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Forskning av och för lärare 

 

Hans Lödén 

 

Utbildningen i den svenska skolan ”ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet”. Så heter det i skollagen.
1
 Den beprövade erfarenheten är naturligtvis 

framförallt knuten till skolans dagliga och långsiktiga verksamhet. Lärare samlar på 

sig erfarenheter och drar slutsatser. Man förkastar det som inte leder till önskat 

resultat och man bygger vidare på och förfinar det som fungerar. Men vad med den 

vetenskapliga grunden? 

 

Ett självklart inslag i denna är den utbildning, vid universitet eller högskola, som 

läraren har med sig in i sitt yrke. Utbildningen ger den färdige läraren redskap, 

både innehållsliga och metodologiska, som är vetenskapligt förankrade. Med tiden 

ligger emellertid de kunskaperna ganska långt bort från de dagliga utmaningar 

läraren möter. Fortbildningskurser, kortare och längre, kan bidra till att lärare 

kommer i kontakt med nya forskningsrön. Däremot är sådana kurser sällan början 

till en varaktig kontakt mellan skola och akademi. Hur en sådan skulle kunna se ut 

och etableras har därför varit en stående fråga under lång tid. Ett viktigt svar på 

frågan formulerades 2007 i form av det så kallade Lärarlyftet. 

 

Lärarlyftet presenterades som en satsning både på nya karriärvägar inom läraryrket 

och som en reform för ökad kvalitet i skolan.
2
 Resultaten i svensk skola måste bli 

bättre och genom att stärka lärarnas kompetens skulle elevernas måluppfyllelse 

öka, hette det i regeringens motiv för satsningen. Lärarlyftet omfattade dels 

fortbildning för cirka 30 000 lärare, dels inrättande av tio nationella forskarskolor. 

Vetenskapsrådet gavs ansvaret för urvalsprocess och beslut om forskarskolornas 

inrättande. Satsningen omfattade i ett första steg åren 2007-2010. Våren 2011 kom 

besked om Lärarlyftet II, för åren 2012-2015.
3
 Även här ingick uppdraget att 

inrätta forskarskolor, enligt samma förfarande som 2007-8. 

 

En viktig princip i forskarskolorna var att lärarna under sin forskarutbildning skulle 

arbeta kvar i sina skolor en dag i veckan, under hela utbildningstiden. Därigenom 

behöll de kontakten med skolan och steget tillbaka, som forskarutbildade lärare, 

blev mindre dramatiskt.  

 

                                                 
1
 Skollag 2010, 1 kap., 5§ 

2
 Regeringen (2007) 

3
 Skolverket (2011) 
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I denna bok berättar fjorton forskande lärare, alla f d studenter från Forskarskolan i 

historia och samhällskunskap (FLHS) inom Lärarlyftets första omgång 2008-2010, 

om sina forskningsresultat. Resultaten handlar om bland annat betyg och 

bedömning, om proven och deras betydelse, om interkulturell undervisning eller 

om läraren mitt emellan styrdokument och klassrumsverklighet. En kort 

presentation av bidragen finns i slutet av nästa kapitel. 

 

Genomgående för de fjorton bidragen är att de tar utgångspunkt i lärarens vardag 

och verklighet. Detta är också utgångspunkt för Centrum för de 

samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD), anordnare av den här skildrade 

forskarskolan FLHS och efterföljaren CSD-FL (CSD:s forskarskola för lärare). 

CSD:s strävan är att forskningen ska vara relevant för lärare och bidra till ökad 

måluppfyllelse och kunnigare elever. 

 

Forskarutbildade lärare är, menar vi, en viktig faktor för att knyta samman skola 

och akademi. Lärare vet vilka problem och möjligheter de har. Forskarutbildade 

lärare kan systematiskt studera problemen och möjligheterna. Akademien kan bistå 

med forskarutbildning och på andra sätt understödja forskningen. Knytningen 

mellan skola och akademi är nödvändig om skollagens skrivning om både 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ska bli verklighet. 

 

I bokens första kapitel ställs frågan Varför behövs forskarskolor för lärare? Svaret 

består i att lyfta fram idéerna bakom och redogöra för hur forskarskolan FLHS 

(Forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap) arbetade och genomförde 

sin uppgift, 2008-2010. Därefter följer bidragen från de f d studenterna, numera 

filosofie licentiaterna. Vår förhoppning är att boken kan tydliggöra den ömsesidiga 

nytta skola och akademi kan ha av varandra.  

