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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka om FN-rollspelet stimulerar de förmågorna som 

finns presenterade i The Big Five och på vilka sätt. De frågor som behandlats är: Finns ana-

lysförmågan, kommunikativa förmågan, begreppsförmågan, procedurförmågan och den meta-

kognitiva förmågan representerade i rollspelet om inte, varför? Vilka av förmågorna finns re-

presenterade i bedömningsmatriserna, och på vilket sätt? Studien har genomförts med doku-

mentsanalys som metod där lektionsplaneringar och bedömningsmatriser från en skola har 

analyserats. Studiens resultat visar att de fem förmågorna inte blir stimulerade i rollspelet och 

att det finns brister i utformningen av rollspelet. Resultatet visar att det finns möjlighet för 

skolan att stimulera fler förmågor än de gör, men att de valt bort delar ur betygsmatrisen och 

planeringen för att istället ha fokus på andra förmågor. Av de fem förmågor som undersöktes 

fanns tre av dem med i rollspelet och de var den kommunikativa förmågan, analysförmågan 

och begreppsförmågan. Procedurförmågan samt den metakognitiva förmågan blev inte belysta 

i rollspelet. Studien visar att FN-rollspelet behöver utvecklas vidare för att stimulera för-

mågorna vi förväntas arbeta med i skolan. Eftersom studien är gjord på en skola samt handbo-

ken från FN kan den inte uttala sig om generella implikationer för skolan utan den kan visa de 

fallgropar som finns när skolor anordnar ett rollspel och kan användas som en hjälp för att se 

till att alla förmågor blir stimulerade. För att kunna komma med specifik hjälp för skolor be-

hövs vidare forskning. 
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1 Introduktion 

 

Skolan i Sverige har under de senaste åren varit med om en stor reform lgr11. Enligt Svane-

lids beräkningar fanns det ungefär 500 strävansmål i de gamla läroplanerna och i den nya 

lgr11 blev det istället 11 (Svanelid, 2011). Göran Svanelid arbetade tidigare på Stockholms 

universitet som lektor, han har varit med och författat läromedel. Han var med vid skrivandet 

av de nya kursplanerna till samhällskunskap samt är aktiv som föreläsare inom skolutveckl-

ing. Göran Svanelid har kommit fram till ett nytt begrepp som kallas The Big Five, vilket in-

nebär fem förmågor som han anser att kursplanerna arbetar mot samt att det är de fem för-

mågorna som är viktiga att ha i åtanke när lärare planerar undervisning. Dessa är tagna från de 

11 strävansmål som finns i läroplanerna. Han anser att de kan förkortas ner till fem huvudför-

mågor där alla strävansmål finns representerade, förmågorna är: 

• Analysförmåga 

• Kommunikativ förmåga 

• Procedur förmåga 

• Begreppslig förmåga 

• Metakognitiv förmåga 

The Big Five har fått stort genomslag i Sverige och flertalet kommuner använder hans modell 

för att förbättra undervisningen och få ett klart fokus i sina uppgifter. Under min senaste VFU 

fick jag mitt första möte med The Big Five. Skolan jag var på arbetade aktivt med att under 

alla lektioner och uppgifter ha förmågorna integrerade, samt ha förmågorna tydliga när det 

kom till utvärderingar. 

FN-rollspelet är ett frekvent moment i den svenska skolan. Varje år deltar över 100 000 elever 

(FN, 2015). Många skolor anordnar rollspelet och det är ett event som är väldigt stort, sko-

lorna spenderar flera veckor på att förbereda rollspelet och sedan har de en eller flera dagar 

där rollspelet utförs. Under förberedelserna delas eleverna in i grupper utifrån olika länder och 

de ska sedan skriva en resolution samt läsa in sig på sitt land, hur de ser på olika politiska om-

råden, med något särskilt fokusområde. När det sedan anordnas genomförs flertalet debatter 

mellan olika länder i specifika frågor. 
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning. Den kommer läggas i underrubriker för att 

materialet ska bli mer överskådligt. Kapitlet inleds emellertid med en genomgång av Blooms 

taxonomi eftersom den visar på en grundsten i The Big Five, sedan kommer bedömning samt 

rollspel. 

 

2.1 Blooms taxonomi 

 

The Big Five är ifrån början en teori som grundar sig i Blooms taxonomi. Blooms taxonomi 

togs fram 1956 av Edward Bloom och den blev reviderad 2001 för att bättre passa in den mo-

derna skolan (Anderson & Krathwohl, 2001). Förmågorna som taxonomin tar upp är: 

Taxonomy Table 

The 

Knowledge 

Dimension 

1. 

Remember 

2. 

Under-

stand 

3. 

Apply 

4. 

Analyze 

4. 

Evaluate 

6. 

Create 

A. 

Factual 

Knowledge 

      

B. 

Conceptual 

Knowledge 

      

C. 

Procedural 

Knowledge 
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D. 

Meta- 

Cognitive 

Knowledge 

      

Denna matris visar på hur taxonomin ser ut och vilka delar som finns i den. De olika delarna 

som har med kunskap att göra är uppdelade i sex olika steg, de består av: Komma ihåg, förstå, 

använda sig av, analysera, utvärdera och skapa. Denna matris visar de olika delarna av kun-

skap, hur det börjar vid att komma ihåg gammal kunskap och sedan förstå ny för att sedan 

kunna ta sig djupare ner och få en bättre och fördjupad förståelse.  Delarna som sedan är 

skrivna mellan A-D är de olika sorters kunskaps dimensioner. 

 

 Med dem menas att: 

 A: består av faktakunskap, att eleven är någorlunda insatt i disciplinen och kan lösa problem 

inom den. 

B: terminologisk kunskap, att eleven förstå samband mellan begrepp inom disciplinen och 

förstår hur de fungerar tillsammans. 

C: Kunskap om tillvägagångssätt, hur elever kan gå tillväga för att lösa problem, olika sorters 

metoder och tekniker för att lösa problem 

D: metakognitiv kunskap, Förstå sin egen kunskap, Kunna generera egna hypoteser och pro-

ducera något eget. 

Dessa olika delar bildar tillsammans den reviderade versionen av Blooms taxonomi, den ger 

en inblick i de olika delarna som Bloom anser vara viktiga för att tillgodogöra sig kunskap 

och sedan kunna använda den själv, även vilka ”förmågor” som de anser är av största vikt 

(Anderson &Krathwohl, 2001, insidan omslag). 

2.2 Bedömning 

John Hattie har skrivit en bok där han sammanfattar en mängd studier kring vad som faktiskt 

fungerar i skolan, vilka olika sätt eleverna lär sig på och vilka olika strategier lärare kan an-

vända sig av. Boken heter Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to 
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achievement. Hattie menar att hur lärare planerar, genomför och utvärderar moment har väl-

digt stor betydelse för hur elever lär och på vilken nivå elevernas kunskaper hamnar. Hur 

passionerade och engagerade lärarna är påverkar också i allra högsta grad (Hattie, 2012, s34). 

Hattie menar att om skolor och lärare har för stort fokus på presentationer kan det medföra att 

viktig kunskap försvinner när eleverna bara fokuserar på prestationerna (Hattie, 2012 s19), 

inte själva inlärningsprocessen eller kunskapen de kan få i samtal med andra. Kunskapen blir 

centrerad och det finns då ingen möjlighet för eleverna att sätta sin egen prägel. Hattie talar 

om de olika förmågorna som behöver stimuleras i skolan och Svanelid har använt sig av Hat-

ties tänk när han myntade begreppet The Big Five genom att han analyserat vad Hattie kom 

fram till i sin forskning och byggde det vidare. Hattie menar att lärare behöver ha en förförstå-

else för elevens nuvarande kunskapsnivå och genom detta hjälpa elever nå en progression ge-

nom de olika förmågorna som behöver genomsyra lektionerna samt uppgifterna (Hattie, 2012, 

s35). Hattie kommer fram till i sin forskning att det finns vissa förmågor som är generella och 

universella när det kommer till lärande, även om forskningen visade på vissa skillnader fanns 

det vissa förmågor som var representerade väldigt ofta och det var just förståelsen av kunskap, 

analys av kunskap samt tillämpning av kunskapen (Hattie, 2012, s94). Med formativ bedöm-

ning menas ett sätt att ge feedback och hjälpa eleverna komma framåt i sitt tänkande. William 

menar att formativ bedömning är en process där interaktiva bedömningar sker fortlöpande 

mellan lärare och elever för att hjälpa eleverna i varje steg i inlärningen samt hjälpa eleverna 

identifiera sitt eget lärande och för att hjälpa läraren förbättra lektionerna och göra dem mer 

individuella (William, 2013, s53). Genom att tillgodogöra sig The Big Five så får lärare lät-

tare att se vilket steg eleverna ligger på och därigenom kunna ge formativ feedback om hur de 

kan fortsätta genom de olika stegen. Lärare måste vara tydliga i vart eleverna ligger i dagens 

läge så de vet vad de måste arbeta mer med, samt så  måste läraren även vara väldigt tydlig i 

vilka mål det förväntas arbeta med varje lektion så eleverna förstår varför de gör de olika upp-

gifterna (William, 2013, s67). Att ofta återkoppla till målen under lektionen samt avslutar 

lektionen med att ställa frågor kring det eleverna arbetat med och se ifall de kan se att de job-

bat mot specifika mål och ifall de lärt sig något är viktigt så läraren har eleverna med sig 

