ekman 2011). 

 

Det senmoderna samhället är till stor del ett informations- och 

kunskapssamhälle där medborgarna behöver kunna hantera stora 

mängder information (Giddens 2010). Av lärarnas tal framgår att 
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innehåll som belyser information och kommunikation, massmedias 

roll och aktuella händelser kan relateras till medborgerliga 

kompetenser som perspektivtagande och kritiskt tänkande men även 

demokratiskt deltagande genom stöttande analysmodeller och 

elevinitiativ.  

 

För att kunna förhålla sig till den ständiga strömmen av ny 

information tvingas medborgaren till reflexivitet. Genom att 

reflektera över sig själv i förhållande till samhället kan problem 

identifieras och även hur de möjligen kan lösas (Spanget-Christensen 

2013, Giddens 1999). Av lärarnas tal framgår att det i 

samhällskunskapsundervisningen erbjuds tillfällen för eleverna att 

reflektera över sig själva, sina egna livsvillkor och ställningstaganden i 

förhållande till olika samhällsfrågor, t ex fick elever reflektera över 

fattigdom och mänskliga rättigheter i förhållande till sig själva.  

 

Lärarna är de som väljer vilket stoff som ska behandlas i 

undervisningen (med hänsyn till aktuella styrdokument), men de kan 

också välja att utgå från elevernas erfarenheter och frågor när 

undervisningen ska utformas. Elevers uppfattningar och beteende 

påverkas i viss mån av elevernas intryck av människor och 

information i sin omgivning (Strömblad 2003). Utifrån de intervjuade 

lärarnas tal verkar det som att lärarna kan identifiera vissa av dessa 

påverkansfaktorer utanför skolan som kan ha betydelse för eleverna 

och försöka möta dessa i undervisningen, t ex tog en lärare vara på 

elevers frågor om försörjningsstöd för att förklara hur 

välfärdssystemet i Sverige fungerar. Lärarna verkar även ha kunskap 

om ämnet som gör att de kan använda elevernas livsvärld och de 

frågor som eleverna ställer i ett kunskapskvalificerande syfte, t ex 

kunde lärarna utforma lektioner om massmediaanalyser efter att 

elever hade uppmärksammat aktuella händelser i sociala medier 

(Shulman 2004).  

 

I det senmoderna samhället anses traditioner och arv minska i 

betydelse medan individens betydelse ökar. Individen ställs i centrum 

för handlande, individen förväntas kunna reflektera över sig själv, 

välja, fatta beslut och agera självständigt. Mer än tidigare kan 

individer själva välja hur de vill leva sina liv. Detta, tillsammans med 
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den ökade mängden valmöjligheter och information, gör att 

medborgarna behöver kunna basera sina val på reflektion (Beck 1998, 

Biesta 2002, Giddens 1999). Av lärarnas tal framkommer att 

samhällsinnehåll som mänskliga rättigheter, fattigdom och konflikter 

kan användas som underlag för självreflektion och egna ställnings-

taganden i samhällskunskapsundervisningen. Medborgerliga 

kompetenser som reflexivitet/reflektion och självständighet kan i 

lärarnas tal relateras till innehåll som handlar om rättigheter och 

rättsskipning som mänskliga rättigheter, minoriteter och det svenska 

rättssystemet. Även innehåll som handlar om förhållandet mellan 

individ och samhälle/gemenskap med exempel som 

välfärdsstrukturer och invandringsfrågor kunde relateras till 

reflexivitet och demokratiskt deltagande genom att innehållet, enligt 

de intervjuade lärarna, användes som ett underlag för reflektion och 

egna ställningstaganden hos eleverna.  

 

Det innehåll som lärarna säger sig arbeta med återfinns i läroplanen 

(Läroplanen, centralt innehåll i samhällskunskap åk 7-9). Förutom de 

ämnesområden som är framskrivna i läroplanen belyses aktuella 

händelser och samhällsfrågor. Utifrån lärarnas tal verkar det som att 

lärarna har kunskap om vad ämnet innehåller och även vad som 

skrivits fram i det centrala innehållet i läroplanen. Detta gör att de 

kan välja vissa frågeställningar ställda från eleverna och knyta dem till 

undervisningen och ämnets innehåll.   

