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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur lärare i de yngre åldrarna didaktiskt 

resonerar kring användningen av aktuella samhällshändelser i sin undervisning. Det anses 

som basalt i kursplanen för de samhällsorienterande ämnena på grundskolan att individ och 

omvärld på ett givande sätt ska relatera till varandra så att den enskildes förståelse av sig själv 

i omvärlden vidgas (Schüllerqvist & Osbeck 2009). Det kan tänkas bidra till bättre förståelse 

och förebyggandet av fördomar. 

Efter att ha intervjuat tre lågstadielärare från olika skolor om hur de använder aktuella 

samhällshändelser i sin undervisning visar analysen av resultatet att det finns en variation i 

lärares syn på användningen. Aktuella samhällshändelser beskrivs av lärarna som något 

pågående, något som berör och intresserar många människor. Av lärarnas beskrivningar 

upplevs aktuella samhällshändelser som ett verktyg som används pågående, i syfte att 

förenkla och bättre förklara för elever. Den större delen av arbetet med aktuella 

samhällshändelser i klassrummet sker spontant, oplanerat och situationsbaserat. De svårare 

händelserna pratas det inte alls mycket om. I studien påtalade lärarna att det är svårt att prata 

med eleverna om den här typen av händelser och därför undviker man det. I analys av 

materialet finner jag likheter i arbetsätten med aktuella samhällshändelser men fördjupningen 

av innehållet skiljer sig markant.  

Slutsatsen av studien visade att lärare, i mitt tycke, saknar verktyg och kunskap om hur de ska 

prata med sina elever om aktuella samhällshändelser i de lägre åldrarna. Arbetssätten skiljer 

sig i stora drag beroende på skola, och den enskilda lärarens prioriteringar. Spridningen är 

enligt mig alldeles för stor mellan dessa tre skolor. Vad som ändå kan komma att sammanfatta 

studien är att nyfikna barn ligger till grunden för hur och när användningen av aktuella 

samhällshändelser sker i undervisningen. 
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1. Inledning 

Intresset för det här arbetet varför, när och hur lärare arbetar med aktuella samhällshändelser 

väcktes under min tid som barnskötare på en förskola i Oslo. Det var i samband med en 

insamling av kläder och leksaker till de överlevande på Haiti, efter en jordbävning som 

skördade 316 000 liv (USGS, 2015) år 2010. Jag uppmärksammade att det inte enbart var 

positiva tankar bakom denna goda gärning. Det kom förfrågningar från föräldrar som inte 

tyckte att deras barn skulle behöva ta del av denna naturkatastrof på en plats där barnets 

vardag fungerar, där de tillbringar största delen av sin vakna tid. Dessa reaktioner har fått mig 

att fundera över om vi försöker skydda barnen från det som händer i världen eller i vilken 

omfattning vi inkluderar dem.  

Med hjälp av denna studie vill jag ta reda på hur lärare i de yngre åldrarna undervisar om 

aktuella samhällshändelser i skolan. Det finns många studier som behandlar krishantering vid 

uppkomsten av så kallade svåra händelser i samhället och i skolan men det är svårt att hitta 

studier som för ett didaktiskt resonemang kring detta. Dagens samhälle präglas av 

terroristattacker, krig och naturkatastrofer. Det är återkommande inslag i alla dess former i vår 

mediala vardag. Vissa aktuella samhällshändelser får mycket utrymme i mediebevakning i 

hela världen och självklart då också i Sverige. Vi ser det på TV, hör det på radio och får 

ständigt de senaste uppdateringarna i mobilen från olika nyhetsbolag. Journalister arbetar 

dagligen med att sortera och sätta ihop information till oss i samhället för att göra detta 

begripligt i sin helhet. Men vet egentligen lärarna hur de ska hantera den här typen av 

information och om och hur de i så fall ska föra informationen vidare?  

Dagens samhälle formas av diskussioner människor emellan. Tankar, fördomar och åsikter 

sprider sig som en löpeld och dagligen uppstår det konflikter mellan enskilda individer eller 

utsatta grupper i samhället. Ämnet är återkommande aktuellt och jag frågar mig då om detta 

är relevant för min framtida roll som lärare? Vad innebär den här typen av information för 

barn i lågstadiet? Det har visat sig vara en stor spridning på hur lärare använder sig av aktuella 

samhällshändelser i undervisningen. Det finns ingen gemensam plan för hur lärarna ska agera 

när de får frågor från elever om aktuella samhällshändelser. Jag uppfattar att lärarnas 

bristande förkunskaper om hur de ska prata med barnen om aktuella samhällshändelser, 



 
 

bortsett från sina tidigare erfarenheter inom yrkesrollen, gör det svårare för läraren att prata 

med eleverna kring detta ämne.  

 

 

2. Bakgrund 

2.1 Skolans uppdrag 

Enligt den svenska läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska 

eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella samhällshändelser 

uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska 

eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor 

(Skolverket 2011).  

I skolans uppdrag ingår det att välbefinnande och utveckling ska genomsyra verksamheten. 

Kränkning av ex. kön, etnisk tillhörighet eller trosuppfattning ska aktivt motverkas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser. Det ställs högre krav på människors förmåga för förståelse och medmänsklighet idag 

i och med den växande rörligheten över nationsgränserna. Medvetenhet och delaktighet i den 

egna och den gemensamma kulturen ger en trygg individ som hjälper oss att utveckla en 

gemensam förmåga att leva oss in i andras villkor och värderingar (Skolverket 2011).  

Skolverket (2011) skriver att skolan ska vara en plats öppen för skilda uppfattningar och att 

den ska uppmuntra att de förs fram. Skolan ska även understryka betydelsen av personliga 

ställningstaganden och undervisningen ska vara saklig och allsidig. Betydelsefullt i all 

undervisning är att använda sig av några grundläggande övergipande perspektiv så som 

historiskt-, miljö-, internationellt- och etiskt perspektiv. Med dessa som grund kan eleverna 

utveckla förståelse för samtiden, påverka för hållbar utveckling, lära sig att se sin egen 

verklighet i ett globalt sammanhang och skapa internationell solidaritet samt att ge grund för 

att främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden. I lgr11 kan vi hitta de 

övergipande målen där de normer, värden och den kunskap som alla elever bör ha med sig när 

de lämnar grundskolan. Skolan ska aktivt påverka eleverna att omfatta samhällets 

gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. 



 
 

I Skolverkets kunskapsöversikt påpekas på svårigheter att hitta konkreta arbetsmetoder för 

just samhällsämnet då det menas att ämnet i de yngre årskurserna handlar mycket om klassråd 

och demokrati och att ämnet överlappas ofta av de andra SO-ämnena (Skolverket 2013). I det 

centrala innehållet för årskurs 1-3 är punkterna att leva tillsamman, att leva i närområdet, att 

leva i världen och att undersöka verkligheten fyra centrala rubriker för de 

samhällsorienterande ämnena (Skolverket 2011). Genom dessa punkter ska eleven ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera över hur samhället och individen formas, 

förändras och samverkar. De ska också utveckla förmåga att analysera samhällstrukturer och 

kritiskt granska allt från lokala till globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. De ska värdera 

och relevans och trovärdighet i källor när de söker information om samhället i medier och på 

internet. Samt reflektera över mänskliga rättigheter och demokratiska värden, principer, 

arbetssätt och beslutsprocesser (Skolverket 2011). 

Sammanfattningsvis vill jag påpeka att det jag ska undersöka förvisso är aktuella 

samhällshändelser i en grundskolekontext men att det finns en rad intressanta inslag som kan 

ha påverkan i denna kontext. Det samtida samhället driver individer att hantera information 

och kunskap utan att luta sig tillbaka på auktoriteter eller traditioner. Individen ska själv söka 

kunskap och ta ställning till olika frågor i samhället. För undervisningens del kan det då vara 

en viktig del att hjälpa eleverna med de olika verktyg som de behöver för att lära sig ta 

ställning etc. I min uppsats blir det därför relevant att ha med 

samhällskunskapsundervisningen då jag anser att det är där den största delen av integreringen 

av aktuella samhällshändelser sker.  