(William, 2013, s71).  Thornberg talar om att det inte går att se formativ bedömning som nå-

got som bara sker i slutet som en avslutning eller några enstaka gånger utan det ska vara en 

integrerad del av undervisningen (Thornberg, 2015, s80). Formativ bedömning finns med i 

alla steg i undervisningen. I planeringsfasen syns den genom de olika val lärarna gör, genom 

beskrivningar av vad som kommer att bedömas efter uppgifterna eller områdena (Thornberg, 

2015, s81). När vi sedan kommer till lektionerna behöver läraren ge formativ feedback så att 
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eleverna hela tiden förstår varför de gör de olika momenten och kan komma med synpunkter 

så de får vara delaktiga i sitt lärande (Thornberg, 2015, s82) samma gäller när läraren avslutar 

ett område, då ger läraren formativ feedback så eleverna vet hur de kan utvecklas. Är lärare 

tydlig med vilka förmågor eleverna förväntas arbetar med får läraren enklare med sig eleverna 

under lektionerna och det blir lättare att få lektioner där eleverna lär sig och får möjlighet till 

djupare inlärning samt får dem att tänka på sitt eget lärande. Ett moment som kan underlätta 

detta är ifall läraren börjar varje lektion med att förklara lärandemålen, med lärandemål menas 

det läraren vill få ut av lektionen, vilka förmågor eller kunskaper läraren vill att eleverna ska 

få med sig under lektionens gång. Petterssons artikel handlar om hur viktigt det är med feed-

back när det kommer till inlärning, hon talar om hur den svenska skolan är alldeles för inrik-

tad på resultat och summativ bedömning, Pettersson menar att det är mycket viktigare med 

formativ bedömning. Pettersson talar om att det är viktigt att låta eleverna vara delaktiga vid 

utformandet av prov och uppgifter då detta kan medföra att eleverna känner sig delaktiga och 

det kan höja arbetsmoralen samt vad de lär sig. Pettersson menar vidare på att det är väldigt 

viktigt att uppgifterna som eleverna gör är individuella så att varje elev kan få ut så mycket 

som möjligt av de olika uppgifterna. Pettersson talar om hur vi har blivit alldeles för inriktade 

på prov och kunskapsmätningar istället för att hjälpa eleverna nå högre kunskap. Vad visar ett 

läsförhör eller glosprov om elevernas egentliga kunskapsnivå, och vad kan vi tänkas gå miste 

om när vi sedan bedömer det, är en fråga som belyses i artikeln.  

2.3 Rollspel 

Nickerson talar i artikeln om hur rollspel kan vara ett kraftfullt moment till lärande om det ge-

nomförs på ett genomtänkt sätt. Med rollspel menas generellt att människor sätter sig in i nå-

gon annan persons situation eller någon händelse, där de förväntas agera utifrån hur den per-

sonen hade gjort eller hur någon hade agerat i en speciell händelse. Som ledare för ett rollspel 

måste målen vara tydliga och varför eleverna använder rollspel som moment till inlärning. 

Hon talare vidare om vikten av struktur när ett rollspel arrangeras, särskilt om det är första 

gången eleverna använder det som ett moment till lärande, om ledaren inte är försiktig kan 

rollspel ge eleverna ångest som förminskar chanserna till lärande avsevärt. Nickerson talar se-

dan om att när läraren anser att eleverna nått lärandemålet är det viktigt att avsluta rollspelet 

och inte låta eleverna fortsätta utan ledaren måste vara säker på att det hela tiden finns ett mål 

med momenten inom rollspelet. Vidare talas det om i artikeln att det viktigaste momentet 

inom rollspel är diskussionerna och reflektionerna efteråt, där det ges möjligt att se ifall ele-

verna tagit till sig informationen och om rollspelet varit lyckad. Reflektion efter ett rollspel 
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ger de som varit involverade möjlighet att diskutera hur rollspelet gick samt vad de fick ut av 

rollspelet. Här finns det även möjlighet till konstruktiv kritik kring hur de kunde agerat an-

norlunda eller ändrat något i karaktärerna de spelade. En av argumentationerna till att rollspel 

är ett bra inlärningsmoment är det faktum att det ger eleverna möjlighet att använda sig av 

flera sinnen och aktivera hjärnan på ett djupare plan. I boken rollspel i skolan framhåller för-

fattarna att när människor hör en föreläsning så stannar ungefär 20 % av informationen kvar, 

och när de istället får vara deltagare och aktivt vara med i processen stannar ungefär 80 % av 

informationen kvar (Axelzon, Valentin & Davidsson, 2007, s9). Detta innebär att när eleverna 

får använda olika sinnen och olika förmågor blir inlärningen djupare och mer bestående. 

 Boken Rollspel i skolan talar vidare om att rollspel har flera positiva aspekter så som att den 

är motiverande, rolig, meningsfull och att det blir ett konkret lärande. (Axelzon, Valentin & 

Davidsson, 2007, s10,11). Med detta menas att rollspel har flera olika dimensioner och att det 

kan ha en väldigt positiv inverkan på elevers lärande, t.ex. genom att kunskapens sätts i ett 

sammanhang så att den blir konkret. Kopplingar till verkligheten eller historia kan göras och 

levandegör den vilket kan göra det enklare för eleverna att förstå det läraren talar om. Det är 

även lustfyllt, att eleverna kan få lämna de sociala normerna och gå in i en annan person, vi 

lär oss mer när vi har roligt. rollspel kan vara motiverande då det är en annorlunda inlärnings-

form och om eleverna är motiverade till att göra någonting går inlärningen lättare och djupare 

(Axelzon, Valentin & Davidsson, 2007, s10,11).  Blatner menar att dagens skola är alldeles 

för fokuserad på inlärning som kan testas genom prov, vilket han menar förstör för elever, han 

menar på att i dagens samhälle behöver vi ha individer som kan mer än bara använda sig av 

fakta, vi behöver människor med färdigheter och den kunskapen får de inte genom memore-

rings prov (Blatner, 2009). Detta betyder att rollspel har möjligheten att ge en djupare inlär-

ning och ge eleverna fler färdigheter när de kommer ut i samhället, som samhällsmedborgare. 

Empati och förståelse för andra människor är något som kan läras ut med rollspel genom att 

de får sätta sig in i någon annans skor och försöka sätta sig in i hur den personen mår (Blatner, 

2009).   

Kodotchigova  skriver i sin artikel Role Play in Teaching Culture: Six Quick Steps for 

Classroom Implementation om olika sätt att använda sig av rollspel i undervisningen. Hon ta-

lar om sex olika steg som behöver finnas med vid ett rollspel. Steg ett handlar om att hitta en 

situation eller händelse där det passar sig att använda rollspel som undervisnings metod, steg 

två handlar om att bestämma vilken sorts design de vill ha på rollspelet, om de vill återge nå-

got historiskt eller om de tänker sig debatter och hur de tänker genomföra rollspelet. Steg tre 
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handlar om språkbruk, där de ser över vilket språkkunskap eleverna behöver ha för att kunna 

genomföra rollspelet, att eleverna förbereds på vilket språk som kommer att användas och vil-

ket språk de förväntas kunna använda vid rollspelet, steg fyra handlar om att ge eleverna kun-

skap om vad som kommer hända samt vilka roller de förväntas gå in i, eleverna ska kunna be-

skriva sina roller efter detta steg. Steg fem handlar om att bestämma vem som ska göra vad, 

vilka roller ska eleverna ha och steg sex handlar om att följa upp direkt efter att de genomfört 

rollspelet. Att det finns möjlighet för reflektion och diskussion efter ett genomfört rollspel, att 

eleverna för möjlighet att analysera hur de tyckte det gick(Kodotchigova (2007). 

2.4 Sammanfattning 

Blooms forskning ger en tydlig bild av hur förmågorna i The Big Five har tagits fram, då det 

är en av de texter som ligger till grund för begreppet. Forskningen om bedömning visar hur 

många olika sätt det finns att bedöma på och hur viktigt det är med formativ bedömning, som 

måste ske kontinuerligt. Vidare visar forskningen hur viktigt det är med individuella uppgifter 

i skolan, så man ser till att de ger alla elever möjlighet att nå så högt som möjligt. Detta leder 

sedan in på min egen studie då det blir svårt för en skola att anordna ett FN-rollspel för en stor 

grupp elever och ha individuella uppgifter inom rollspelet. Vidare visar forskningen hur vik-

tigt det är att låta eleverna vara med och planera arbetsområden, då denna visar att eleverna 

har större möjlighet att lyckas om de känner sig delaktiga i alla steg av utbildningen. Forsk-

ningen om rollspel visar vilka positiva effekter det kan ge att använda rollspel som del av 

undervisningen och hur den kan levandegöra moment som annars kan kännas tunga och svåra 

för eleverna. Rollspel kan lära elever om sympati och medmänsklighet både genom genomfö-

rande av rollspelen men också genom att man får möjlighet att hjälpa varandra bli bättre på att 

tala inför grupp. Forskningen visar även vilka svårigheter som finns när det kommer till att 

utforma ett rollspel och vad man behöver tänka extra på. Detta är något som kommer undersö-

kas i uppsatsen då FN-rollspelet är väldigt stort och det finns inte så stor möjlighet att för-

ändra något när det väl startat. Den tidigare forskningen ligger således som grund till min 

egen studie då The Big Five är något vi förväntas arbeta med i skolan och där vi förväntas sti-

mulera alla förmågorna kräver det väldigt mycket av uppgifterna vi har. Detta medför att for-

mativ bedömning och användandet av rollspel i skolan kräver väldigt mycket av de som pla-

nerar och hjälper eleverna. 
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3 Problemområde 

Eftersom FN-rollspel är något som används i stor utsträckning i skolorna runt om i Sverige 

både på gymnasieskolor och grundskolor är det väldigt aktuell att följa upp dessa rollspel och 

se ifall de stimulerar alla de förmågor som vi ska arbeta med i skolan. Den senaste forsk-

ningen kring förmågorna är The Big Five och jag ämnar undersöka ifall FN-rollspelet stimule-

rar de fem förmågorna och om inte, varför? 