 

Det samhällsvetenskapliga innehåll som i lärarnas tal beskrevs 

komma från elevernas samhällskontext handlade om välfärden och 

dess förutsättningar, elevernas berättelser och erfarenheter från olika 

kulturer och platser, aktualiteter, texter och bilder som elever visade 

från olika medier och självreflektioner över minoriteters rättigheter, 

identitet och rasism.  

 

Den tredje forskningsfrågan lyder: 

 

Vad i lärarnas tal om sina undervisningsmetoder kan relateras till 

demokratiskt deltagande och senmoderna medborgarkompetenser? 
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Av lärarnas tal framgår att eleverna får ta del av fakta om begreppet 

demokrati på lektionerna, men de får också kunskap om 

demokratiska arbetssätt genom att undervisningen sker demokratiskt 

(Biesta 2006). Olika former av samtal och dialog mellan lärare och 

elever och mellan elever är exempel på när eleverna kan ta del av 

varandras erfarenheter. Genom att läraren är medskapande och 

använder sig av elevernas erfarenheter och initiativ kan eleverna 

motiveras att fördjupa sina kunskaper i ämnet. Om elevernas 

erfarenheter uppmärksammas i samhällskunskapsundervisningen 

aktualiseras även att eleven är en samhällsmedborgare med egna 

föreställningar som kan vara värda att lyssna till och utveckla 

(Hesslefors-Arktoft 2006). 

 

Det arbetssätt som kan relateras till studiens alla kompetenser är 

olika former av samtal. I klassen kan läraren arrangera strukturerade 

samtal där elever sitter i mindre grupper och samtalar om vissa 

begrepp eller frågor, samtalen kan ske i klassrum eller på digitala 

diskussionsforum. Ostrukturerade samtal sker också mellan lärare 

och elever i klassrummet där lärare och elever kan ställa frågor till 

varandra och på så vis starta samtalet. 

 

Genom samtal kan lärarna använda elevernas erfarenheter även som 

pedagogiska och demokratiska resurser. När elever bidrar med sina 

olika erfarenheter, frågeställningar och önskningar får de övriga 

eleverna ta del av de andra elevernas perspektiv och får ytterligare 

underlag för sina egna ställningstaganden. Eleverna kan i samtalet 

leda undervisningen in på oplanerade ämnen och frågor. Om läraren 

tar tillvara elevernas visade intresse och engagemang kan de 

motiveras och förutsättningarna för att utveckla mer fördjupade 

kunskaper i samhällskunskap möjligen stärkas (Hesslefors-Arktoft 

2006). När elevernas initiativ leder till att undervisningens 

utformning omformas på det sätt som eleverna önskar ges eleverna i 

viss mån makt att utöva inflytande på sin situation i skolan. 

Undervisningen blir en ”modell” för samhället där eleverna får 

möjligheten att utveckla egenmakt/självstyre och 

handlingskompetens vilket skulle kunna bidra till elevernas 

samhälleliga demokratiska deltagande (Hobel 2013). 
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Andra elevaktiverande arbetssätt som lärarna talar om är olika former 

av rollspel eller rolltagande situationer där eleverna får företräda 

olika intressen eller politiska partier. Lärarna försöker även stötta 

eleverna genom att visa dem olika tankemodeller som eleverna kan 

tillämpa vid olika arbetsmoment. Flera exempel gavs i lärarnas tal på 

handlingsberedskapande metoder då eleverna fick reflektera över 

samhälleligt innehåll för att komma fram till olika lösningar på 

problem. 

 

De olika metoder eller tillvägagångssätt som beskrivs i studien ses 

som val som lärarna gör grundade på värderingar om vad som kan 

vara mer eller mindre rätt i olika situationer, inte som metoder som 

”verkar bra” eller metoder som ”fungerar”. Det finns inte en specifik 

undervisningsmetod som kan väljas för att nå ”bästa resultat”.  
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Kapitel 8 Slutsatser  

Med bakgrund i samhällsvetenskapliga beskrivningar om det 

senmoderna samhället har kompetenserna perspektivtagande, kritiskt 

tänkande, reflexivitet och självständighet valts som betydelsefulla för 

medborgarens demokratiska deltagande i samhället. Dessa 

kompetenser har använts för att analysera studiens material som 

består av intervjuade samhällskunskapslärares tal om sin 

undervisning. Undersökningen belyser därmed begränsade delar av 

samhällskunskapsundervisning och har inte för avsikt att på något 

heltäckande sätt analysera hur samhällskunskapsundervisning sker i 

svenska grundskolor under 2000-talet. 