 

2.2 Samhällsundervisningen idag 

Aktuella händelser är viktiga i samhällskunskapsundervisningen och samhällskunskap kan 

beskrivas som ett aktualitetsämne där det som händer i samhället kan diskuteras på olika sätt 

(Bernmark-Ottoson 2009, Karlefjärd 2011, Karlsson 2011, Lindmark 2013, Odenstad 2010). 

Samhällskunskapsämnet knyter ofta an till det omgivande samhället och den samtida 

omvärlden.  

Schüllerqvist och Osbeck (2009) skriver i en tidigare studie om samhällsvetenskapliga 

ämnenas didaktik om en undersökning som gjorts på lärare. Alla lärarna påtalar att kunskaper 



 
 

inom vissa områden kan nås på olika sätt, men de är alla överens i fråga om att i 

undervisningen knyta an till ”aktualiteter” som de har valt att kalla det och som jag i min 

uppsats benämner som aktuella samhällshändelser. Ett exempel från studien är att om målet är 

att få kunskap om demokrati, olika styrelseskick och politiska beslut kan det nås genom att 

man studerar länder som är ”aktuella” vid den tiden, exempelvis om det är val i ett land. De är 

mycket tydliga med att det krävs bra ämneskunskaper för att i undervisningen ska kunna ha 

aktuella händelser som utgångspunkt (Schüllerqvist & Osbeck 2009). Vidare menar lärarna i 

studien att oavsett vad läraren väljer att ta upp i sin undervisning går det att koppla aktuellt 

material från nyhetsflödet till det. Att en individ kan tillägna sig resurser är inte oviktigt, 

resurser som självtilltro, kunskaper och färdigheter har visat sig ha betydelse för det politiska 

engagemanget (Ekman 2011, Strömblad 2003). Den kontext som eleverna befinner sig i anses 

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). Här finner vi tydliga resultat i min 

senare del från intervjuer med lärare, hur de använder sig av t.ex. melodifestivalen i sin 

undervisning för ökad förståelse hos eleverna. I de diskussioner som förs lärare emellan i 

Schüllerqvist & Osbecks (2009) studie om lärares ämnesdidaktiska undervisningsstrategier är 

det tydligt att det är aktualiserings- eller anknytningsfrågan de allesammans på olika sätt och i 

olika hög grad kämpar med. Denna aktualisering av stoffet görs i materialet på huvudsakligen 

två sätt, antingen via dagsaktuella, offentliga händelser eller utifrån anknytningen till 

elevernas egna, mer privata livserfarenheter. I ämnet är aktualisering central och gången via 

den offentliga arenan är tydlig och förväntningarna på eleven som aktör på den offentliga 

arenan kan vara stor (Schüllerqvist & Osbeck 2009). Oavsett om aktualiseringen görs via 

dagsaktuella händelser eller via elevens eget liv, eller som en kombination, uppstår en central 

fråga om hur undervisningens aktualitet ska byggas upp. I det material som samlats in 

återfinns båda varianterna.  

Samhällsundervisningens innehåll står i ständig utveckling genom anknytningen till aktuella 

samhällshändelser och detta ställer krav på att lärarna ständigt är uppdaterade på händelser i 

omvärlden (Schüllerqvist & Osbeck 2009). 

 



 
 

2.3 Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lågstadielärare didaktiskt resonerar kring att 

använda aktuella samhällshändelser som undervisningsinnehåll. 

 Vad menar lärarna med aktuell samhällshändelse? 

 Vad är lärandeinnehållet? 

 Hur arbetar de?  

 

2.4 Begreppsdefinition 

Här behandlas innebörden av begreppet omvärldsbild, dess utveckling och funktion för 

eleven. I tidigare nämnd studie av Schüllerqvist & Osbeck (2009) anser en lärare att med ökad 

omvärldskunskap ökar tolerans för andra människor. Frågan om hur individ och omvärld på 

ett givande sätt ska relateras till varandra så att den enskildes förståelse av sig själv i 

omvärlden vidgas är en fråga som i den gemensamma kursplanen för de samhällsorienterande 

ämnena på grundskolan skrivs fram som den basala (Schüllerqvist & Osbeck 2009). 

2.4.1 Begreppet omvärldsbild 

Att göra en helt objektiv beskrivning av omvärldsbilder som människor bär på är ett 

ouppnåeligt mål enligt Spence (1999). Han menar att forskare alltid måste göra val som i 

något led leder till en skev bild av verkligheten. Även om en fullständig objektivitet är mer av 

en teoretisk möjlighet än en praktisk behöver ändå ambitionen att åstadkomma en så saklig, 

opartisk och rättvisande behandling av materialet möjligt. För att det ska gå att göra det måste 

det finnas en så klar idé som möjligt av vad objektet är och hur det kan studeras på bästa sätt 

och då är även begreppsanvändningen viktigt. En bild är generellt ett begrepp för hur vi 

värderar och uppfattar olika företeelser. Summan av flera bildkomponenter utgör 

världsbilden, det vill säga individens fullständiga uppfattning och värdering av den kända 

världen. Detta är en förenkling av hur vi ser på omvärlden (Holmberg 1994). En synpunkt av 

definitionen som behöver framhävas, är att en bild, strikt talat, inte finns hos en grupp 

människor utan hos individer. En omvärldsbild innebär en förställning av hur den rumsliga 

världen ser ut och förhåller sig (Holmén & Anderberg 1990). Människan har alltid behövt 



 
 

skaffa sig en uppfattning om sin omgivning för att kunna hantera och bemöta den, samt känna 

sig trygg och röra sig fritt i den. En omvärldsbild är inget konkret utan kan endast anas utifrån 

de handlingar som kan ses hos individen (Downs & Stea 1973). Omvärldsbilden är 

individuellt konstruerad baserat på egna erfarenheter. Omvärldsbildens innehåll består av 

kartografisk information, föreställningar, attityder, minnen och förväntningar som binds 

samman i det geografiska rummet (Anderberg 1986). Omvärldsbilden ska kunna underlätta 

förståelse och kommunikation och kan på så vis inte bli allt för individuell, även om bilden är 

unik för varje individ (Holmén & Anderberg 1990). Omvärldsbilden behöver inte vara helt 

korrekt men utgör en referensram för vid vilken kunskaper ska knytas (Holmén & Anderberg 

1990). Det är viktigt att individen har en någorlunda riktig omvärldsbild som stämmer 

överens med andra. Skiljer sig individens omvärldsbild betydligt från verkligheten kan 

missförstånd och feltolkningar lätt uppstå (Mårtensson & Wennberg 1996). Vi utgår från att 

den värld vi lever i är den riktiga och den för alla framstår på samma sätt (Marton & 

Wenestam 1984). Alla intryck vi får av omvärlden samlas och sorteras för att vi ska kunna 

forma vår bild av den som sedan utgör grunden för vårt handlande. Omvärldsbilden hjälper 

oss att koda, samla, organisera, kategorisera, minnas och återge information kring olika 

omgivningar och för att kunna ta in ny information. Omvärldsbilden hjälper även oss med att 

knyta tidigare erfarenheter till nya (Mårtensson & Wennberg 1996). 

 

2.5 Didaktisk kontext 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare didaktiskt resonerar kring att använda sig 

av aktuella samhällshändelser som undervisningsinnehåll. Att utforma undervisning innebär 

för läraren att göra didaktiska val gällande innehåll och metoder för att på bästa sätta skapa 

förståelse hos eleverna. 

Ordet didaktik kommer från grekiskan och betyder bl.a. ”undervisa”. Didaktiken handlar om 

analysen och förståelsen av vilka faktorer som påverkar undervisning och lärande. 