 

3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om FN-rollspelet stimulerar de förmågorna som 

finns presenterade i The Big Five och i så fall på vilka sätt. 

 

3.2 Frågeställningar 

• Finns analysförmågan, kommunikativa förmågan, begreppsförmågan, procedurför-

mågan och den metakognitiva förmågan representerade i rollspelet om inte, varför? 

• Vilka av förmågorna finns representerade i bedömningsmatriserna, och på vilket sätt? 

 

4 Metod & Material 

Materialet har analyseras utifrån en dokumentsanalys där de olika dokumenten närlästes för 

att undersöka ifall de olika förmågorna är representerade i lektionerna samt planeringarna. I 

analysen ingår även att undersöka om förmågorna finns representerade i bedömningsmatri-

serna. Berg skriver i sin bok Att förstå skolan att dokumentanalys kan ses som ett verktyg för 

att kunna ta del av offentlig information utan att behöva läsa det från pärm till pärm. Vidare 

menar Berg att en dokumentsanalys ska kunna klargöra vad ett dokument innehåller, tolka in-

nehållet och olika innebörder i texten, även om det inte är klart uttalat i texten (Berg, 2003, 

s155). Materialet har undersökts utifrån en dokumentsanalys för att kunnat komma fram till 

ifall förmågorna finns representerade i de olika stegen som ingår i rollspelet. Resultatet kom-

mer att läggas fram i teman så att läsaren enkelt kommer kunna se de olika förmågorna och 

ifall de finns representerade, och jag har använt mig av Biggs & Tanners teori constructive 
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alignment vid analysen. Som andra analytiska metoder kräver dokumentsanalys att materialet 

utforskas och tolkas för att få fram mening, förståelse och få fram empiriska fakta (Bowen, 

2009, s1). Dokumentsanalys är ett bra verktyg för att undersöka särskilda fenomen, event, 

case eller organisationer (Bowen, 2009, s29). Ett case som undersöks menas att det som stu-

deras är ett fenomen och dess kontext är oerhört viktigt (Cohen, Manion& Morrison, 2011, 

s289). I min undersökning är det just ett case jag undersöker och fenomenet FN-rollspel. 

Detta betyder att metoden passar bra in till det jag tänker göra eftersom det är ett särskilt feno-

men jag tänker undersöka. 

4.1 Material 

Materialet består av text som jag fått ta del av från en skola, de har gett mig lektionsplane-

ringar. Där syns det tydligt vilka olika delar de ämnar göra i rollspelet i allt från planering till 

utvärdering. Sedan har tagit del av bedömningsmatriser och utvärderingar så att jag kan se hur 

de väljer att betygssätta rollspelet och utvärdera det så att jag får möjlighet att se vilket fokus 

skolan har under rollspelet, och jag vet att de går igenom betygsmatriserna innan de börjar 

med rollspelet vilket innebär att eleverna vet vad de blir betygsatta på och det kan påverka 

vilka förmågor som får fokus, detta material är från ett rollspel skolan precis gjort vilket bety-

der att det är uppgifter som precis blivit använda. Det består även av material som är hämtat 

från FN:s hemsida kring de generella punkterna och planeringarna som FN ger skolorna för 

att starta upp rollspelet. Materialet från FN kommer ifrån deras handbok som finns tillgänglig 

för att underlätta för skolor som vill genomföra ett rollspel, den visar på vilka positiva 

aspekter och fallgropar som finns med att hålla i ett rollspel samt att de förklarar vilka olika 

positioner som måste fyllas för att kunna hålla i ett lyckat rollspel. 

 

4.2 Centralt innehåll samhällskunskap 2 

Anledningen till att det centrala innehållet finns med i uppsatsen är för att jag ska kunna se 

ifall rollspelet uppfyller de förmågor och färdigheter som eleverna förväntas lära sig under 

kursen. Rollspelet tar upp flera veckor av kursen och då  behöver det stimulera flertalet av 

punkterna, för att det ska kunna vara försvarbart att ha med det som ett moment i kursen. 
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• "Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsätt-

ningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism. Frå-

gor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de eko-

nomiska teorierna. 

• Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga 

rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska 

villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor. 

• Tematisk fördjupning i samhällsfrågor. 

• Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa 

samhällsfrågor. 

• Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i arbetet 

med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system. 

• Muntlig och skriftlig presentation i olika former och med olika tekniker som är vanliga inom området, 

till exempel debatter, debattartiklar, rapporter och essäer". (Skolverket, 2015) 

 

4.3 Betygsmatris Samhällskunskap 2 

Materialet som presenteras här är betygsmatrisen som finns att hämta från skolverket, den visar på de 

olika delarna eleverna ska betygsättas på efter kursen samhällskunskap 2. Detta finns med i arbetet för 

att visa ifall rollspelet arbetar mot dessa kriterier samt om kriterierna finns med i matrisen från skolan 

jag fått mitt material ifrån 

"Eleven kan översiktligt redogöra för några centrala teorier och översiktligt diskutera deras styrkor 

och svagheter. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekono-

miska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna. 

 

Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen 

använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. 

Eleven diskuterar översiktligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av 

olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar 

med enkla omdömen andras ståndpunkter. 

 

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från 

olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och 

trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i 

samhällskunskap i olika presentationsformer" (Skolverket, 2015) 
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4.4 Urval/avgränsning 

Urvalet har baserats av bekvämlighet då materialet som använts kommer från internet samt en 

skola i min närhet. Med bekvämlighetsurval används material som finns att tillgå i sin närhet, 

forskaren använder egna kontakter eller sitt egna nätverk för att få tillgång till material (Trost, 

2012, s30,31). Istället för att försöka ta kontakt med andra skolor användes en som precis haft 

ett FN-rollspel, en skola där jag genomfört VFU, vilket gjorde att de kände mig och därige-

nom fick tillgång till allt det material de använde sig av under alla steg av rollspelet. Jag har 

avgränsat mig till att undersöka bara en skolas rollspel tillsammans med materialet FN har 

gått ut med, uppsatsen kommer således inte kunna komma med några generella slutsatser utan 

det min uppsats kommer ge är insikt i är hur FN:s material möter upp jämfört med The Big 

Five samt hur en särskild skola har arbetat med rollspelet. 

5 Teori 

Teorin som ligger till grund analysen är modellen Biggs & Tanger utarbetat och som de kallar 

Constructive alignment. Modellen är en trappstegsmodell med fem nivåer där eleverna går 

uppåt på ”trappan” för att kunna tillgodogöra sig olika sorters kunskap.  Den första nivån är 

den pre-strukturella och handlar om när eleverna inte förstår eller lär sig, eleverna har inte 

verktygen och kan därför inte tillgodogöra sig kunskap, så uppgiften de har framför sig blir 

inte gjord. Den andra nivån kallas uni-strukturella, inom denna nivå lär sig eleverna termino-

login inom ett område, samt att de lär sig att identifiera ett perspektiv inom området, verb som 

används inom denna nivå är: identifiera, berätta och memorera. Den tredje nivån är den multi-

strukturella nivån, här lär sig eleverna att lägga ihop flera olika perspektiv samt att de lär sig 

beskriva de olika perspektiven. Den fjärde nivån kallas relationella nivån och här lär sig ele-

verna hur olika perspektiv hänger ihop, de lär sig även att kunna argumentera samt att analy-

sera olika perspektiv och se en helhet i materialet. Den sista nivån kallas utvidgat abstrakt per-

spektiv och här handlar det om att eleven ska lära sig använda varierande perspektiv för att 

kunna komma fram till egna hypoteser samt att de förväntas lära sig att generalisera material. 

Alla dessa nivåer bildar en trappstegsmodell där de behöver ta varje steg för att kunna vara 

säkra på att kunna tillgodogöra sig all information och att eleverna har alla verktyg för att 

kunna lära sig så mycket som möjligt. Trappstegsmodellen är väl användbar i denna studie då 

den visar de olika steg som eleverna behöver ta för att kunna tillgodogöra sig kunskap. Ge-

nom att använda denna teori min analys får jag möjlighet att undersöka ifall eleverna får hjälp 

och verktyg att tillgodogöra sig FN-rollspelet och den kunskap som finns att hämta där.  