  

Av lärarnas tal om sin samhällskunskapsundervisning framkommer 

att undervisningen kan kopplas till demokratiskt deltagande och de 

valda medborgarkompetenserna. Både det samhällsvetenskapliga 

innehållet och undervisningsmetoder kan sättas i samband med 

demokratiskt deltagande och kompetenserna. 

  

Att elever har faktakunskaper om samhället, både lokalt och globalt, 

är avgörande för om de ska kunna delta demokratiskt som 

medborgare i globaliserade samhällen (Banks & Mcgee Banks 1999, 

Lödén et al. 2014). Studiens empiriska material visar 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 i studien till samtliga medborgerliga kompetenser. 

Även samhällsvetenskapligt innehåll om ekonomi, samhällsresurser 

och fördelningsfrågor aktiverar sannolikt kompetenser som 

perspektivtagande, kritiskt tänkande och reflexivitet hos eleverna i 

studien.  

 

Att kunna se saker ur olika perspektiv är en värdefull kompetens då 

det samtida globaliserade samhället innehåller individer med olika 

bakgrund och erfarenheter. Om vi vill undvika att skapa samhällen 

som präglas av ett ”vi-och-dom” tänkande kan förmågan att se 

samhällsfrågor ur olika perspektiv vara en fördel (Stoker 2006).  
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För att kunna delta i en globaliserad värld krävs även att 

medborgarna visar engagemang i frågor i den nära miljön men också 

på global nivå (Bellamy 2008, Delanty 2002, Lödén et al. 2014). 

Studiens resultat visar att elevernas skilda erfarenheter kan ge 

förutsättningar för elever att utveckla förståelse för perspektiv i olika 

frågor. Om läraren utnyttjar mångfalden av elevernas skilda 

erfarenheter och bakgrunder får läraren hjälp med att inkludera olika 

perspektiv och synsätt. Eleverna erbjuds därmed förutsättningar för 

att förstå att de tillhör en globaliserad värld och att det krävs ett 

engagemang i samhällsfrågor även utanför Sverige.  

Samhällsundervisning som utformas på ett sätt där elever kan möta 

andras perspektiv och synsätt och samtidigt bidra med sitt eget visar 

även pluralitetens betydelse för demokrati. Demokrati innebär bland 

annat att olika åsikter får höras och genom att skapa situationer i 

klassrummet där olika perspektiv belyses bereds möjligheter för 

eleverna att se detta. 

 

Om vi förväntar oss att eleverna ska delta i samhället som aktiva 

medborgare krävs att de har faktakunskaper men också kunskap om 

hur man kan förhålla sig till kunskap och ett ständigt flöde av ny 

information (Banks & Mcgee Banks 1999, Sandahl 2011, Lindquist & 

Hyltegren 2010). Genom att visa eleverna hur de kan förhålla sig 

kritiskt, hur frågor kan ställas, hur samband kan sökas och hur 

slutsatser kan dras kan samhällskunskapsämnet stötta eleverna i 

deras demokratiska deltagande. Enligt de intervjuade lärarna får 

eleverna möjligheter att förhålla sig till kunskap på ett 

samhällsvetenskapligt sätt som innebär att andra ordningens 

kunskaper tränas i samhällskunskapsundervisningen. Lärarna visar 

eleverna hur man kan formulera frågor, hur man kan förhålla sig 

kritiskt och använda sig av olika tankemodeller vilket kan betraktas 

som nödvändiga förmågor och kompetenser för en deltagande 

medborgare i samhället.  