Undervisningsmetoder som väljs ut ska underlätta lärandet för eleverna. Detta genom att 

anpassa undervisningen till elevgruppens förkunskaper, erfarenheter, ålder, kön, social 

bakgrund och intressen. Didaktik handlar både om skolans undervisning och inlärning och om 

lärandeprocesser och mål (Skolverket 2016). Det finns en känd triangel inom didaktiken, den 

didaktiska triangeln. Där triangelns spetsar står för innehåll, elev och lärare och illustrerar hur 



 
 

de olika delarna förhåller sig till varandra (Hopmann 1997). Lärarnas och elevernas 

identiteter, erfarenheter och samhällssyn påverkar alltså undervisningen. Mötet mellan lärare 

och elever kring ett innehåll är en aktiv, social och kommunikativ situation. Undervisnings- 

och lärandeprocessen ligger starkt sammanflätad med lärarens uppgift som ledare och 

fostrare. Didaktiska frågor handlar därmed om att få förståelse av de erfarenheter som 

personer i lärandekontexten har och deras åsikter om undervisningsinnehållet (Skolverket 

2016). 

Ett annat sätt att beskriva didaktik är Uljens (2011) mening;  

I praktisk pedagogisk verksamhet är det alltid någon (vem?) som någon gång (när?) någonstans (var?) 

och av någon anledning (varför?) undervisar någon (vem?) i något (vad?) på något sätt (hur?) mot 

något mål (vilket?), för att denna genom någon typ av verksamhet (vilken?) skulle nå någon form av 

kompetens (vilken?) för att kunna förverkliga sina intressen nu och i framtiden. (s 168, Uljens, 2011). 

En av de didaktiska frågorna är vad eleverna egentligen lär sig i skolan och om det finns något 

elevinflytande i undervisningen. Vad kommer att bli undervisningsinnehållet och vad 

uppfattas som mål och innehåll av eleverna? Undervisningen drivs i olika former och har mål 

och innehåll. Hur undervisningen kan bedrivas är också en viktig fråga som didaktiken 

intresserar sig för. Varför väljer lärare den metod de gör? (Lindström & Pennlert 2006). De 

delar upp didaktiken i olika delområden. Vidare beskriver Lindström & Pennlert (2006) att 

man kan beskriva och analysera undervisningen och lärande i ett klassrum, i ett samhälle, i en 

viss kultur, vid en viss tid utifrån olika perspektiv och intressen. Didaktiska begrepp är 

nödvändiga när man planerar pedagogisk verksamhet (Lindström & Pennlert 2006). 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Tidigare forskning 

Den forskning som tidigare gjorts fokuserar främst på läroplaner, läromedel och olika 

demokratiska aspekter som är kopplade till undervisningen i samhällskunskapsämnet 

(Andersson 2012, Broman 2009, Ekman 2007, Englund 1986, Forsberg 2000, Harrie-

Johansson 2011). I samhällskunskapens kunskapsområden finner vi ett tydligt mönster av 

återkommande kunskapsområden och att aktualiteter har en speciell plats i undervisningen 

(Bernmark-Ottoson 2009, Karlefjärd 2011, Karlsson 2011, Odenstad 2010, Vernersson 1999). 

Vi vet ännu inte så mycket om hur ämnet undervisas i grundskolan utan de flesta studier som 

behandlat samhällskunskapsämnet har haft sin grund i gymnasieskolan. 

 

3.1 Aktualitet i undervisning 

Roger Olsson vid Karlstads universitet (2016) har i sin doktorsavhandling intervjuat fyra 

gymnasielärare om deras prioriteringar och nyhetsanvändning i sin undervisning. 

Avhandlingen bygger på de metoder som lärarna själva tagit fram och berättat om som 

viktigare än andra. De metoder som lärare förutsätts använda sig av för att uppnå vad som 

kallas kommunikativa mål är debatt, diskussion och samtal (Liljestrand 2011). Det finns inga 

tydliga anvisningar i kursplanen för hur och när läraren ska arbeta mot dessa mål och det är 

heller inte fastställt när läraren ska välja att avstå eller fungera som auktoritet i frågor som 

aktualiseras i och med att kontroversiella frågor tas upp (Liljestrand 2002). I flera fall kopplas 

kontroversiella samhällsfrågor ihop med nyheter och nyhetsanvändning (Hahn & Avery 

1985). Olsson (2016) påpekar att i diskussion om kontroversiella frågor är lärarens roll extra 

komplex. Vidare skriver Olsson (2016) att hitta balansen mellan att socialisera eleverna in i 

samhällets etablerade värderingar och att subjektifiera eleverna, samtidigt som läraren ska 

uppmuntra dem till ett kritiskt tänkande är extra aktualiserande i frågor av denna karaktär 

(Biestas 2011). Liljestrand (2011) menar att lärarens komponerade roll är att vara 

kunskapsförmedlare samtidigt som läraren ska agera elevernas diskussionsledare. Karaktären 

på den kunskap som kommer till uttryck i undervisningen antas påverkas av hur lärarna 

förhåller sig i samband med omstridda samhällsfrågor (Kelly 1986).  



 
 

3.2.1 Aktuella samhällshändelser som undervisningsämne 

Lärares nyhetsanvändning sker i olika undervisningssammanhang. En hypotes är att nyheterna 

kan fylla olika funktioner hos lärare beroende på sammanhanget. I Olssons studie (2016) 

skiljer han på två typer av nyhetsanvändning som sker i två kontexter: Nyhetsbevakning 

respektive nyhetsintegrering. Med nyhetsbevakning menas att eleverna regelbundet får i 

uppgift att välja en nyhet och redovisa för klassen som en inledning till en lektion eller ibland 

att läraren är ansvarig för att välja ut en nyhet och redovisa den. Med nyhetsintegrering menas 

att nyheter kopplas till ett större lektionsinnehåll på ett planerat eller ett oplanerat sätt för att 

illustrera innehållet. Olika sammanhang gör att man kan tala om olika varianter av lärarens 

undervisningsämne. En variant av undervisningsämne kommer till uttryck i den 

nyhetsanvändning som sker under nyhetsbevakningen, en annan variant kommer till uttryck i 

nyhetsintegreringen. Olika former av bevakning kan användas av en och samma lärare. På ett 

summerande sätt kan man dessutom tala om ett sammanslaget undervisningsämne. Det består 

av den bild av ämnet som uppstår då varianterna av undervisningsämnen adderas med 

varandra (ibid.).  

3.2.2 Sammanfattning av användandet 

I resultat av Olssons (2016) tidigare forskning om vilken funktion nyheter fyller för lärarna i 

deras undervisning och hur funktionen relaterar till deras förståelse av ämnet visar att 

nyhetsbevakning och nyhetsintegrering görs på olika sätt av olika lärare. Lärarna 

kategoriserar undervisningen som planerad eller oplanerad och elevledd eller lärarledd i 

undersökningen. Resultatet visar också att den kunskapsfunktion nyheterna fyllde varierade 

något beroende på kontext och att den hade olika tyngdpunkt. I nyhetsbevakningen användes 

nyheterna i större omfattning än i nyhetsintegreringen för att uttrycka externa mål som moral 

och allmänbildning. I den nyhetsintegrering som skedde inom kunskapsområdena var alltså 

externa mål mer nedtonade medan interna mål som fakta och färdigheter istället var mer 

betonade. Sammanfattningsvis kan man beskriva det sammanslagna undervisningsämnet som 

mer präglat av externa mål, mer lokalt orienterat och med ett mer kontroversiellt innehåll än 

det undervisningsämne som uttrycktes i nyhetsintegreringen på den ordinarie undervisningen 

(Olsson 2016). 



 
 

4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Samhällskunskapsdidaktik och ämneskonception 

Undervisningen utformas efter lärarens förståelse för lärande. Englund (1997) diskuterar fyra 

olika utbildningsfilosofier: progressivism, essentialism, perennialism och rekonstruktivism. 

Dessa återspeglar olika syn på ett ämne, vilken kunskap som är viktig inom ämnet samt vilken 

samhällsuppgift som skolämnet har. Samhällskunskapsdidaktiken består av en förståelse för 

vårt samhälles kontext där undervisningen sker med de olika element som kan påverka 

undervisningen (Lozic, 2011).  