 

15 

Biggs & Tanner talar även om yt-& djup- inriktad kunskap, där ytinriktad kunskap är de 

första stegen och där lär sig eleverna om hur saker fungerar t.ex., i uppgiften jag fått till min 

uppsats så lär sig eleverna om länderna och hur de fungerar politiskt, för att sedan kunna 

komma med egna slutsatser och analysera det materialet behöver eleverna få en djupare kun-

skap, eleverna behöver således ha ytinriktad kunskap för att kunna lära sig analysera och re-

flektera vilket i sin tur kan leda till en djupinriktad kunskap (Biggs, 1996, s350-357) 

 

 

6 Resultat 

I kommande kapitel presenteras det resultat som framkommit i min undersökning. avsnittet är 

indelat i underrubriker där de olika förmågorna står som rubriker och inom dessa presenteras 

de olika delar som har undersökts. De olika delarna är FN rollspelets handbok som kommer 

från deras hemsida, sedan planeringen från skolan och till slut bedömningsmatrisen från sko-

lan. Resultatet är en framställning av det material som undersökt och detta har analyserats 

med Biggs & Tanners modell constructive alignment i analys och diskussionsdelen i uppsat-

sen. 

6.1 Analysförmågan 

FN 

I materialet som FN lagt upp finns det riktlinjer kring hur rollspelet ska läggas upp men det 

finns inga tydliga uppgifter förutom att länderna behöver skriva resolutioner. Det som kan 

plockas ut från hemsidan är en målsättning som lyder 

öka elevernas förmåga att ta ställning i internationella konflikter 

(FN, 2015) 

 

Detta kan kopplas ihop med analysförmågan då den ämnar öka elevers kunskap och låta dem 

själva ta ställning till de konflikter som finns i världen, för att kunna göra detta måste de 

kunna analysera en konflikt, lära sig hur länderna ställer sig till den för att sedan själva kunna 

ta ställning. Om detta lyckas eller inte beror så klart på hur skolan väljer att lägga upp rollspe-

let och om någon av uppgifterna är av karaktären att de förväntas komma med egna analyser 

och ställningstaganden, är uppgifter mer att läsa in sig på länder och hur de ställer sig till olika 
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frågor för att sedan agera detta kommer inte analysförmågan till uttryck då de inte förväntas 

tänka själva utan bara läsa in information som de sedan förmedlar. 

 

Skolans planering 

Tar vi sedan uppgifterna som jag fått ta del av ser vi tydligt att analysförmågan är väsentlig 

och väl beskriven i uppgiften. 

Analysförmåga: Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. För-

klara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jäm-

föra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar (Bilaga, 2) 

Skolan är väldigt tydliga med att eleverna förväntas arbeta kontinuerligt med sin analysför-

måga igenom hela arbetet. De saker som eleverna ska göra innan rollspelet börjar är tydliga. 

Eleverna förväntas inte bara läsa in sig på sina områden utan de fordras att kunna komma med 

egna lösningar samt se skillnader och likheter länder emellan. Analysförmågan är tydligt re-

presenterad i skolans egna material. 

 

Bedömningsmatris 

I bedömningsmatrisen är förmågan att analysera med som grundsten då den är med i de tre 

delar som betyget grundar sig i. I matrisen står det för E nivå: 

Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och kon-

sekvenser (Bilaga, 1). 

 

E nivån är så klart den lägsta med den blir djupare och mer komplex ju högre betyg eleverna 

söker, men vi ser även här att analysförmågan är väl dokumenterad och representerad. 

6.2 Den kommunikativa förmågan 

FN 

träna elevernas argumentationsteknik och retorik (FN, 2015) 

Detta citat är taget från handboken som FN har inför rollspelet och det visar tydligt på ett mål 

de har. 

Den kommunikativa förmågan finns tydligt med då eleverna under hela rollspelet kommuni-

cerar med andra människor, både genom stormöten, resolutionsdiskussioner samt diskussions 

seminarium, före, under och efter rollspelet, att lära sig kommunicera på ett bra sätt är en 

grundsten i hela rollspelet 
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Skolans planering 

Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunk-

ter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa 

(Bilaga, 2) 

Detta citat är taget från materialet jag fått ta del av från skolan, det visar tydligt på vilken vikt 

skolan lägger på den kommunikativa förmågan, Där elever skriver resolutioner som sedan ska 

diskuteras och försvaras, så det arbetas kontinuerligt med kommunikation från förberedel-

serna till genomförandet och avslutas med diskussioner om hur allt gick efter rollspelet. Ele-

verna förväntas använda ett avancerat språk och tillgodogöra sig information som de sedan 

förklarar vidare på ett förståeligt sätt. I alla stegen som finns till rollspelet spelar den kommu-

nikativa förmågan stor roll och rollspelet ger eleverna flertalet situationer där de måste argu-

mentera och diskutera vilket utvecklar den kommunikativa förmågan. 

Bedömningsmatris 

Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kun-

skaper i samhällskunskap i olika presentationsformer. (Bilaga, 2) 

Detta citat är taget från betygsmatrisens E nivå och här syns det tydligt att den kommunikativa 

förmågan är extremt viktig då den finns med som en av grundstenarna till betygssättningen. 

För de högre betygen värdesätter de säkerheten i presentationerna samt att de lägger till käll-

kritik som en del av betyget. Viktiga är att vi tydligt ser att skolan lägger stor vikt vid att ut-

veckla sitt språk och olika sorters presentationer, samt att vii deras planering ser att det ingår 

flera sorters presentationer och möjligheter till utvecklande av såväl språk som säkerhet att 

tala inför grupp. 

6.3 Begreppsförmågan 

FN 

Begreppsförmågan finns inte utskriven i materialet som finns att tillgå från FN utan jag får dra 

egna kopplingar till ifall den finns medskrivet, genom att de talar om kunskap och förståelse 

och där kan vi tala om att det blir svårt att nå kunskap och förståelse för något om de inte för-

står de begrepp som ligger till grund för ämnet. Så det betyder att vi kan se att begreppsför-

mågan finns med i materialet även om den inte finns nedskriven så finns den representerad i 

materialet. 
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Skolans planering 

I materialet från skolan finns begreppsförmågan med som mål. 

Begreppslig förmåga: förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till 

varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang. (Bilaga, 2) 

Att förstå begrepp är en grundläggande del i att förstå material vilket leder vidare till djupare 

kunskap och möjligheten att dra egna slutsatser. När du förstår begreppen som ligger till 

grund för ett ämne blir det lättare att lära sig mer inom det och även bredda sin kunskap ge-

nom att tillgodogöra sig fler begrepp inom olika discipliner. I materialet från skolan är det 

tydligt att begreppsförmågan är essentiell och något som de lägger stor vikt vid. 

 

Bedömningsmatris 

I de olika delarna som finns med i matriser finns inte begreppsförmågan skriven utan den 

finns inbäddad i delarna. 

Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och kon-

sekvenser (Bilaga, 1). 

Citatet visar en av delarna som ingår i betygsmatriser, i den kan vi lägga in begreppsförmågan 

då de behöver ha förståelse för begrepp inom området för att sedan kunna analysera material 

och komma med egna tankar kring orsaker och konsekvenser, eleverna behöver förstå begrep-

pen som bygger upp området för att sedan kunna använda dessa i sina diskussioner, det bety-

der att även ifall begreppsförmågan inte finns explicit skriven är den inbäddad i matrisen på 

ett djupare plan. Begreppsförmågan finns representerade i de andra målen också, när det kom-

mer till muntliga presentationer krävs det en begreppsförståelse för att kunna förklara och pre-

sentera ett material, även vid diskussioner är det viktigt att förstå de begrepp som ligger till 

grund för det du talar om. Vi ser även hur den finns representerad i det första målet. 

Eleven kan översiktligtredogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, 

politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås uti-

från teorierna (Bilaga, 1). 
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För att kunna redogöra för teorier och diskutera vilken effekt de har måste eleverna ha en be-

greppsförståelse, genom den förståelsen kan de jämföra olika teorier och komma med bra för-

klaringar och få en djupare kunskap. 

6.4 Procedurförmågan 

FN 

I handboken finns inte procedurförmågan skriven. Handboken berättar inte hur skolan ska gå 

tillväga när de genomför momenten, så den ger inte någon hjälp till procedurförmågan. Den 

visar inte på hur eleverna ska använda sig av informationen de tillgodogör sig eller olika me-

toder för att presentera eller förklara teorier och modeller, inte heller ger den elever möjlighet 

att utveckla sitt kritiska tänkande eller skilja på vad som är fakta eller värdering när det kom-

mer till länders ställningstaganden. 

Skolans planering 

Skolans planering talar om flertalet mål som eleverna ska uppnå samt vad de förväntas lära 

sig under rollspelets gång. Skolan ger eleverna hemsidor och texter som hjälp för att lära sig 

om sitt land men de talas inte om hur de ska lära sig, all information de får in ska leda fram 

till ett rollspel och textskrivande, men det finns inte skrivit om hur de ska nå fram dit. Vilka 

metoder och teorier som kan hjälpa dem nå kunskap eller hur de ska tillgodogöra sig inform-

ationen de finner. Även om eleverna får vissa hemsidor som hjälp står det ingenstans vilken 

hjälp de ska få för att kunna vara källkritiska eller några hjälpmedel för att förstå informat-

ionen de kommer åt. 

Det som finns skrivet är att de ska arbeta aktivt med: 

Förmåga att hantera information: Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt 

granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors an-

vändbarhet och trovärdighet (Bilaga 2). 

Detta betyder att förmågan finns presenterad i skolans material, men det finns ingenting om 

hur de ska arbeta med förmågan eller på vilket sätt den kommer till användning i rollspelet. 