 

Enligt de lärare som var med i studien erbjöds eleverna tillfällen till 

att reflektera över sig själva och självständigt ta ställning i olika 

samhällsfrågor. Däremot framgår det inte av intervjumaterialet att 



 111 

lärarna försöker få eleverna att tänka kritiskt över faktainnehåll i 

litteratur eller läromedel. Av lärarnas utsagor framgår att eleverna är i 

störst behov av att kritiskt kunna granska information i sociala 

medier. Även om de intervjuade lärarna inte själva explicit nämnde 

att de arbetade med kritiskt tänkande i anslutning till faktalitteratur 

och läromedel så verkade undervisningen ändå innehålla situationer 

där eleverna kunde få kunskap som skulle kunna leda till kritiskt 

tänkande och vilja till förändring, t ex behandlades frågor om 

resursfördelning och fattigdom. Lärarna vill även ha ett klimat i 

klassrummet som inbjuder till dialog och resonemang, vilket också 

ses som en del av utvecklandet av ett kritiskt förhållningssätt. Genom 

att ha en dialog i klassrummet testas och ifrågasättas olika idéer. Om 

eleverna vågar ifrågasätta lärarens och kamraternas uttalanden kan 

det leda till att elever även i andra sammanhang vågar/kan ifrågasätta 

(Ekman 2011, Stenbock-Hult 2004).  

 

Intervjuerna visade även hur elever fick använda sina egna 

erfarenheter vid reflekterande, analyserande och kritiskt tänkande. 

Genom att ta till sig ny information och reflektera över sina egna och 

andras erfarenheter kan elever få ett underlag som kan ligga till grund 

för handlingar och aktiviteter. Av lärarnas tal i studien framgick den 

arbetsgång, som redovisas i figuren nedan, där eleverna först hade 

fått ta del av beskrivningar och förklaringar om ett innehåll och 

därefter värderade och utformade tänkbara handlingar och agerande. 

 

 
Figur 2 10.2. Arbetsmodell för utvecklande av handlingsberedskap 

 

Av dagens medborgare förväntas att de har förmåga att ta egna 

initiativ, ta ansvar, välja och fatta beslut (Ingelhart & Welzel 2008, 

2009). De lärare som var med i studien uppgav att eleverna erbjöds 

tillfällen där de fick träna sig på att ta ställning till frågeställningar 

som eleverna själva artikulerat men också utifrån samhälleligt 
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innehåll som lärarna introducerade, exempelvis internationella 

konflikter, ekonomi och massmedia. Då det framgick att eleverna 

tagit del av fakta för att komma fram till förslag på tänkbara åtgärder 

på problem eller liknande fick eleverna möjlighet att använda sig av 

samhällsvetenskapliga tankemodeller som orsak och verkan. Hur 

vanligt förekommande detta är i grundskolans senare del kräver 

studier med inslag av deltagande observationer i ett representativt 

urval av klassrum för att besvaras.  

 

Vid andra tillfällen däremot verkade eleverna få ta ställning till 

värderingsfrågor som t ex minoriteters rättigheter då det inte 

framgick på vilket sätt dessa ställningstaganden kunde kvalificera 

elevernas samhällsvetenskapliga tänkande (förutom att eleven fått 

träna sig på att ta ställning och ta del av andras perspektiv) (Lindqvist 

1995). Utmaningen ligger här hos lärarna som skulle kunna följa upp 

elevernas ställningstaganden för att kunna kvalificera elevernas 

tänkande och samhällsvetenskapliga kunskaper. Här öppnar sig en 

möjlighet för lärarna att utnyttja de tillfällen till självständiga 

ställningstaganden som de låter eleverna göra. Elevernas 

självständiga ställningstaganden skulle kunna samlas och bearbetas 

som en grund för vidare organisering, analys och slutsatser. Elevernas 

ställningstaganden skulle kunna vara en första ingång till ett mer 

kvalificerat kunskapsinhämtanden där syftet är att skapa förtrogenhet 

och förståelse för samhällsvetenskapliga arbetsmetoder. 