Ämnet samhällskunskap kan komma att få fler uppgifter i skolan. Det kan vara att förmedla 

fakta, bidra till att eleverna lär sig att se saker ur olika perspektiv, kritiskt kunna granska 

samhällsfrågor, möta andra uppfattningar och reflektera över värden och principer som 

utmärker ett demokratiskt samhälle. En konstruktion av ämneskonceptionerna har gjorts med 

utgångspunkt i samhällskunskapslärares utsagor om undervisningsämnets syfte och dess 

centrala innehåll. Sammankopplingen mellan syfte- och innehållskategorierna och kognitiva 

färdigheter har resulterat i en konstruktion av fyra idealtypiska ämneskonceptioner med 

benämningarna: Fakta- och begreppsinriktad ämneskonception, Värdegrundsinriktad 

ämneskonception, Samhällsanalytiskt inriktad ämneskonception, 

Medborgarfärdighetsinriktad ämneskonception (Englund 1997). Vad som är viktigt och 

oviktigt ur olika perspektiv är lärarens ansvar. Läraren måste göra en rad didaktiska 

ställningstaganden i sitt val av innehåll och metod för att utforma sin undervisning. Didaktik 

handlar om de värderingar som ligger till grund för undervisningens innehåll (Sjöberg 1998). 

Enligt Bergström & Boréus (2012) är det dessa kategorier som speglar olika lärarutsagor 

kring samhällskunskapsämnets innehåll, och benämns enligt följande: 

Arbetsområdeskunskaper, Värdeförmedlande kunskaper, Analytiska kunskaper, Praktiska 

medborgarkunskaper och Personlig utveckling. Läraren måste reflektera över syftet med 

ämnet och förhålla sig till innehåll och fakta. Sandahl menar att man kan dela upp 

samhällskunskapens syfte i två delar, fostran och kunskap. Eleverna ska bli aktiva 

medborgare och kunna använda fakta- och analyserande kunskaper (Sandahl 2011). 

Vernersson har i en enkätundersökning från 1997 tillfrågat 20 grundskollärare hur de 

uppfattar ämnet samhällskunskap. Han anser att de tillfrågade lärarna uppfattar ämnet som ett 

och samma ämne och att det främsta syftet med ämnet är demokratisk normbildning 



 
 

(Vernersson 1999). Vid en analys som Bergström & Boréus (2012) gjort av lärarnas svar på 

syftesfrågan framträder fem kategorier För att kunna delta i samhället, För att känna till hur 

samhället fungerar, För att fostras till goda samhällsmedborgare, För att kunna analysera 

samhällsfrågor, För att bli allmänbildade. Skolans uppgift är att utveckla förmågor och 

kunskaper som eleverna kan ha användning för utanför skolan och förbereda dem på att kunna 

lära resten av livet för att delta i samhället. Individen behöver hela tiden anpassa sig efter 

samhällets förändringar. Det är inte alltid som sambandet mellan det eleven gör i skolan, och 

hur det ska praktiseras i livet utanför är tydligt. Mycket av den kunskap som behandlas i 

skolan är separerad från livet utanför (Resnick 1987). Enligt Resnick behandlas kunskap 

teoretiskt och symboliskt i skolan medan kunskap utanför kopplas till specifika situationer, 

objekt och händelser. För att eleven ska kunna möta detta behöver den på egen hand kunna 

göra analyser, reflektioner och föra resonemang i mötet med förändringar. Genom att elever 

tillsammans analyserar och reflekterar över sociala, politiska och personliga frågor som 

undervisningsinnehåll går det att koppla samman kontexten i klassrummet med omvärlden 

och undervisningen sätts i en vidare samhällskontext (Resnick 1987). Genom att använda sig 

av elevens erfarenheter i undervisningen kan läraren knyta den teoretiska kunskapen i skolan 

till händelser utanför skolan. Händelser kopplas ofta till tidigare erfarenheter, och det vi tar 

med oss från en händelse ger oss erfarenhet att förstå och hantera nästa händelse vilket gör att 

individen kan växa inom samhälleliga sammanhang (Hesslefors-Arktoft 2006). Du måste 

kunna formulera dig å ett visst sätt för att kunna dela med sig av dina erfarenheter till någon 

annan. Det innebär att du måste se på din erfarenhet utifrån någon annans perspektiv. Det 

gäller att hitta kontaktpunkter och att kunna förena delar av en annans erfarenheter med dina 

egna för att få den andra att förstå din egen erfarenhet (Dewey 1999).  

Alla elevers olika erfarenheter möts i skolans undervisning och kan ligga till grund för 

undervisningens utformning och elevens lärande. Ur ett sociokulturellt perspektiv ses 

kunskapen om att kunna kommunicera sina egen och andras erfarenheter som en förutsättning 

för individens utveckling och lärande. Interaktionen som sker mellan individer i samhället är 

avgörande för vad som lärs och hur det lärs (Dysthe 2003, Säljö 2014). Elevens erfarenheter 

ska vara en utgångspunkt i undervisningen samtidigt som undervisningen ska ge eleven 

erfarenheter. Ett pedagogiskt dilemma uppstår gärna här då skolans kunskapsmål riskerar att 

hamna i bakgrunden. Här krävs en balansgång mellan elevens erfarenheter och ämnets 

innehåll. Undervisning som kopplas till elevens erfarenheter och intressen anses mer 



 
 

meningsfull av eleven. Elevens erfarenheter kan användas i den utsträckning som behövs för 

att göra undervisningen mer meningsfull och värd sin ansträngning (Hesslefors-Arktoft 2006). 

 

4.2 Aktuella samhällshändelser i form av nyheter 

I Olssons tidigare nämnda studie (2016) behandlar han innebörden av nyheter. Detta är 

relevant för denna studie då lärarna i resultatdelen senare använder sig av detta.  

Ett typiskt drag hos en nyhet är att den är offentliggjord och kommit till allmänhetens 

kännedom via offentliga nyhetsmedier (Nationalencyklopedin 2016). En nyhet definieras som 

en händelse eller företeelse som inträffar, ska inträffa eller har inträffat eller framhållits inom 

det senaste dygnet och maximalt så långt tillbaka som fem år (Drotner m.fl. 2000). 

Nyhetsbegreppet innefattar händelser som är planerade att inträffa så som exempelvis 

politiska val, klimatförhandlingar (Olsson 2016) eller Eurovision song contest. Att man som 

lärare är uppdaterad med nyheter ger en större möjlighet att uttrycka och synliggöra 

kunskapsmål. Lärarnas nyhetskunskap uppfattas som ett exempel på vad Lee Shulman kallar 

pedagogical content knowledge (Knutas 2008). Det är en annan typ av lärarkunskap än både 

ämnesteoretisk eller pedagogisk kunskap som snarare förmedlar mellan dessa kunskaper. 

Utan den här typen av företrädande kunskaper och förklarande verktyg skulle den 

ämnesteoretiska kunskapen bli stum (Olsson 2016). Verktygen utnyttjas för att sammankoppla 

det abstrakta med det konkreta och det är en kunskapsform som skiljer lärares profession från 

andra yrkesgrupper (Hulshof & Verloop 2002). Till skillnad från den ämnesteoretiska 

kunskapen, som bland annat erbjuds i lärarutbildningen, upparbetas nyhetskunskap på 

lärarens eget bevåg av att regelbundet ha för vana att följa nyheter. Enligt Olsson (2016) är 

det ett faktum som hypotetiskt borde bidra till att erfarna lärare använder nyheter som 

didaktiskt verktyg i större utsträckning än oerfarna lärare.  

 

 

 

 



 
 

5. Metod  

Under denna rubrik redogör jag för val av metod i undersökningen. Valet kommer att 

redovisas, motiveras och diskuteras. Vidare berättar jag hur jag har gått till väga för att samla 

in data och även hur jag förhåller mig till forskningsetiska regler. 