Bedömningsmatris 
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I bedömningsmatriser hittar vi inte procedurförmågan, matrisen fokuserar på att eleverna ska 

kunna redogöra för teorier och metoder, kunna analysera samhällsfrågor samt kunna genom-

föra presentationer och uttrycka sin kunskap muntligt. Det finns ingenting om hur eleverna 

förväntas lära sig eller hur de ska kunna tillgodogöra sig kunskap, målen är bara för slutpro-

dukten, inte vägen dit. Vi ser hur eleverna förväntas använda sig av olika metoder och teorier 

för att kritiskt pröva de olika frågorna som ingår i rollspelet, men vi finner ingenstans om 

hjälpmedel för att förstå och tolka dessa saker utan vi ser bara hur slutproduktionen ska se ut. 

 

6.5 Den metakognitiva förmågan 

FN 

Den metakognitiva förmågan finns inte explicit skriven i handboken från FN. Inget av materi-

alet ger eleverna möjlighet att tänka kring sitt lärande eller någon djupare förklaring till varför 

de gör rollspelet förutom för att öka deras kunskap och förståelse kring hur internationella för-

handlingar fungerar 

Skolans planering 

I planeringen från skolan finns den metakognitiva förmågan skriven. 

Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till 

en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan 

olika strategier. Pröva och ompröva (Bilaga 2). 

Förmågan finns representerad i det material skolan använder sig av vid sitt arbete. Plane-

ringen talar om att elever ska tolka och granska information från olika källor, men den talar 

inte om att eleven ska komma med egna teorier eller värderingar utan de ska bara hitta in-

formation kring länderna de arbetar med. Detta medför att den metakognitiva förmågan blir 

lidande då de inte får någon möjlighet att tänka över sitt lärande eller pröva, ompröva sina 

egne idéer, de ska istället försöka sätta sig in i hur ett land agerar. Så även om det finns skrivet 

om att de förväntas arbeta med den metakognitiva förmågan blir det svårt med tanke på vilka 

uppgifter de ska arbeta med under rollspelet. 
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Bedömningsmatris 

I matrisen finns den metakognitiva förmågan inte representerad, vi hittar ingenting om att 

pröva och ompröva sina idéer eller varför rollspelet är en viktig del i kursen, de får bara reda 

på vad de förväntas lära sig under arbetets gång. Möjligheten för kritiskt tänkande blir lidande 

när matrisen fokuserar på den muntliga framställningen samt analysförmågan, även om A ni-

vån beskriver att eleverna förväntas redogöra för hur teorier påverkar ekonomiska, politiska 

och sociala förhållanden är den vag och att koppla ihop det målet med den metakognitiva för-

mågan känns långsökt och jag har svårt för att få det att kännas sammanhängande eller rele-

vant. 

7 Analys/Diskussion 

Resultatet som framkommit är väldigt intressant och jag ämnar analysera detta med Biggs & 

Tanners modell Constructive alignment som utgångspunkt och diskutera detta i kapitlet som 

kommer, för att kunna gå på djupet och se ifall alla förmågorna finns representerade och på 

vilket sätt de finns representerade. 

 

Översiktligt kan jag börja med att säga att materialet från FN är väldigt generellt, där de 

egentligen bara berättar om några saker som bör vara med under ett rollspel, vilka stora event 

som bör finnas med samt vilka positiva aspekter och fallgropar det finns när skolor anordnar 

ett rollspel. De kommer inte med så mycket eget material som kan underlätta för skolorna 

utan det FN gör är att de berättar vilka olika positioner som behöver fyllas samt vilka uppgif-

ter de bör ha. Det är därför få förmågor som finns representerade i deras material och jag har 

fått dra djupa kopplingar då det inte fanns mycket att gå på när det kommer till målsättningen 

med rollspelet från FN:s sida. Uppgifterna som skolan gett ut har en viktig poäng när det 

kommer till det vidare arbetet med rollspelet. Thornberg skriver i sin artikel att det är viktigt 

att eleverna vet vilka förmågor det förväntas arbeta med under ett område, det förbättrar chan-

serna för eleverna att förvärva sig kunskap och att de hela tiden veta varför de gör de olika 

uppgifterna. Detta gör skolan bra då eleverna i början får ut material och bedömningsmatriser 
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så de under arbetets gång vet vad de kommer bli bedömda på. Det medför dock risken att ele-

verna har för stort fokus på just det de kommer bli bedömda på och därigenom missar möjlig-

heten till att lära sig av varandra, då de är alldeles för fokuserade på sin egen presentation. 

Analysförmågan var väldokumenterad både hos FN och hos skolan jag undersökte, förmågan 

var tydlig och den låg som grund till alla delarna av rollspelet samt som en grundsten när det 

kommer till betygsmatrisen. Ser vi till allt material jag undersökt finns analysförmågan med 

samt den kommunikativa förmågan, det är dessa två som har stor plats i allt material. Den 

kommunikativa förmågan får stor plats då rollspelet framförallt handlar om kommunikation 

och möjligheten att inträda sig i någon annans skor och föra deras talan. Då rollspelet bygger 

på diskussioner och framföranden får eleverna möjlighet att vid flertalet tillfällen utveckla och 

använda den kommunikativa förmågan, detta kulminerar sedan i betygsmatrisen där den kom-

munikativa förmågan så som analysförmågan är två av tre delar som betyget bygger på. Med 

Biggs & Tanners modell kan den kommunikativa förmågan samt analysförmågan kopplas 

ihop med djupinriktad kunskap då eleverna måste analysera och reflektera materialet de har 

för att kunna komma med egna slutsatser, även när de genomför de muntliga momenten blir 

det djupinriktad kunskap då eleverna måste förstå och kunna komma med egna idéer. 

 Det jag kan med säkerhet säga efter att ha sammanfattat två av förmågorna är att såväl FN 

som skolan jag undersökt lägger stor vikt vid att kunna analysera olika sorters material samt 

presentera material på olika sätt. 

Går vi sedan vidare till begreppsförmågan kunde vi se att den inte fanns explicit skriven i 

materialet från FN utan kopplingarna till begreppsförmågan fanns inbäddad i materialet ge-

nom att de talade om kunskap och förståelse, begreppsförmågan kan kopplas ihop med detta, 

då de behöver ha kunskap om begrepp för att kunna komma vidare inom ett område. Detta be-

tyder att begreppsförmågan finns med i materialet från FN och att det finns explicit skrivet i 

materialet från skolan. Begreppsförmågan kopplas ihop med ytinriktad kunskap då det är de 

första stegen i trappstegsmodellen som Biggs & Tanner tagit fram, eleverna behöver lära sig 

om begrepp, det ingår i det andra trappsteget, eleverna behöver lära sig terminologin inom ett 

område för att kunna komma vidare och nå djupare kunskap. I bedömningsmatrisen finns inte 

begreppsförmågan explicit skriven. Här ser vi även att den finns med i det centrala innehållet i 

kursen som rollspelet ligger i. 

”Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med 

komplexa samhällsfrågor” (Skolverket, 2015) 
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Eleverna förväntas lära sig att använda samhällsvetenskapliga begrepp och teorier på ett själv-

ständigt sätt, detta betyder att begreppsförmågan finns med på alla de olika planen och blir 

därför en essentiell del i rollspelet. Begreppsförmågan är således väldokumenterad i materi-

alet och även om vi inte kan se någon uppgift där begreppsförmågan ligger som grund finns 

den inbäddad med i de andra delarna där eleverna söker efter djupare kunskap inom de olika 

områdena. Detta medför att uppgifterna som finns i samband med rollspelet bygger på de tidi-

gare trappstegen i Biggs & Tanners modell vilket i teorin borde hjälpa eleverna nå djupare 

kunskap i slutet av rollspelet. 

Procedurförmågan och den kognitiva förmågan finns dokumenterade i materialet från skolan. 

Men ingenstans ges eleverna möjlighet att tänka över sitt lärande, att få kunna få pröva och 

ompröva sina idéer, även om de under rollspelets gång ska ha diskussioner kring konflikter i 

världen är informationen de använt sig av hämtat direkt från internet och böcker. Detta bety-

der att även ifall förmågorna finns presenterade i materialet från skolan blir det bristfälligt 

med tanke på uppgifterna de ska göra. De behöver inte komma fram till något eget, eller göra 

några djupa reflektioner kring materialet. Detta gör även att eleverna har väldigt liten chans 

att påverka vad de lär sig eller få individuell riktning på sina arbeten vilket är väldigt viktigt 

när det kommer till lärande (William, 2013, s53). 

Med Biggs & Tanners modell blir det tydligt att det bara är vissa steg i modellen som uppfylls 

i ramarna inom rollspelet, genom de uppgifter eleverna förväntas göra under rollspelets gång 

kan vi med hjälp av Biggs & Tanners modell se att de använder fyra av fem steg på trappan. 