 

Av lärarnas tal framgick att de till viss del använder sig av elevernas 

individuella erfarenheter när de vill att eleverna ska reflektera över sig 

själva och samhällsvetenskapligt innehåll i undervisningen.  Lärarna 

kan inte ha kunskap om elevernas alla individuella erfarenheter, men 

av lärarnas tal i studien framgår att lärarna har viss kunskap om 

eleverna och deras kontext som de använder i undervisningen (Lozic 

2011, Shulman 2004). Lärarna dels bemöter och använder de frågor 

som eleverna ställer utifrån sin verklighet, dels arbetar de med 

elevernas informationskällor och elevernas upplevelser av 

information i undervisningen. Genom att reflektera över sina egna 

värderingar kan eleverna få hjälp med att göra egna 

ställningstaganden och agera självständigt. Genom att låta eleverna 

reflektera över sina egna värderingar och sin egen livssituation 
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uppstår en möjlighet för dem att upptäcka samhällsproblem och även 

se vilken roll de själva kan spela i samhällets utveckling/förändring 

(Spanget-Christensen 2013, Banks 2005). 

 

Förutom elevernas erfarenheter använde lärarna initiativ från 

eleverna som en pedagogisk resurs i klassrummet. Att använda sig av 

elevinitiativ aktiverar elevernas reflekterande, kritiska tänkande och 

självständighet. Elevinitiativ verkar kunna leda långt i 

samhällskunskapsundervisning. De elevinitiativ som aktualiseras i 

denna studie handlar dels om att eleverna ställer frågor och 

uppmärksammar samhällsfrågor i klassrummet, dels om att eleverna 

gör olika viljeyttringar. Båda initiativen ledde den planerade 

undervisningen in på nya arbetsområden och samhällsfrågor vilket 

visade sig vara fruktbart då elevernas motivation väcktes och därmed 

möjligheterna att fördjupa kunskapen hos eleverna.  

  

Den andra formen av elevinitiativ som visade sig var när lärarna 

kunde ta tillvara elevers olika viljeyttringar. För att eleverna ska 

kunna uttrycka sina viljeyttringar i undervisningen krävs ett 

klassrumsklimat där det är fritt fram för eleverna att förhålla sig 

kritiskt och självständigt. Detta innebär inte att lärarna ska låta 

eleverna bestämma över lektionen eller lämna över ansvaret till 

eleverna. Snarare visar lärarnas utsagor att lärare som har kunskap i 

ämnet och om eleverna kan göra bedömningar över på vilka sätt 

elevernas initiativ och viljeyttringar kan bidra till att utveckla 

elevernas tänkande i samhällskunskapsundervisning. Om läraren 

tillmötesgår viljeyttringar som tyder på att eleverna visar ett intresse 

och engagemang om kunskapsområden som de vill fördjupa sig i eller 

på vilket sätt de önskar göra det kan resultatet bli ett fördjupat 

kunskapsinhämtande och större motivation bland eleverna. 

  

Om eleverna upplever att deras initiativ, åsikter och handlande har 

betydelse i skolan så kan även upplevelsen av att vara ett 

demokratiskt subjekt förstärkas, det kan bli ett sätt att genom 

demokrati få kunskap om demokrati. Om det inte finns utrymme för 

elevernas initiativ och om man inte intresserar sig för vad eleverna 

tänker och känner kan det bli svårare för dem att agera och uppfatta 

sig som demokratiska subjekt (Biesta 2002). Ett flerstämmigt 
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klassrum är en förutsättning för att kunna tänka självständigt, det är 

också en modell för hur människor fungerar i ett demokratiskt 

samhälle. 

  

Medborgare i det samtida samhället förväntas kunna värdera, göra 

val, ta ansvar och agera självständigt lokalt, nationellt och globalt för 

att kunna delta i både formella politiska system och informellt (Stoker 

2006, Inglehart & Welzel 2008, 2009, Norris 2011). 

Sammanfattningsvis kan sägas att studien bidrar till den samlade 

kunskapsbild som finns av samhällskunskapsdidaktik genom att 

diskutera på vilket sätt samhällskunskapslärares undervisning kan 

möta det samtida samhället. I studien diskuteras hur detta kan ske i 

undervisning genom att medborgerliga kompetenser som 

perspektivtagande, kritiskt tänkande, reflexivitet och självständighet 

får utrymme i undervisningen. Om samhällskunskapsundervisningen 

innehåller faktainnehåll som ger eleverna kunskaper om samhället 

och samhällsfrågor på lokal, nationell och global nivå och dessutom 

visar eleverna hur de kan förhålla sig till denna kunskap så skulle 

ämnet kunna sägas bidra till förutsättningarna för elevernas 

medborgerliga utveckling och samhälleliga deltagande. 

 

Studiens mest betydelsefulla resultat visar att lärare säger sig använda 

sig av elevers erfarenheter och initiativ i samhällskunskaps-

undervisning för att bidra till utveckling av elevers medborgerliga 

kompetenser. När läraren knyter undervisningen till elevernas 

verklighet blir undervisningen ett svar på elevernas frågor om det 

samtida samhället, läraren kan vidga elevernas perspektiv i olika 

frågor, läraren kan stötta eleverna i deras utvecklande av ett kritiskt 

förhållningssätt, eleverna kan reflektera över sina egna värderingar 

och sina egna roller i samhällsutvecklingen och att självständigt 

försöka ta ställning och agera. Lärare kan använda sig av elevernas 

individuella erfarenheter och initiativ för att knyta samman det 

samhälleliga innehållet med demokratiskt deltagande och 

senmoderna kompetenser. Elevernas erfarenheter och initiativ kan 

användas som medel för att eleverna ska kunna se samhällsfrågor ur 

olika perspektiv, utveckla kritiskt tänkande, reflektera och ta 

ställning. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Medgivandeintyg 

Detta medgivandeintyg gäller för medverkan i ett forskningsprojekt drivet 
av Emmy Jonasson Ring vid Karlstads universitet, Centrum för de 
Samhällsvetenskapliga ämnenas Didaktik. Forskningen handlar om 
samhällskunskapsdidaktik på grundskolan. 
 
Forskningsprojektet baseras på intervjuer med samhällskunskapslärare 
från högstadiet. Intervjuerna spelas in för att kunna återge intervjun så 
korrekt som möjligt, och för att lättare kunna jämföra materialet vid analys. 
Intervjumaterialet förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kommer att 
kunna ta del av det. Efter att intervjuerna är genomförda och arbetet med 
transkribering och analys är slutfört kommer bandinspelningar och annat 
antecknat intervjumaterial att raderas. Intervjuerna och transkriberingen 
utförs av Emmy Jonasson Ring. Inga personuppgifter kommer att redovisas 
tillsammans med insamlat material. Allt kommer att göras för att 
anonymisera svaren. Medverkan är helt frivillig och kan avbrytas när som 
helst utan förklaring eller konsekvenser, även efter det att intervjuerna är 
genomförda. 
   
Jag har tagit del av informationen ovan och accepterar och godkänner min 
medverkan. Jag är dessutom medveten om att materialet från intervjuerna 
kommer att presenteras främst som resultatdel i en licentiatavhandling, 
men också vid presentationer om forskningen: 
………………………………………………………………………… 
Underskrift 
………………………………………………………………………… 
Ort/Datum 
Kontaktuppgifter till Emmy Jonasson Ring 
Tel 03552106 Tel 0735289170  
emmy.jonasson-ring@kau.se  emmy.ringjonasson@telia.se 
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Bilaga 2  Intervjumall och arbetsgång 

Intervjumall: 
 Berätta om dig själv, hur länge du har jobbat som lärare 

och i vilka ämnen, vilken utbildning har du? 
 Berätta om din arbetsplats, dina elevgrupper, hur 

samarbetar du med andra SO-kollegor? 
 

 Berätta om hur du uppfattar samhällskunskapsämnet! 
Om respondenten vill veta vad jag menar med frågan: 

VAD: Tänk på vad du uppfattar som det centrala innehållet i 
ämnet 
HUR: Tänk på vad du uppfattar som lämpliga sätt att arbeta 
 
 
 
Skriv ner dina ord på postit lappar och placera på pappret. 

 
 
 
 
 
 

Efter att postit lapparna placerats: 

 Titta på lapparna berätta om dem. 

 VARFÖR: Tänk på varför du uppfattat innehållet och 
arbetssättet som du gör 
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