5.1 Val av metod 

Det finns många sätt att samla in material till en studie och jag har valt att använda mig av 

semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju är en intervju där man har en 

intervjuguide med färdiga frågor (Oates 2006). Frågorna från intervjuguiden ställs inte i 

någon speciell ordning och om man kommer på frågor under intervjun går det bra att ställa 

dem. I mitt fall har jag valt att intressera mig för lågstadielärares tankar, resonemang och 

strategier vilket fick avgöra metoden. Att intervjua aktiva lågstadielärare anser jag vara mest 

relevant då de är verksamma inom yrket. Genom intervjuer är risken att jag får färre svar än 

vad jag får genom enkätundersökningar, men intervjuer har en tendens att bli mer djupgående 

(Kvale 1997, Trost 2001). Under intervjuerna har jag använt mig av en egenskapad 

intervjuguide (bilaga), men även ställt följdfrågor som kommit upp beroende på vad läraren 

har svarat. Guiden är strukturerad utifrån mina frågeställningar för att utveckla relevans i de 

svar jag fått för min studie. Atmosfären och stämningen under intervjun är viktig för 

intervjuns utfall menar Trost (1997). Han påtalar vikten av att få tala ostört så att den 

intervjuade känner trygghet och bekvämlighet så att denne kan tala fritt om erfarenheter och 

känslor. Därför valde jag att låta intervjupersonerna välja platser där de känner sig bekväma. 

Jag valde, i enlighet med Oates (2006), att spela in intervjuerna, för att underlätta arbetet med 

intervjuerna i efterhand. Främsta fördelen med att digitalt spela in intervjuerna är enligt Kylén 

(2004) att man kan gå tillbaka och repetera det som intervjuaren har svarat. Trost (1997) 

betonar vikten av tonfall och ordval här, vilket kan förenkla bearbetningen av intervjun. Kylén 

(2004) trycker dock på att det kan vara tidskrävande att gå tillbaka och lyssna på hela 

intervjun en gång till och Trost (1997) menar att en inspelning kan hålla tillbaka den 

intervjuades berättelser. Jag valde även att anteckna svar under hela intervjun. Intervjuerna 

omskrevs bara några timmar efter att själva intervjun ägt rum för att jag skulle minnas så 

mycket som möjligt av vad personen sagt, kroppsspråk, sammanhang och tonfall. Det är inte 

alltid det är lätt att höra på inspelningen. Omskrivningen av intervjun ska vara exakt, 

ordagrann som den var enligt Oates (2006).  



 
 

 

5.2 Urval och urvalsgrupp 

Intervjuerna har utförts med tre lärare på tre olika skolor i Mellansverige utan några 

didaktiska val bakom vilken skola, årskurs inom lågstadiet eller vilken lärare. Jag har av 

forskningsetiska principer valt att inte nämna namn på skola eller intervjuperson. De personer 

som intervjuats kommer att kallas för A, B och C. Dessa lärare har arbetat olika lång tid i 

skolan. Lärare A har arbetat som klasslärare i 6 år, lärare B i över 15 år och lärare C i 2 år. Jag 

beräknade att varje intervju skulle ta mellan 30 – 60 minuter beroende på hur lärarna svarade. 

Jag beslutade mig för att genomföra fem intervjuer. Men det visade sig efter att ha intervjuat 

bara tre lärare att jag fått ihop tillräckligt givande svar och variationer av 

undervisningsinnehåll för att visa hur spridningen ser ut av aktuella samhällshändelser i min 

studie. Väljer man att genomföra färre intervjuer ger det mer tid till förarbete, längre tid till 

intervjuer samt en mer ingående analys av dessa enligt Kvale (2008). Valet av hur många 

intervjuer som skulle genomföras var svårt att uppskatta innan. Antal intervjuer som behöver 

genomföras för att nå en teoretisk mättnad är svårt att avgöra men inom just intervjuer kan det 

uppnås genom ganska få (Bunce, Guest och Johnson 2006). Med teoretisk mättnad menas att 

man inte får fram några nya påståenden eller synpunkter.  

 

5.3. Genomförande  

Varje lärare som jag tänkte kunde vara intresserade av att vara med i studien kontaktades 

personligen. Intervjuerna genomfördes individuellt med varje lärare på deras respektive 

arbetsplats. Anledningen till att jag valde enskilda intervjuer beror på att jag vill få ut relevant 

information från varje lärare om hur denne arbetar. Intervjun introducerades genom att 

informera om syftet med studien och information om de forskningsetiska principerna. 

Samtliga intervjupersoner tillät inspelning. Jag försökte vara en öppen och aktiv lyssnare 

medan jag ställde frågorna. I en semistrukturerad intervju finns det utrymme för att ställa 

frågor vilket jag gjorde utöver intervjuguiden som jag designat.  



 
 

 

5.4 Forskningsetiska principer 

Forskning är viktig för samhällets utveckling. Det är även viktigt att den bedrivs på ett etiskt 

riktigt sätt så att ingen individ skadas eller utsätts för stötande behandling. Vetenskapsrådet 

antog 1990 därför de fyra forskningsetiska principer som fortfarande gäller för all forskning. 

De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).   Informationskravet innebär att forskaren är skyldig 

att informera informanten om syftet med undersökningen och vilken funktion informanten ska 

fylla. Samtyckeskravet som innebär att informanten ska bekräfta sitt samtycke till deltagandet. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna som informanten lämnar ska behandlas 

konfidentiellt och inte identifieras. Nyttjandekravet innebär att det samlade materialet endast 

kommer användas till studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  Jag tog upp principerna vid 

intervjutillfället. Det är resultatet av materialinsamlingen som kommer användas i uppsatsen.  

 

 

6. Resultatanalys 

Under följande rubriker redovisar jag resultaten från intervjuerna. Rubrikerna i min resultatdel 

har formulerats utifrån min intervjuguide (se bilaga) för att det ska bli så tydligt som möjligt. 

Rubrikerna som följer är Lärares syn på aktuella samhällshändelser, Lärarnas användning av 

aktuella samhällshändelser i sin undervisning, Lärarens roll och Lärarnas syn på 

lärandeinnehållet. Analys av materialinsamlingen sker löpande i texten. 

6.1 Lärares syn på aktuella samhällshändelser 

Vid intervjuerna framgår det att lärarna har olika syn på att prata med eleverna om aktuella 

samhällshändelser. De är alla överens om vad en aktuell samhällshändelse är och några 

exempel som samtliga svarade var skolattentatet i Trollhättan, flyktingkrisen och en del 

politiska händelser som presidentvalet i USA. Andra händelser som nämndes av de olika 

lärarna var Terrordåden i Paris och Bryssel, Fotbolls EM, Eurovision, tsunamin i Sydostasien 

och olika händelser inom kungafamiljen så som barnafödsel eller bröllop. Definitionen av 



 
 

aktuella samhällshändelser anser lärarna vara sådant som hörs på TV, som nyheter, eller en 

händelse som intresserar och berör många människor. Lärare A väljer att inte ta upp händelser 

i närområdet medan B och C anser detta vara bra. De är alla överens om att det beror på vad 

det är för händelse men A kan inte komma på något som tagits upp inom 5 km radie vilket 

både B och C har gjort. A säger att det beror på att hen inte vill skrämma eleverna med en 

händelse som skett så nära medan B och C ser ett lärandeinnehåll i att eleverna ska vara 

uppmärksamma i sin närmiljö. 

 

6.2 Lärarnas användning av aktuella samhällshändelser i undervisningen  

Lärare A har valt att lägga tid för samhällskunskap och svenska under samlingen varje 

morgon för att hinna få ut så mycket som möjligt av undervisningen i ämnet, då visar läraren 

Lilla aktuellt för sina elever. A berättar att programmet spelas in klockan 19.00 varje dag 

kvällen innan, där får det med allt som hänt under veckorna. A tittar aldrig själv på 

programmet innan men det finns en liten text som man kan läsa om programmet där de varnar 

om de ska prata om något speciellt jobbigt eller liknande, men det har aldrig hindrat A från att 

visa något. På fredagar använder sig A av något som heter Lilla aktuellt skola som är ett 

nyhetsprogram för barn utformat för att användas i skolan. Till varje avsnitt finns 

diskussionsfrågor som man kan diskutera i klassen efter programmet. A brukar välja ut tre 

frågor som skrivs upp på tavlan som eleverna ska svara enskilt på och som de sedan 

diskuterar i helklass. A säger att frågorna är svåra men att det bör gå att svara på dem om 

eleverna har sett programmen under veckan. Ibland händer det att vissa händelser tar längre 

tid att prata om och då avsätter A tid från andra ämnen till att göra det. A berättar att 

skolattentaten i Trollhättan tog mycket tid men även när det är val i USA eller final i 

Eurovision. 