Det sista steget som handlar om att kunna generalisera och kunna komma med egna hypoteser 

blir bristfällig då uppgifterna är av karaktären att de förväntas hämta in material från internet 

och böcker och sedan sammanställa detta, sedan använder de denna information för att ge-

nomföra rollspelet. Detta innebär att de inte finns någon uppgift där de förväntas kunna gene-

ralisera eller komma med egna hypoteser inom ramen av rollspelet som skolan använder sig 

av. Tar vi sedan detta i relation med vad Dylan William skriver om formativ bedömning blir 

det tydligt att ett viktigt moment i inlärningen missas då det är väldigt viktigt för eleverna att 

få möjlighet att kunna komma med egna idéer, generalisera material samt vara delaktiga i ut-

formningen och utvärderingar av uppgifter. Detta medför att det sista trappsteget i modellen 

missas och därigenom försvinner möjligheten för eleverna att kunna få tänka utanför ramarna 

samt kunna reflektera och analysera vad de faktiskt lärt sig och varför den kunskapen är vik-

tig. 
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 Även om reflektion finns med på ett plan i analysförmågan är den ytlig och det eleverna gör 

är att de läser material och försöker uppföra sig som länderna de undersöker istället för att 

fundera över sitt eget lärande eller hur de själva hade agerat i dessa situationer. De förväntas 

istället agera ut möten och samtal som länderna skulle kunna haft och därigenom blir det egna 

lärandet lidande, det blir väldigt styrda uppgifter och presentationer Tar vi sedan detta i relat-

ion till vad Hattie skriver, ser vi att uppgifterna skolan har missar en viktig punk enligt ho-

nom. Han menar på att eleverna måste få möjlighet att sätta sin egen prägel på de uppgifter de 

ska göra, de måste få möjlighet att vara med att planera samt att i så stor utsträckning som det 

går ha individuella moment så läraren kan hjälpa varje elev lära sig så mycket som möjligt. 

Med tanke på att rollspelet eleverna ska genomföra är detsamma för alla finns det liten möj-

lighet för individuell styrning, detta medför att det kan bli svårt för läraren att hjälpa eleverna 

på ett personligt plan då alla bedöms på samma sätt och förväntas genomföra samma rollspel. 

Som vi har sett i materialet ska eleverna använda sig av olika metoder och kritiskt tänkande 

när de arbetar med länderna, men ingenstans i materialet ser vi hur de ska arbeta eller med 

vilka metoder. Olika metoder att använda material står med som en grundsten i planeringen av 

uppgifterna men den blir lidande då eleverna inte från början får reda på vilka metoder de ska 

använda sig av, Detta medför att ifall det inte är tydligt hur eleverna förväntas lära sig om nya 

metoder och tillämpningen av dessa försöker läraren hoppa över ett steg i Biggs & Tanners 

modell. Detta kan försvåra inlärningen hos eleverna då de får en tunn ytinriktad kunskap i 

början av områden och när det sedan behöver gå vidare mot den djupinriktade kunskapen sak-

nar de verktygen för att kunna göra detta på ett bra sätt, När detta inte står tydligt i materialet 

blir det svårt som observatör att veta vilka metoder de arbetar med och ifall det läggs någon 

vikt vid metodinlärning. Detsamma gäller samhällsvetenskapliga teorier, de finns med som en 

del för högre betyg i matrisen men ingenstans står det om vilka teorier de förväntas arbeta 

med eller hur de kan använda dem. Det blir även svårt för mig att se den djupare inlärningen 

när procedurförmågan och den metakognitiva förmågan inte är väldokumenterade. 

Den metakognitiva och procedurförmågan kan mycket väl finnas i arbetets gång med rollspe-

let men i materialet jag fått ta del av är det svårt att hitta några spår av dem förutom kort i in-

troduktions pappret. Dessa två förmågor kräver förståelse och en djupinriktad kunskap för att 

kunna nå samt arbetas med. 

Rollspel är något som kan vara väldigt effektivt som inlärningsmetod om det används på rätt 

sätt, det kan göra svår information lättare att hantera och den kan göra historiska event mer 
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levande vilket kan förenkla inlärning. FN-rollspelet är ett moment som är väldigt stort och ef-

tersom mycket av tiden av kursen går åt till förberedelser samt genomförande av rollspelet 

kan slutsatsen dras att betyget eleverna kommer få i slutet baseras till stor del från rollspelet. 

Detta kan få som effekt att den ”roliga” faktorn från rollspel försvinner och istället blir till 

ångest och stress då eleverna vet hur mycket som står på spel. Rollspel kan vara ett starkt mo-

ment till inlärning, de räknar på att vid föreläsningar stannar ungefär 20 % av informationen 

kvar hos de som lyssnar men när eleverna genomför ett rollspel stannar ungefär 80 % då ele-

verna får agera ut det istället och det stimulerar hjärnan och flera sinnen på ett annat sätt 

(Axelzon, Valentin & Davidsson, 2007, s9). 

 Detta betyder att rollspelet har möjligheten att fördjupa elevernas kunskap och förståelse för 

hur internationella förhandlingar fungerar samt sätta sig in i hur olika länder bedriver politik, 

detta ger eleverna möjligheten att lära sig mycket samtidigt som det lägger en stor press på 

dem, inte bara då de måste skriva resolutioner utan även de diskussioner de förväntas ha un-

der rollspelet. Det positiva med rollspel kan medföra att FN-rollspelet blir väldigt bra och ele-

verna lär sig väldigt mycket om internationell politik och hur olika länder tänker i politiska 

frågor, samtidigt som det kan vara ångestframkallande då eleverna ska prata inför stora folk-

samlingar och de blir bedömda på allt de genomför under rollspelet, vilket kan medföra att 

pressen på att prestera blir för stor och resultatet inte blir så bra det kan bli. Blatner skriver i 

sin artikel om de positiva effekter som ett rollspel kan ha, tar vi sedan det i relation till FN-

rollspelet finns möjligheten för eleverna att få en förståelse kring hur internationell politik 

fungerar samtidigt som de förhoppningsvis lär sig empati och förståelse för varandra då 

många tycker det är jobbigt att tala inför stora grupper, därför har FN-rollspelet möjligheten 

att få eleverna att arbeta tillsammans på att bli bättre på att tala inför grupp, detta hjälper dem 

bara inte under rollspelets gång utan det är information som är viktig att ha hela livet. 

 

Effekterna rollspelet kan ha är många och jag kan inte dra slutsatser kring alla men det jag kan 

göra är att se vilka fallgropar och positiva aspekter det kan tänkas medföra då rollspelet på 

skolan jag undersökt är väldigt stort. 
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I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och 

tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra 

enklareflektioner om källornas relevans och trovärdighet (Skolverket, 2015). 

Detta citat visar den enda skillnad som finns mellan matrisen från skolverket och den skolan 

presenterade, citatet är taget från skolverket och visar på en del som skolan inte valt att belysa 

i sin egen matris. Det vi kan se är att detta citat visar på procedurförmågan, den visar tydligt 

på att procedurförmågan finns med i materialet från skolverket men att skolan i fråga har valt 

bort den för att istället ha den kommunikativa förmågan i särskilt fokus i den sista delen i be-

tygsmatrisen. Detta betyder att skolan hade möjlighet att ha procedurfrågan representerad i 

betygsmatrisen men att de valde bort den. Det enda de har med är: 

 samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.(Bilaga, 1) 

Citatet visar på den del källkritik har i betygsmatrisen, citatet är från skolans betygsmatris för 

C och A nivå. När vi sedan jämför materialet som skolan presenterat och det centrala innehål-

let för samhällskunskap två är det två punkter som inte blir belysta och det är den om nation-

alekonomi och begrepp så som marxism osv., samt den om tillämpning av samhällsvetenskap-

liga begrepp och teorier. De andra delarna i det centrala innehållet har stor möjlighet att in-

finna sig in i arbetet med FN-rollspelet, allting beror på hur de väljer att lägga upp rollspelet 

och vilka frågor eleverna förväntas arbeta med och ha diskussioner kring under mötena. 

Punkten kring tillämpning av de samhällsvetenskapliga begreppen blir inte belyst i skolans 

material förutom att de vill att eleverna ska använda sig av begrepp och teorier, men ingenting 

om hur de förväntas använda olika teorier eller metoder, inte heller vilka metoder eller teorier 

som kan vara bra att lära sig i arbetet med FN. Detta gör att procedurförmågan har en möjlig-

het att synas i skolans material men att de har förenklat in den och istället satt det som en slut-

produkt med Biggs & Tanners modell som utgångspunkt betyder detta att skolan försöker 

hoppa över vissa steg i modellen och istället litar på att eleverna tar sig förbi de mellersta ste-

gen och når toppen på egen hand. Genom att eleverna förväntas använda teorier och metoder 

men det finns ingenting om hur de ska använda metoderna eller teorierna. Detta betyder att 

procedurförmågan inte blir belyst utan den blir lämnad utanför och istället blir fokus på de 

andra målen. Jag måste även belysa det faktum att procedurförmågan och den metakognitiva 

förmågan inte finns presenterade i bedömningsmatrisen vilket kan få som följd att eleverna 

läser sig blinda på vad de kommer betygsättas på och därigenom förlorar de möjligheten till 

att få djupare kunskap och att de två förmågorna blir utelämnade, fokus blir istället på att läsa 
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sig in på ett material och sedan presentera det, Astrid Pettersson påpekar detta i sin artikel. 

Hon menar att det är viktigt att läraren inte läser sig blind på slutprodukten utan ser till att ele-

verna förstår att varje moment i en uppgift är viktiga. Pettersson anser vidare att resultat och 

summativ bedömning inte är lika viktigt utan det viktiga är att eleven förstår varje moment 

inom uppgiften och att de lär sig i alla delar av uppgifterna. Detta betyder att lärarna måste 

vara väldigt tydliga med att även om eleverna blir bedömda i slutet av uppgiften är det viktigt 

att de tar vara på alla moment som infinner sig i processen innan inlämning och att det är 

minst lika viktigt med det som de lär sig under arbetes gång tillsammans med slutprodukten. 

Det är även viktigt att bejaka rollspelet i sin helhet. Eftersom den största delen av rollspelet 

har fokus på det kommunikativa kan detta medföra att eleverna fäster större vikt vidpresentat-

ionerna än kunskapen de lär sig under tidens gång (Hattie, 2012 s19). Det medför att eleverna 

har så stort fokus på att presentera något och göra det på rätt sätt, att de inte har något fokus 

på det de läser om och att, de tappar kunskap när det bara finns fokus på att göra en bra pre-

sentation. 

 

8 Slutsatser 

Syftet med studien har varit att undersöka om FN-rollspelet stimulerar de förmågorna som 

finns presenterade i The Big Five och i så fall på vilka sätt. 

Den första frågeställningen har varit 

• Finns analysförmågan, kommunikativa förmågan, begreppsförmågan, procedurför-

mågan och den metakognitiva förmågan representerade i rollspelet om inte, varför? 

 

Det jag kommit fram till i materialet är att The Big Five är ett begrepp som är relativt nytt och 

skolorna försöker fortfarande anpassa sin undervisning för att integrera begreppet så bra det 

går. För det första är det tydligt att materialet från FN, inte har något fokus kring förmågorna 

utan de arbetar istället för att visa generella riktlinjer och hjälp för de skolor som vill anordna 

rollspelen, de hjälper till att berätta vilka poster som behöver fyllas och de olika positiva samt 



 

28 

negativa aspekter det finns, även om vi kan se analys och kommunikativ förmågan represente-

rade i materialet så är det även bara de två som finns tydligt skrivna och det jag fann var att vi 

kunde se att begreppsförmågan fanns representerad men inte explicit skriven. 

I materialet jag undersökt är det väl synligt att tre av förmågorna är synliga och två av dem 

har mindre plats i rollspelet. Det är lätt att förstå hur analysförmågan och den kommunikativa 

förmågan har stor plats i rollspelet men jag känner att det är dumt att utelämna två förmågor 

då rollspelet tar upp en stor del av terminen. Detta betyder att för att få in alla förmågor under 

kursens gång måste de förmågor som inte synliggörs i rollspelet få väldigt stor plats i reste-

rande del av kursen. För mig blir det svårt att förstå hur skolan har tänkt när de utelämnar för-

mågor under en så stor uppgift som rollspelet är när det finns möjligheter att ha med dessa, de 

kanske inte kan ha med alla förmågor under alla delarna av rollspelet men det finns tydliga 

exempel där skolan har haft möjlighet att använda sig av procedurförmågan och den metakog-

nitiva förmågan under rollspelets gång. Med Biggs & Tanners modell som utgångspunkt ser 

vi materialet att fyra av fem steg i modellen har möjlighet att bli belysta i rollspelet men allt 

beror på hur skolan lägger upp sina uppgifter, det materialet har påvisat är att utformningen av 

bedömningsmatriserna visar på skolan är mer intresserad av slutprodukten och de sista trapp-

stegen i modellen istället för att försöka se till att eleverna kan klättra upp på trappan och till-

godogöra sig all den kunskap som finns att hämta i ett FN-rollspel. Som observatör kan jag 

därför varken bekräfta eller dementera ifall eleverna tillgodogör sig all den kunskap som finns 

att hämta utan jag kan påvisa den problematik som finns och vart skolan kan behöva förbättra 

sig för att bättre hjälpa eleverna få ny kunskap och sedan kunna förvalta den för att få en djup-

inriktad kunskap. 

 

 

Andra frågeställningen har varit 

• Vilka av förmågorna finns representerade i bedömningsmatriserna, och på vilket sätt? 

I bedömningsmatrisen från skolan jag undersökt ser vi att det är två förmågor som finns tyd-

ligt skrivna och de är den kommunikativa samt analysförmågan, dessa finns explicit skrivna i 

matrisen. Begreppsförmågan blir tydliggjord genom att den kan bakas in i analysförmågan då 

eleverna måste ha förståelse för begrepp inom en disciplin för att kunna göra analyser från ett 

material. De andra två förmågorna finns inte representerade i matrisen och detta betyder såle-

des att de läggs åt sidan, eleverna får vid uppstarten matriserna för att kunna se vad det är de 

behöver tänka på när de är med på rollspelet och det medför att det är bara tre förmågor som 
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blir bedömda. Det är intressant hur skolan i fråga har valt bort en del ur betygsmatrisen som 

skolverket har för att istället ha fullt fokus på att bli bättre på presentationer och källkritik, det 

medför att skolan hade stor möjlighet att få med procedurförmågan i arbetet med rollspelet 

men att de valt bort den delen. Detta är väldigt intressant och visar på vilket fokus skolan läg-

ger på rollspelet, då de aktivt valt bort förmågor för att istället sätta större fokus på de andra. 

Med tanke på att alla förmågor inte finns representerade i bedömningsmaterialet kan det som 

jag tidigare påvisat få som effekt att eleverna lägger allt sitt fokus på att presentera ett bra 

material för att få ett högt betyg, istället för att tillgodogöra sig all den kunskap som finns att 

hämta. Lärare måste vara väldigt tydliga och hjälpsamma under arbetets gång för att säker-

ställa att eleverna lär sig så mycket som möjligt och att läraren tar bort fokus från slutproduk-

ten och istället ser till att de fokuserar på alla moment som har med rollspelet att göra 

 

9 Kritik 

 

The Big Five är ett relativt nytt uttryck och det är därför inte konstigt att det kommit en hel 

del kritik mot det. Eftersom begreppet har fått ett sådant genomslag inom skolan på en väldigt 

kort tid finns det många som tycker att vi har knutit allt vårt förtroende till ett begrepp som 

det inte forskats tillräckligt om. I en tidningsartikel skriven i Pedagogiska magasinet framhål-

les att The Big Five är alldeles för generellt och att om lärare utgår helt från Svanelids modell 

tappar eleverna viktiga kunskaper inom de specifika ämnena, de anser att den modellen inte 

tar hänsyn till de ämnesspecifik didaktik (Rudnert, 2013). Han menar att undervisningen bör 

utgå från de olika ämnesspecifika förmågor som finns i kursplanerna eftersom de utgör kärnan 

av de olika skolämnena (Rudnert, 2013). Vidare menar Rudnert att det blir olyckligt när för-

mågorna görs generella och att de överför dem mellan olika ämnen. Rudnert anser således att 

mycket viktig information hos varje enskilt ämne försvinner när allting blir generellt, även om 

det kan medföra lättare bedömning när de alltid ska söka efter de fem förmågorna. Men för att 

nå ett bra och djupt lärande behövs ett sammanhang och då måste varje ämne ha möjlighet att 

ha sina egna ämnesspecifika sätt att använda förmågorna, så det blir en kontext till dem (Rud-

nert, 2013). 

 

Kritiken grundar sig i den kritik Bloom fick i sin taxonomi för länge sedan och kritikerna me-

nar på att vi står inför samma problem idag. Förmågorna kan se bra ut på papper men hur de 

ska appliceras i skolan är för generellt. De menar att vi måste ha ämnesspecifika förmågor och 
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att alla ämnen i skolan inte har möjlighet att stimulera alla förmågorna, utan de måste istället 

se till vad varje ämne kan göra, de anser att förmågorna är knutna till domäner och det är i de 

specifika domänerna lärare kan utveckla förmågorna (Rudnert, 2013). Det Svanelid menar är 

att de förmågor han tagit fram är de som är mest representerade i kursplanerna och att det är 

de fem som hjälper elever till kunskap och inlärning, problematiken blir här lärare som anser 

att The Big Five genom sina generella förmågor tvingar lärare att kooperera in alla för-

mågorna i alla ämnen, något som de anser är omöjligt, då vissa ämnen är bättre lämpade för 

vissa förmågor (Rudnert, 2013). Men en av grundpelarna till varför The Big Five är viktigt är 

just att den kan underlätta samarbete mellan ämnen då förmågorna är universella och de kan 

hjälpa till att skapa en röd tråd i arbetet i skolan (Svanelid, 2011). 

10 Implikationer 

 

Undersökningen jag genomfört visar på brister i rollspelet om skolan som genomför det arbe-

tar aktivt med The Big Five, detta betyder att rollspelet behöver utvecklas för att bättre stimu-

lera de förmågor vi förväntas arbeta med i skolan. Undersökningen visar på att alla för-

mågorna inte stimuleras och detta är oroväckande då skolan jag undersökt säger att de aktivt 

arbetar med The Big Five, för framtiden hoppas jag att undersökningen jag genomfört kan 

visa på de brister skolan har med sitt rollspel och så att de förhoppningsvis kan tänka igenom 

de val de gör kring rollspelet så de bättre arbetar med förmågorna och ser till att rollspelet blir 

en upplevelse där eleverna kan lära sig mycket. Arbetet jag genomfört kan visa på vilka fall-

gropar det finns med att anordna ett FN-rollspel om skolan arbetar med The Big Five och där-

igenom kan mitt arbeta hjälpa skolor till att göra ett bättre rollspel. De didaktiska implikation-

erna blir i arbetet som en väckarklocka för skolor för att se till att rollspelet stimulerar för-

mågorna och ser till att eleverna lär sig så mycket som möjligt. 

Vidare forskning inom detta behövs för att se till att FN-rollspelet blir så bra som möjligt för 

eleverna, och att skolan är säker på att förmågorna vi ska arbeta med blir stimulerade på ett 

genomtänkt sätt, för att kunna komma med mer generella slutsatser behövs en bredare studie. 

Det min studie kan visa på är problematiken med att genomföra ett rollspel samt de fallgropar 

som finns om skolan arbetar med The Big Five. Vidare forskning inom detta ämne behövs för 

att se till att FN-rollspelet fortsätter att utvecklas. 
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Bilaga (1) 
Måli SH2: 

 Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättig-

heter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. 

 Tematisk fördjupning i samhällsfrågor. 

 Muntlig och skriftlig presentation i olika former och med olika tekniker. 

Betyg E D Betyg C B Betyg A 

Eleven översiktligt redo-

göra för hur teorierna på-

verkar nutidens ekono-

miska, politiska och soci-

ala 

förhållanden samt hur 

dessa förhållanden kan för-

stås utifrån 

teorierna. 

 

 

Betyget D in-

nebär att 

kunskapskra-

ven för E och 

till övervä-

gande del för 

C är 

uppfyllda. 

Eleven kan utförligt redo-

göra för 

hur teorierna påverkar nuti-

dens ekonomiska, politiska 

och sociala 

förhållanden samt hur dessa 

förhållanden kan förstås uti-

från 

teorierna. 

Betyget B in-

nebär att 

kunskapskra-

ven för C och 

till övervä-

gande del för 

A är 

uppfyllda. 

Eleven kan utförligt och 

nyanserat 

redogöra för hur teorierna 

påverkar nutidens ekono-

miska, 

politiska och sociala för-

hållanden samt hur dessa 

förhållanden kan 

förståsutifrånteorierna. 

Eleven kan analysera 

komplexa samhällsfrågor 

och identifiera orsaker och 

konsekvenser. 

 Eleven kan analysera kom-

plexa samhällsfrågor och 

identifiera orsaker och kon-

sekvenser. Eleven diskute-

rar utförligt orsakerna samt 

politiska, ekonomiska och 

sociala konsekvenser av 

olika lösningar på samhälls-

frågor. 

 Eleven kan analysera 

komplexa samhällsfrågor 

och identifiera orsaker och 

konsekvenser. Eleven dis-

kuterar utförligt och ny-

anserat orsakerna samt 

politiska, ekonomiska och 

sociala konsekvenser av 

olika lösningar på sam-

hällsfrågor. 

Eleven kan, med viss sä-

kerhet och på ett struktu-

rerat sätt, uttrycka sina 

kunskaper i samhällskun-

skap i olika presentations-

for-mer. 

 Eleven kan, med viss säker-

het och på ett strukturerat 

sätt, uttrycka sina kunskaper 

i samhällskunskap i olika 

presentationsformer samt 

formulera sig självständigt 

i förhållande till källorna. 

 Eleven kan, med säkerhet 

och på ett strukturerat sätt, 

uttrycka sina kunskaper i 

samhällskunskap i olika 

presentationsformer samt 

formulera sig självstän-

digt i förhållande till käl-

lorna. 

NAMN: 

 



 

36 

Bilaga (2) 

 DELTAGANDE KLASSER: SB13A, SB13B, SB13C & SB13D. 

 DELTAGANDE ÄMNEN: SH & SV 

 

MÅL ATT UPPNÅ I SH2:  Eleven kan redogöra för hur samhället 

påverkar nutidens ekonomiska, politiska och so-

ciala förhållanden samt hur dessa förhållanden 

kan förstås utifrån olika villkor. 

 I arbetet med samhällsfrågor kan eleven 

söka, granska och tolka information från olika 

källor. 

 Eleven kan använda samhällsveten-

skapliga begrepp, teorier, modeller och me-

toder. 

 Eleven kan, på ett strukturerat sätt, ut-

trycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika 

presentationsformer. 

 

ATT GÖRA:  Ha kunskap om FN 

 Kartlägga ditt land. (sh) 

 Presentera ditt land för klassen mha PP. 

(sh) 

 Arbeta med ditt lands positioner/åsikter i 

de olika frågeställningarna. ”positionpaper”. 

(sh&sv) 

 Individuell resolution. (sh&sv) 

 Öppningstal. (sv) 

 Argumentation. (sh&sv) 

INFO & LÄNKTIPS:  Häfte ”xxgymnasiets guide till FN-roll-

spel”. 

 Div böcker i sh. 

 www.gapminder.org 

 www.breathingearth.net 
 Aktuella artiklar mm. 

FÖRMÅGOR/KOMPETENSER Analysförmåga: Beskriver orsaker och konsekven-

ser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa sam-

band. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. 

Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackde-

lar. 

Kommunikativ förmåga: Samtala. Diskutera. Mo-

tivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och stånd-

punkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, 

formulera, resonera och redovisa 

Metakognitiv förmåga: Tolka. Värdera. Ha omdö-

men om. Reflektera. Lösa problem med anpassning 

till en viss situation, syfte eller sammanhang. Av-

göra rimligheten. Välja mellan olika strategier. 

Pröva och ompröva. 

Förmåga att hantera information: Söka, samla, 

strukturera/sortera och kritiskt granska information. 
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Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors 

användbarhet och trovärdighet. 

Begreppslig förmåga Förstå innebörden av be-

greppen. Relatera begreppen till varandra. Anvä-

ndabegreppeniolika/nyasammanhang. 

 

 

Kartläggning av land i FN-rollspel 

A. Allmänna fakta: Landets namn och flagga, invånarantal, valuta och huvudstad. 

 

B. Statsskick: Monarki/republik? Diktatur/demokrati? Har landet flerpartisystem? 

Vilket parti/partier sitter i regeringen och vilken politisk ideologi står de för? Hur 

länge har nuvarande system funnits? Är medierna fria? 

 

C. Inrikes- och utrikespolitik: Vilka ekonomiska och politiska frågor diskuteras 

just nu i landet? Befinner sig landet i krig eller konflikt, terrorism, minoritetsgrupper 

som vill ha självständighet, flyktingströmmar, ekonomiskt kaos och/eller val. Vilka 

stora händelser har präglat landets utrikespolitik de senaste åren? 

 

 

D. Ekonomiskt system: Hur försörjer sig landet? Vad produceras? På vilken ut-

vecklingsnivå befinner sig landet? BNP-nivå jmf med Sverige? Klasskillnader? Ar-

betslöshet? Import/export? Viktiga handelspartners? 

 

E. Sociala och kulturella frågor: Vilka religioner finns representerade? Vilka et-

niska(folk) grupper finns och hur ser fördelningen ut? 

 

 

F. Internationella relationer: Har landet några fiender? Vad handlar i så fall kon-

flikterna om? Vilka länder samarbetar landet med och kring vad? Är landet medlem i 

någon organisation? Vad gör denna? 

 

G. Vilken roll har landet i FN: Sitter ni med i säkerhetsrådet? Hur lever landet 

upp till mänskliga rättigheter? 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 DELTAGANDE LÄNDER: 
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 13A: USA, Argentina, Liberia, Burma, Ukraina, Costa Rica, Frankrike, Thailand & 

Nordkorea. (9st, 30 elever) 

 13B: Kina, Turkiet, Pakistan, Iran, Australien, Sydkorea, Egypten, Tyskland & Brasi-

lien (9st 30 elever) 

 13C: Ryssland, Israel, Venezuela, Sydafrika, Italien, Algeriet, Serbien, Saudiarabien & 

Japan. (9 st, 30 elever) 

 13D: Storbritannien, Mexico, Indien, Qatar, Norge, Vitryssland, Syrien och Kuba (8 st, 

26 elever) 

  

 ¤  CHECKLISTA/TIDSPLAN 

  

v. 42/43 Baskurs/föreläsningar FN. Landinformation och frågeställningar 

v. 45/46 Redovisning med Power Point maxtid. 10 min. 

v. 46  Introduktion och arbete med olika arbetsområden. Arbete med ländernas posit-

ioner i de olika frågeställningarna. Arbete med individuella resolutioner efter val 

av frågeställning. 

v. 47   Position paper ska vara klart. Individuellt arbete med utkast till resolution. Ut-

kast (kladd inför resolution) ska vara klart denna vecka. 

 

 

 

Frågeställningar: 

1. Fred och säkerhet: a) kärnvapen b) terrorism IS 

 

2. Mänskliga rättigheter: a) HBTQ b) dödsstraff  

 

3. Miljö och hälsa: a) kvinnors reproduktiva hälsa b) stoppa spridning av smitt-

samma sjukdomar 

 

Innehåll utkast: 

beskrivning av problemet jag (mitt land) ser kopplat till frågeställningen+ mina 

(landets) ideér om hur problemen ska lösas. 

Här kan också finnas exempel på vilka resolutioner/konventioner landet skrivit 

på i frågan. 

v.48  Arbete med att formulera resolutionen och finslipa/konkretisera förslagen. Reso-

lutionen ska vara klar senast fredag 28 nov. 
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v.49  Skriv öppningstal och argumenterande tal för den egna resolutionen, mot andras 

resolutioner, svar på andras kritik. De andras resolutioner ska vara tillgängliga 

för eleverna från och med denna vecka. 

v. 50  FN-rollspel 

v. 51  Utvärdering 

 

 

 

LYCKA TILL! 
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