 

Referenser  

 

Regeringen (2007) ”Lärarfortbildning”, publicerad 24 maj 2007     

http://www.regeringen.se/sb/d/9175. Hämtad 24 oktober 2011 

 

Skollag (2010) Svensk författningssamling 2010:800. Digital version:  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag- 2010800_sfs-2010-800/#K1   

 

Skolverket (2011) ”Lärarlyftet II – en väg till ämnesbehörighet”, 

http://www.skolverket.se/fortbildning_och_bidrag/om_lararlyftet. Hämtad 24 

oktober 2011 
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Varför behövs forskarskolor för lärare? Erfarenheter från 

forskarskolan FLHS 2008-2010 

Hans Lödén
1
 

 

Inledning 

Sommaren 2008 antogs femton licentiander till forskarskolan för lärare i 

samhällskunskap och historia (FLHS) vid Karlstads universitet. I maj månad 2012 

hade fjorton licentiatuppsatser lagts fram och försvarats av sina författare. Med 

tanke på att en licentiand 2009 av personliga skäl valde att upphöra med sin 

utbildning betyder det att utbildningen var synnerligen framgångsrik vad gäller 

syftet att utbilda färdiga filosofie licentiater. Licentiaternas vetenskapliga resultat 

och deras betydelse för skolans verklighet får framtiden utvisa. Emellertid har 

många sakkunniga personer, externa i förhållande till forskarskolans verksamhet, 

vittnat om både den genomgående höga kvaliteten på framlagda licentiatuppsatser 

liksom om enskilda arbetens unika bidrag till kunskapsläget.  

 

FLHS ingick i Lärarlyftets första omgång. Forskarskolan, som omfattade historia 

och samhällskunskap, anordnades av Centrum för de samhällsvetenskapliga 

ämnenas didaktik, CSD, vid Karlstads universitet. Då beslutet om en andra omgång 

av Lärarlyftet kom ansökte CSD om och beviljades uppgiften att anordna en andra 

forskarskola, CSD-FL.
2
      

 

FLHS var framgångsrikt vad gäller att utbilda licentiater. För att forskarutbildning 

för lärare ska vara framgångsrik i en vidare bemärkelse krävs dock att de nya 

licentiaternas kompetens tas tillvara i skolor och kommuner, att 

forskningsresultaten får betydelse för skolans verksamhet och att skola och 

akademi öppnar sig för varandra i en utsträckning som hittills inte varit vanlig. Vi 

tror att erfarenheterna från FLHS, och den större ämnesdidaktiska miljö 

forskarskolan ingått i, kan vara användbara i dessa avseenden.
3
 Här presenteras 

därför forskarskolan, de idéer som låg bakom den och hur den organiserades.   

                                                 
1 Författaren är docent i statsvetenskap vid Karlstads universitet, ordförande i CSD och studierektor för FLHS 

och CSD-FL 
2 CSD-FL står för CSD:s forskarskola för lärare. CSD-FL påbörjade sin verksamhet i januari 2012 och omfattar 

ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap. I forskarskolan ingår tjugo lärare från mellan- och 

högstadiet samt från gymnasieskolan. 
3
 Underlag för kapitlet utgörs av dokument som upprättats i samband med forskarskolans 

verksamhet, kursvärderingar under pågående utbildning till forskarskolans studenter i mars 2009 

respektive i oktober 2009, en enkät om utbildningen till forskarskolans studenter efter genomgången 

utbildning, genomförd av tidigare FLHS-studenten fil lic Peter Wall i augusti 2011, två enkäter om 

licentiaternas verksamhet efter examen genomförd av författaren hösten 2011 respektive hösten 
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Presentationen utgår från två övergripande frågor: Varför behövs forskarskolor för 

lärare? och Vad betydde forskarskolans uppläggning och genomförande för 

licentiandernas möjlighet att framgångsrikt genomföra sina forskningsprojekt?   

 

Kapitlet består av fem delar. I den första ges en kort bakgrund till forskarskolan, 

dess tillkomst och organisation. Den andra delen behandlar de 

utbildningsarrangemang vi tror har haft betydelse för forskarskolans framgång. I 

denna del är det den andra övergripande frågan ovan som står i fokus. I tredje delen 

beskrivs forskarskolans studerandegrupp och i den fjärde kontakten mellan 

akademi och skola/kommun under utbildningstiden och därefter. Fjärde delen 

behandlar särskilt den första övergripande frågan, