
Extramaterial till
Samhällskunskap 7 - 9

Samhällsresurser och fördelning s. 123-166

Innehåll
Sidhänvisningarna är till samhällsboken
s. 159  Genusfrågor
Hela boken  RARA - en undervisningsidé

Här finns gratis extramaterial som hör till Capensis Samhällskunskap 7-9. Allt extramate-
rial har en tydlig koppling till samhällsboken, men för att kunna lösa en del av uppgifterna 
krävs det tillgång till internet. Förhoppningen med extramaterialet är att lärare snabbt och 
enkelt ska kunna komplettera sitt eget undervisningsmaterial. 
Hör av dig om du har några idéer som Capensis kan få lägga ut på hemsidan. Du som 
skickar in ditt material får om du vill givetvis ditt namn presenterat i anslutning till mate-
rialet.
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Uppgift som hör till Capensis Samhällskunskap 7-9 s. 159

Genusfrågor

     Stämmer mer på    Stämmer lika bra på    Stämmer mer på 
     tjejer än på killar    tjejer som på killar    killar än på tjejer

Tycker om djur  	 	 	 	 	 	 	 	 
Stark    	 	 	 	 	 	 	 	 
Kaxig     	 	 	 	 	 	 	 	 
Snäll    	 	 	 	 	 	 	 	 
Känslig    	 	 	 	 	 	 	 	 
Smart    	 	 	 	 	 	 	 	 
Stökig    	 	 	 	 	 	 	 	 
Gullig    	 	 	 	 	 	 	 	 
Noggrann    	 	 	 	 	 	 	 	 
Gråter lättare   	 	 	 	 	 	 	 	 
Pratar lättare om känslor 	 	 	 	 	 	 	 	 
Gillar sport   	 	 	 	 	 	 	 	 
Gillar hästar   	 	 	 	 	 	 	 	 
Duktig i skolan  	 	 	 	 	 	 	 	 
Tycker om små barn   	 	 	 	 	 	 	 	 
Pratar bakom ryggen   	 	 	 	 	 	 	 	 

Det finns flera begrepp som beskriver våra egenskaper. 

a) Vilket kön tänker du på när du ser egenskaperna nedan? Kryssa i rutorna. Jämför dina svar med några klass-
    kamraters och diskutera likheter och skillnader. 

b) Vad är det för skillnad i betydelse på de två begreppen jämställdhet och jämlikhet?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

c) Formulera några meningar (eller leta upp några meningar på internet) som tydligt visar skillnaderna mellan 
    begreppen jämställdhet och jämlikhet.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



Rara - en undervisningsidé
RARA är en undervisningsidé som successivt har 
arbetats fram av mellan- och högstadielärare på 
Sturebyskolan i Stockholm under åren 2012-2018. 
RARA innebär att eleverna i tur och ordning arbetar 
med att reflektera, analysera, resonera och till sist ar-
gumentera utifrån en text. 

Från lärcentrerat till elevcentrerat
För att eleverna ska kunna använda RARA bör un-
dervisningen till en början vara lärarcentrerad och 
lärarens styrning bör vara stor. När eleverna blir 
”varma i kläderna” kan RARA övergå till att bli mer 
samarbetsinriktad, där läraren tar ett steg tillbaka 
och låter eleverna ta allt mer plats. Fungerar RARA i 
klassen kan undervisningen till slut bli allt mer elev-
centrerad. Eleven får ett större inflytande och blir 
successivt mer aktiv. 

De fyra faserna
RARA består av fyra faser.

1. Reflekterafasen Vad kan jag? Vad behöver 
jag lära mig?

2. Analyserafasen Jag lär mig det jag inte kan.

3. Resonera fasen Jag berättar för andra vad 
jag har lärt mig och visar 
därmed att kunskapen har 
blivit min egen.

4. Argumenterafasen Jag redovisar min nya kun-
skap på ett ”prov” där prov 
är att s tällas inför nya frå-
geställningar som jag inte 
väljer själv.

Första fasen av RARA - Reflektera  
I reflekterafasen får eleven möjlighet att tänka igenom 
och reflektera över en text. Det gör eleven genom att 
formulera frågor på egen hand eller till sammans med 
andra för att synliggöra ämnesinnehållet. Som stöd 
använder eleven de så kallade ”fråge orden”: vad, när, 
vem/vilka, var/vart, hur och varför. 
Syftet med att ställa frågor är inte att eleven ska 

besvara sina frågor på en gång, utan att eleven ska 
få möjlighet att reflektera över ämnesinnehållet i ett 
tidigt skede.  

VAD:a - en metod att kartlägga elevernas kunskap
En del av elevernas lärande är att förstå de ord och 
begrepp som hör till ett arbetsområde. Därför kan 
det vara bra att synliggöra ord och begrepp i sam-
band med ett nytt arbetsområde.
Vilka begrepp har eleven kunskaper om i det nya 

ämnesområdet? Med andra ord, vilka begrepp vet 
eleven något om? Vilka begrepp har eleven en aning 
om? Vilka begrepp har eleven inga kunskaper om 
ännu, det vill säga, vilka begrepp är dolda för eleven 
just nu? En metod som kan fungera är att eleven 
”VAD:ar”. VAD kommer från begynnelsebok-
stäverna i orden vet, aning och dold. 
I samband med ett nytt arbetsområde får varje elev 

en lista med begrepp som eleven ska arbeta med. Det 
kan till exempel vara orden som finns i ”Ord och be-
grepp i kapitlet” i slutet av varje kapitel i läroboken. 
Eleven ska sedan uppskatta vilken kunskap han/hon 
har om varje begrepp (vet, aning eller dold). Därefter 
ska eleven låta listan ”vila” till slutet av resonerafasen.
Några exempel på ord och begrepp i samhällseko-

nomikapitlet (sidan 124-139) visar hur det går till 
att ”VAD:a”. Eleven ringar in V, A eller D efter varje 
ord/begrepp.
Vet Du vet vad begreppet betyder och kan 

förklara det med egna ord.
Aning Du har en aning om vad begreppet betyd-

er, men du är inte helt säker. 
Dold Begreppets betydelse är dold för dig. Du 

har ingen aning.
Avbetalning*   V  A  D
Arbetsförmedlingen  V  A  D
Arbetsmarknadspolitik V  A  D
Bankernas roll   V  A  D
Budget*   V  A  D
*Begreppet finns endast i brödtexten.

Andra fasen av RARA - Analysera
Analys kommer från grekiskan och betyder upplös-
ning. För att kunna förstå ett större ämnesområde 
delas det in i mindre delar och varje del undersöks 
för sig. I analyserafasen innebär det att eleven be-
svarar sina frågor och därmed tar till sig ny kunskap.
När eleven besvarar sina frågor sker det genom att 

undersöka, granska, urskilja, pröva, förstå, värdera, 
tolka, välja och använda den information som finns i 
en text. Att kunna besvara en fråga blir att uttrycka 
sin nya kunskap med egna ord. 
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Tredje fasen av RARA - Resonera 
I resonerafasen förväntas eleven att tillsammans 
med andra kunna samtala, diskutera, jämföra, kom-
municera och samtidigt växla perspektiv med sina 
nyvunna kunskaper från analyserafasen. I den här 
interaktionen (kommunikationen, samtalet, diskus-
sionen) bör eleven känna att han/hon behärskar 
ämnes området. Lärarens uppgift är här att skapa 
förutsättningar för interaktion. 
I interaktionen med andra kan eleven jämföra och 

växla perspektiv. Det finns många olika sätt att ge-
nomföra det på.
a) Eleverna ges möjlighet att berätta för klass-

kamrater eller läraren vad han/hon har lärt sig.
b) Eleverna ges en ”enklare” skriftlig diagnos där 

eleverna besvarar uppgifter i grupp.
c) Eleverna kan få till uppgift att berätta h emma 

vad de har lärt sig. De kan då fråga någon 
hemma vad exempelvis en budget är för att 
s edan själva få besvara frågan.

Som avslutning på resonerafasen kan eleven på nytt 
kartlägga sina kunskaper med att VAD:a. På en ny 
lista fyller eleven nu i vad han/hon anser sig veta, ha 
en aning om eller vad som är dolt. När eleven har 
”VAD:at” klart den andra listan kan eleven jämföra 
resultatet med den första listan. Förhoppningsvis an-
ser eleven att kunskaperna har ökat. Andra positiva 
effekter kan vara att elevens självförtroende ökar, att 
elevens lärande synliggörs (för både eleven och för 
läraren) och att det blir tydligt vilka begrepp som 
behöver förklaras ytterligare.

Fjärde fasen av RARA - Argumentera
I argumenterafasen presenterar eleven sina nyvunna 
kunskaper genom att till exempel

• berätta och beskriva olika företeelser, 
• ge exempel, 
• ge förslag på handlingsalternativ, 
• framföra och bemöta åsikter, 
• formulera ställningstaganden, 
• kommentera företeelser och ge omdömen samt 
• redogöra och motivera tillvägagångssätt. 

Viktiga förutsättningar för att kunna argumentera 
utifrån sina nya kunskaper är att kunskaperna har 
bearbetats genom reflektion, analys och resonemang. 

Kritik av RARA
Den undervisning som lärare bedriver bör ha en 
förankring i beprövad erfarenhet och/eller pedago-
giska teorier. Därför är det bra att reflektera över de 
arbets former (yttre processer såsom ”katederunder-
visning”, grupparbete och enskilt arbete) och arbets-
sätt (inre processer såsom repetition och reflektion) 
som används. Det är därför sunt att förhålla sig kri-
tiskt till nya idéer om undervisning. 
Det har inte genomförts några vetenskapliga stud-

ier på vad RARA har för effekt i undervisningen. 
Att RARA skulle ha en positiv effekt på undervis-
ningen bygger endast på upplevelsen från lärare på 
Sturebyskolan. 
I både reflektera- och analyserafasen kan det bli 

f okus på att förklara enskilda begrepp när till exem-
pel VAD:a används. Då riskerar helheten i ämnes-
området att hamna i skymundan. 
Under en lärprocess är det viktigt att reflektera, 

analysera, resonera och argumentera för att ta till 
sig ny kunskap. Därför kan en ensidig betoning un-
der de olika faserna göra att eleven fokuserar mer på 
RARA än på att lära sig.
 

Fler tillämpningar med RARA
I den här presentationen har utgångspunkten varit 
en text som eleverna ska arbeta med. Med lite juste-
ringar och fantasi går det även att använda RARA 
för bland annat bearbeta modeller, teorier, bilder, 
filmer och tal. På nästa sida sammanfattas RARA. 
Den sidan kan kopieras ut till eleverna och de kan ha 
den som mall att arbeta efter. 
Du som vill veta mer om RARA kan höra av dig 

till Volkan Delen på volkan.delen@stockholm.se.  
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Läs gärna mer om lärande exempel, prövad erfarenhet, be-
prövad erfarenhet, vetenskaplig grund, forskningsbaserat 
arbetssätt och evidens, till exempel på www.skolverket.se/
skolutveckling/forskning/forskningsbaserat-arbetssatt/nagra-
nyckelbegrepp-1.244041



1. Reflekterafasen
Vad kan jag? Vad behöver jag lära mig?

VAD:a i reflekterafasen
Ringa in V, A eller D i listan som du får av din lärare.
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Begrepp 1 V A D
Begrepp 2 V A D
Begrepp 3 V A D
Begrepp 4 V A D

2. Analyserafasen
Jag lär mig det jag inte kan.

3. Resonera fasen
Jag berättar för andra vad jag har lärt mig och visar 
därmed att kunskapen har blivit min egen.

VAD:a i resonerafasen
Ringa på nytt in V, A eller D i listan som du får av 
din lärare. Jämför den nya listan med den gamla.
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Begrepp 1 V A D
Begrepp 2 V A D
Begrepp 3 V A D
Begrepp 4 V A D

4. Argumenterafasen
Jag redovisar min nya kunskap på ett ”prov”, där prov 
är att ställas inför nya frågeställningar som jag inte 
väljer själv. Det kan vara ett skriftligt prov, en munt-
lig redovisning, en gruppuppgift eller en diskussion i 
klassrummet som leds av läraren.

Rara - en sammanfattning
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