A använder sig av olika hjälpmedel i sin undervisning av aktuella samhällshändelser. A har 

använt sig av en jordglob eller karta när de pratat om flyktingkrisen. Där har A visat den långa 

vägen som flyktingarna tagit. Eleverna fick sitta i grupper och själva analysera resan. Klassen 

har även fått se bilder av faktiska flyktingläger för ökad förståelse kring ämnet. A uttrycker att 

Lilla aktuellt är duktiga på att visa tecknade bilder och filmer av IS verksamhet som förklarar 

ganska ingående hur de försöker erövra länder. A påpekar även att ”grej of the day” är något 

som är väldigt bra att använda sig av i den här typen av undervisning. A anser att det är ett 



 
 

väldigt bra sätt för eleverna att fördjupa sig i vissa händelser. ”Grej of the day” är en serie av 

bestämda minilektioner som består av ledtråd, faktadel, kuriosa och kopplingar. Dessa 

lektioner är baserade på personer, platser eller händelser som tillsammans med information 

som ska ge eleverna ett mer intressant sätt att få kunskap. 

Lärare B säger att hen enbart tar upp händelser i elevernas omgivning och närmiljö eller de 

saker som eleverna själva tar upp, men det händer väldigt sällan att de frågar om aktuella 

samhällshändelser. De har pratat om hur eleverna inte ska följa med i okända bilar då det var 

högaktuellt runt skolan ett tag. Flyktingkrisen valde B att inte prata om med eleverna men det 

var nästan inga frågor om den heller. När skolattentatet i Trollhättan skedde valde rektorn på 

skolan att de skulle ha en gemensam tyst minut på skolan vilket ledde till att det automatiskt 

blev så att de pratade lite om det som hade hänt. I samband med detta skickade skolan även ut 

ett mejl till föräldrarna för vidare info om attentatet i syfte att föräldrarna skulle informeras 

om att de har samtalat om det på skolan. Men allt detta som ett gemensamt beslut från skolan. 

B säger att det är bäst att ta upp den här typen av händelser så tidigt som möjligt efter att det 

har hänt men att pågående saker, som flyktingkrisen, går att vänta med om man väljer att 

prata om det. B nämner tiggeri under intervjun, att det är något som eleverna själva lägger 

märke till, där väljer B att inte lägga sig i diskussionen utan låter eleverna berätta själv. B 

anser att det kan vara allt för stor påverkan hemifrån för hur eleverna agerar runt detta och vill 

därför inte lägga sig i för att slippa ta diskussioner med föräldrar om vad som är rätt eller fel. 

B berättar även om en pojke som pratade om självmordsbombare och då lät B pojken prata 

färdigt och B valde att bara lyssna och inte lägga några värderingar. B nämner dock att om 

pojkens påståenden hade svävat iväg hade B gått in och avbrutit pojken. 

B har använt sig av tidningar eller löpsedlar för att visa om det hänt något i kungafamiljen till 

exempel och B säger att hen har visat enstaka sporthändelser på TV under lektionstid.  

Lärare C påstår att det inte har hänt någon särskilt speciell samhällshändelse under tiden C 

arbetet som lärare och upplever därför att det är svårt att återberätta. Det har hänt att C använt 

sig av melodifestivalen under matematiklektionerna men då har det varit spontant utan någon 

vidare planering eller tanke bakom det. När attentaten i Trollhättan skedde blev lärarna 

inkallade på krismöte morgonen efter. De blev tillsagda av rektorn på skolan att inte tala om 

den här händelsen med eleverna. Rektorn påpekade dock att det var ok för lärarna att berätta 

för eleverna om de själva frågade för att inte skapa fördomar och förebygga rykten. Det var en 

del lärare som protesterade mot detta men C säger att hen tyckte det var ganska skönt att 



 
 

slippa. C berättar att kollegan i parallellklassen trots detta valde att prata om händelsen i 

klassen. Kollegan valde att göra massa röda prickar på tavlan för att sedan göra en svart prick 

för att visa hur många skolor det finns i Sverige och hur liten sannolikheten är att detta 

kommer att ske på just deras skola för att inte skapa rädsla hos eleverna. Efter att pratat med 

kollegorna i närliggande årskurser under flyktingkrisen som valde att inte prata om denna i 

sina klasser visste inte C om hen skulle välja att prata om det eller inte. Men en dag räckte en 

flicka i klassen upp handen och berättade att hon hade sett en bild på en död pojke och då blev 

C tvungen att gå in på det. C berättade för klassen att pojken drunknat eftersom att dessa 

människor flyr från sina hemländer och måste åka lång väg med båt och att båtarna inte håller 

för så många människor som vill åka med och att de då gör sönder och många drunknar. 

Reaktionerna från eleverna var följdfrågor som ”Var är hans pappa eller mamma?” och på 

dessa svarar C att hen inte vet. 

C har använt sig av kartor i sin undervisning. Det var en jordbävning, som hen vill minnas, 

hände i Chile, som ett barn tog upp på en lektion. Då pratade de om jordbävningar i en 

halvtimme. C säger att barn redan vet väldigt mycket och när de pratade om jordbävningen 

räckte en pojke i klassen upp handen och berättade att det kan ske jordbävningar i vattnet och 

att det då blir en tsunami och på sätt kom de in på att prata om det. Eleverna ställde en del 

frågor, de visste att många människor hade dött. C tyckte det var jobbigt med frågorna i det 

här fallet för att C inte har en aning om någon av eleverna hade någon personlig koppling till 

tsunamin i Sydostasien. Men som tur var blev det aldrig riktigt jobbigt utan frågorna var på 

nivå med ”Alla fiskarna i vattnet, vad hände med dem, dog de?” osv. C känner att det inte 

finns tillräckligt med tid för att ta upp den här typen av händelser. C säger att ”pratar jag om 

flyktingkrisen i 20 minuter har jag förlorat 20 minuter i något annat ämne”. C hävdar dock 

vidare att det är väldigt viktigt att prata om det eleverna frågar och då kan C avsätta hur 

mycket tid som helst.  

 

6.3 Lärarens roll 

A berättar att hennes mening med att prata om aktuella samhällshändelser aldrig är att 

skrämma eleverna och uttrycker aldrig att eleverna måste akta sig eller liknande. När de t.ex. 

pratade om skolattentaten i Trollhättan valde A att sålla bort lite information då A anser att 

man inte behöver gå in på detaljer. A berättade för eleverna att Trollhättan ligger i Sverige 



 
 

men A påstår att eleverna inte kopplar hur nära oss det är. Trollhättan eller Australien i 

förhållande till var de själva är ligger utom räckhåll för elevernas förståelse. När det är 

händelser som man gärna kopplar till religion förklarar A för eleverna precis som det är, att 

ingenting beror på härkomst eller religion utan att ondska finns överallt. De har pratat en del 

om kristendomens tidigare framväxt i Sverige och hur det var förr i tiden. Det tror A kan 

hjälpa till att förebygga fördomar. A har också låtit sina elever få sätta sig in i flyktingars 

situationer genom att låtsas vara på flykt. De har fått tänka på saker de hade tagit med sig om 

de måste fly och behövt ha i åtanke att de ska orka bära sakerna den långa vägen osv. Detta 

tror A skapar bra förståelse hos eleverna. I dessa sammanhang har A aldrig sagt att det inte 

kommer att hända i Sverige men eleverna frågar inte heller. Vidare berättar A att hen hoppar 

över att prata om det hen inte känner sig säker på. Är det något riktigt hemskt som hänt väljer 

A att lägga locket på diskussionen så snart som möjligt så att det inte ska bli för mycket 

information. A anser att i sin roll som lärare alltid har rätt att själv välja att gå in i en 

diskussion eller att ignorera den. A tror sig aldrig ha varit med om några konsekvenser med 

hemmen eller hos eleverna i samband med att prata om dessa händelser, bortsett från en gång 

när två elever i klassen var lite rädda för ”mannen i skogen” i samband med Trollhättan.  

Lärare B tycker det är svårt att prata med sina elever om aktuella samhällshändelser då 

mycket handlar om klassformationen beroende på vad man kan säga och inte. Här tar B inte 

med religion eller etnicitet i räkningen utan hur mogna eleverna är, hur väl de känner 

varandra, hur väl läraren känner eleverna osv. B tycker att det är väldigt viktigt att känna sig 

trygg med gruppen, lära känna den och skapa relationer. B säger att det är en förutsättning för 

att kunna prata med eleverna om en del händelser. För att förebygga fördomar tycker B att 

man kan förklara att det händer tokiga saker i världen och att de som utför dåd och liknande 

inte mår så bra. B säger att det inte går att säga att det aldrig kommer att hända här, det går 

inte att försköna. Man får helt enkelt prata på en nivå som inte skrämmer barnen. Många barn 

hade frågor angående gärningsmannen i skolattentaten i Trollhättan och det gick mycket 

rykten bland eleverna om vem han var och varför han gjorde som han gjorde. B hörde hur 

några elever pratade om att gärningsmannen hade ADHD och det kände B att hen ville prata 

ut om med eleverna för att stoppa fördomarna om diagnosen. B menar att det är viktigt att 

lägga locket på när det behövs. B säger att man inte ska göra så stor sak av händelser då man 

lätt riskerar att prata om sådant man inte har en aning om. Ärlighet och tydlighet är två ord 

som B nämner och säger även att skolan bara ska informera, ej värdera. I hemmen kan de 

välja att prata om det de vill att deras barn ska veta. I och med aktuella samhällshändelser 



 
 

kommer det spontana frågor från barnen och B menar att det är viktigt att vara påläst så att 

man inte ger missvisande information. Om B upplever att något är svårare att prata om än 

annat så vänder sig B till sina kollegor och hör med dem hur de gör, då B tycker det är viktigt 

att vara bekväm i det man ska prata om. B tycker att man som lärare kan lyssna lite i 

korridoren vad eleverna prata om på morgonen för att ta reda på om det är något som behöver 

tas upp under dagen.  

Lärare C anser att åldern på eleverna kan ha betydelse för hur och om man ska prata om något 

som inträffat. Däremot har etnicitet eller religion inte någon inverkan. C tycker inte att vi ska 

dölja saker för eleverna men vi måste tänka på vad vi säger. Barn lär sig av allt. C var med om 

en gång när en elev berättade att hans pappa sagt att man inte ska ge tiggarna några pengar för 

att de bara luras. I den här situationen visste inte C vad hen skulle göra och valde då att bara 

ignorera det eleven sa. C anser att det är hens ansvar att ta upp och prata med eleverna om det 

här men om man inte vet själv vad man ska säga blir det svårt. C berättar vidare att hen inte 

tycker att lärare måste veta allt om allt. För att förebygga rädsla hos eleverna säger C att det är 

en väldigt liten chans att saker och ting skulle hända just oss, men C säger aldrig att det är 

omöjligt. C berättar att hen har en pojke i klassen som gärna hjälper till att berätta om saker 

vilket underlättar ibland. Pojkens pappa jobbar inom räddningstjänsten så han är inte sen med 

att berätta hur vi ska agera om det blir en jordbävning eller liknande. C påpekar att det är 

lättare att prata med sina elever om vissa händelser ju bättre man känner dem. Vidare säger C 

att hen inte vet hur mycket elevernas föräldrar vill att hen ska prata med eleverna, vilket C 

anser vara en svårighet, även om det kanske är skolans plikt att ta upp vissa saker är gränsen 

vid att berätta för eleverna om döda barn i vattnet och flyktingar som flyr svår. 

 

6.4 Lärarnas syn på lärandeinnehållet 

A, B och C tycker att det viktigaste undervisningsmålet i att prata om aktuella 

samhällshändelser med eleverna är att de ska lära sig om samhället och hur det påverkas av 

olika händelser.  

A säger att det är bra att diskutera sådant här så att eleverna lär sig att reflektera och 

samarbeta. Vidare påstår A att eleverna verkligen får utnyttja lärandets fem förmågor – ”The 

big 5” som innebär att eleverna lär sig kommunicera, analysera, begreppslig- och 



 
 

metakognitiv förmåga och även förmågan att hantera information. A menar att eleverna får 

allt detta genom diskussion om aktuella samhällshändelser. A anser att det går att integrera en 

rad skolämnen med aktuella samhällshändelser. Några exempel som delades med mig var då 

samhällskunskap då det är omvärlden vi lever i, ämnet svenska där eleverna lär sig att 

diskutera, återberätta, reflektera osv. Även inom matematiken går det att göra olika saker så 

som att kommunicera matematik och det går att göra i samband med t.ex. Eurovision. Då kan 

eleverna rösta på olika bidrag, och de kan diskutera statistik och liknande. När 

naturkatastrofer sker så som jordbävningar eller liknande är det enkelt att sammanföra det 

med naturkunskapen och även geografi i samband med att visa var något har hänt på en karta. 

A säger även att det finns massor att prata om inom religion. A fokuserar på att prata om de 

religioner och ursprung de har i klassen.  

B säger att det kan vara bra att prata om aktuella samhällshändelser så att eleverna lär sig om 

demokrati. I och med FN-dagen pratar de väldigt mycket på deras skola om barns rättigheter, 

orättvisor i världen och barn i andra länder. Likheter och skillnader. B trycker på att det inte är 

någon given rättighet att gå i skolan över allt i världen etc. Allt ur ett barnperspektiv. Eleverna 

i klassen är otroligt intresserade av Melodifestivalen och Eurovision och det har B använt sig 

av i matematiken, genom att ha tjuvlyssnat på bidragen veckan innan finalen och eleverna har 

fått rösta och räkna statistik osv. I samband med Nobeldagen har de kommit in på 

naturkunskapsämnena. B ser också ett lärandeinnehåll från svenskan i att prata om aktuella 

samhällshändelser då eleverna lär sig att diskutera saker i helklass och att lyssna på varandra.  

Eftersom B inte använder sig speciellt mycket av aktuella samhällshändelser i sin 

undervisning berättar hen i stället varför det är så. B säger att hen ser eleverna sittande hemma 

med sina föräldrar och diskutera. B vill att eleverna ska få vara barn när de är i skolan.  B 

hävdar också att det kan vara bra att trycka på demokratin inom religionen, att alla får tro på 

vad de vill, det finns inget rätt eller fel.  

C berättar att hen väljer bort att prata om skolskjutningar i USA och liknande då det är så 

långt bort från elevernas värld och att det då inte finns någon mening med att ta upp det. De 

pratar däremot mycket om hur bra vi har det i Sverige och att det inte är likadant i alla länder. 

C har många elever i klassen som vill berätta om hur det är i deras länder. C arbetar i en klass 

med elever från många olika länder. C berättar att svenskan integreras i att prata om aktuella 

samhällshändelser då eleverna får samtala med varandra på ett sätt som de kanske inte gör 

annars. C säger att det är väldigt tacksamt att integrera en del händelser i matematiken så som 



 
 

melodifestivalen eller fotbolls-EM. C säger att det blir mycket lättare att förklara något för 

eleverna genom att använda sig av något de tycker är intressant. C kopplar naturkatastrofer till 

naturkunskapsämnena och att visa kartor när något händer utomlands till geografin. C är inte 

rädd för att säga till eleverna att hen inte vet och ser det som ett sätt för eleverna att lära sig 

när de googlar saker tillsammans på deras smartboard. 

  

6.5 Sammanfattning av lärarnas arbete med aktuella samhällshändelser 

Det är tydligt att A, B och C arbetar olika med aktuella samhällshändelser. Det är intressant 

att A har en genomtänkt planering med varför hen pratar om händelserna och B har en 

genomtänkt plan för varför hen inte väljer att prata med eleverna medan C inte har reflekterat 

över det riktigt. De är alla överens om vad aktuella samhällshändelser är men vad det gäller 

att prata om dem är skillnaden stor. De har alla olika uppfattningar av hur de vill prata med 

eleverna om aktuella samhällshändelser. En lärare avsätter tid för det varje dag och en annan 

tycker inte att det finns plats för det i sin undervisning. De är alla överens om att det kan vara 

jobbigt att prata om den här typen av händelser och att man som lärare aldrig får vara rädd för 

att säga att man inte vet eller att sätta punkt för diskussionen. De är alla överens om att de inte 

vill skrämma eleverna när det pratar om aktuella samhällshändelser men de har olika 

uppfattning om vad som kan verka skrämmande. Ingen av lärarna gör någon skillnad i att 

prata om dessa händelser i klassen beroende på etnicitet eller religion. En lärare nämner dock 

att hen lägger mer vikt på de religioner som finns i klassen, men att hen inte gör några 

undantag. Samtliga lärare ser ett lärandeinnehåll i att faktiskt inte veta något och att ta reda på 

det ihop med eleverna. 

 

 

7. Avslutande diskussion 

Min studies syfte var att ta reda på hur lärare i grundskolans lägre årskurser didaktiskt talar 

om att använda sig av aktuella samhällshändelser i sin undervisning. Jag har valt att ha med 

lite om samhällkunskapsundervisningen då tidigare forskning knyter an till ”aktualitet” i 



 
 

ämnet. Jag har valt att använda mig av begreppet nyheter och aktuella samhällshändelser i 

diskussionen, vilket jag inte hade tänkt från början, men när jag genomförde intervjuerna med 

de tre lärarna nämnde samtliga att det som kan förknippas med aktuella samhällshändelser är 

saker som berör och intresserar många människor som visas på TV. 

Jag tycker mig se vissa likheter mellan den tidigare forskning som Roger Olsson (2016) vid 

Karlstad universitet har gjort och de genomförda intervjuerna. De intervjuade lärarna var inte 

överens om hur de använder sig av aktuella samhällshändelser som planerat 

undervisningsmaterial . Det visade sig dock att alla använde sig av det på ett planerat eller 

oplanerat sätt. En av lärarna nämnde att denne aktivt valde att inte prata med sina elever om 

aktuella samhällshändelser men det visade sig senare under intervjun att det var svårt att 

urskilja vad en aktuell samhällshändelse är och då även att det var svårt att undvika att prata 

om händelser i samhället då det ständigt är aktuellt och för att eleverna själva ställer frågor 

om det. Det framgår i Olssons doktorsavhandling (2016)  att nyhetsintegrering sker i olika 

ämnen i skolan då det är ett tacksamt ämne att skapa ”aktualitet” i det som undervisas för att 

fånga elevens intresse. Det uttryckte även de intervjuade lärarna i denna studie. De anser att 

integreringen av aktuella samhällshändelser kan underlätta för eleverna att se sammanhang 

och få en helhetsbild.  

Centralt för samtliga lärare i min studie var att integrera en rad olika undervisningsämnen 

med aktuella samhällshändelser. Lärarna i intervjuerna refererar alla till svenskämnet och hur 

det gynnar barnens förmågor att diskutera och föra resonemang. Lärarna tog även upp 

kommunikationen i matematik som blir tydlig när de inom klassen röstar i Melodifestivalen 

eller vilket parti som ska vinna nästa val. Andra ämnen som togs upp i intervjuerna var 

naturkunskap i samband med naturkatastrofer eller Nobeldagen, musikämnet i samband med 

Eurovision Song Contest och de fyra samhällskunskapsorienterande ämnena, så som religion, 

historia, samhällskunskap och geografi. Det visade sig att samtliga lärare använde sig av 

kartor i sin undervisning för att visa eleverna var en händelse i världen har skett, det kan ha 

varit i samband med en naturkatastrof eller en kris i ett land. Genom att visa kartor underlättar 

läraren för elevernas förståelse. Det visar sig att lärarna gör en rad medvetna och omedvetna 

didaktiska val i sin undervisning om aktuella samhällhändelser. En av de didaktiska frågorna 

är som tidigare nämnt vad eleven ska lära sig. Läraren kanske inte reflekterar över just den 

frågan då läraren visar kartan för eleven eller lägger någon vidare vikt i ett uttalat lärandemål. 

Det som sker är att läraren, av intervjun att bedöma, gör ett omedvetet(?) val, att med hjälp av 



 
 

ett hjälpmedel öka elevens förståelse i ett sammanhang. De kopplade samman aktuella 

samhällshändelser med samhällskunskapsämnet i viss mån, som i sin tur drog slutsatser till 

demokratiskt deltagande och de valda samhällskompetenserna, eleverna ska känna till det 

samhället vi lever i och de rättigheter och orättvisor som finns i världen. Att kunna se saker ur 

olika perspektiv är en viktig kompetens. Skolverket (2011) skriver att eleverna ska värdera 

relevans och trovärdighet i källor när de söker information. Samtliga lärare i studien berättar 

att de söker information tillsammans med eleverna för att finna svar på elevens frågor, både 

vid tillfällen då läraren inte vet svaret men också för att hjälpa eleverna att bli självständiga 

informationssökare. Samliga lärare nämner även att de på ett eller annat sätt vill förebygga 

fördomar och få kunskap om det samhälle vi lever i. Mårtensson och Wennberg (1996) 

skriver är det viktigt att individen har en någorlunda riktigt omvärldsbild som stämmer 

överens med andra, då missförstånd och feltolkningar lätt kan uppstå om det skiljer sig 

betydligt. Påverkan av detta kan tänkas negativ i relation till lärarnas svar i min studie, att 

elever runt om i Sverige har olik syn på omvärlden. Förvisso kommer det alltid att vara så, då 

hemmiljön spelar roll, men i ett globalt perspektiv att bedöma kan det vara värt att tänka på. 

Skillnader i mitt resultat gentemot den tidigare forskning som Olsson (2016) bedrivit är att det 

här påpekas att ”… ett faktum som hypotetiskt borde bidra till att erfarna lärare använder 

nyheter som didaktiskt verktyg i större utsträckning än oerfarna lärare (Olsson 2016)” men att 

det i min studie inte har någon betydelse för utsträckningen av nyhetsanvändning beroende på 

hur länge läraren varit aktivt yrkesutövande. 

Samtliga lärare som intervjuats arbetar på olika sätt med aktuella samhällshändelser, med stor 

bredd i undervisningen, från att visa sin klass Lilla aktuellt varje dag till att aktivt välja att inte 

prata om händelser som inte eleverna själva tar upp. En av de intervjuade utbrast i slutet av 

intervjun att hen skulle börja reflektera över att ge större plats till aktuella samhällshändelser i 

sin undervisning på grund av mötet med mig.  
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9. Bilagor 

9.1 Intervjuguide 
 

 Vad anser du vara en aktuell samhällshändelse och varför? 

 Brukar du använda dig av aktuella samhällshändelser i din undervisning och i så fall 

på vilket sätt? Arbetsformer? Hjälpmedel? 

 Hur förbereder du dig inför den här typen av undervisning? 

 Vilket lärandeinnehåll ser du i att ta upp aktuella samhällshändelser i din 

undervisning? Ger olika aktuella samhällshändelser olika lärandeinnehåll? Förklara? 

 I vilken årskurs är det lämpligt att prata med barn om aktuella samhällshändelser utan 

att eleverna själva ställer frågor? 

 Hur snabbt efter att den aktuella samhällshändelsen har skett tycker du att eleverna 

behöver få reda på det?  

 Gör du annorlunda beroende på vilken aktuell samhällshändelse det gäller? Pratar du 

med barnen om allt som händer i omvärlden eller väljer du bort något? 

 Har du exempel på vilka ämnen som går att integrerar med aktuella 

samhällshändelser? Hur har du gjort? 

 Hur arbetar du för att förebygga fördomar eller eventuell rädsla hos eleverna runt 

dessa händelser? Eventuellt inför framtiden? 

 Anpassar du undervisningens innehåll beroende på elevernas ursprung eller 

religionstillhörighet? Gör du olika val beroende på klassammansättningen? Förklara. 

 Om du upplever viss svårighet kring vissa delar i undervisningen, hur gör du då för att 

hantera det? Hoppar över att prata om det? 

 Är det något som har förändrats i ditt undervisningsinnehåll av aktuella 

samhällshändelser de senaste åren? På vilket sätt? 

 


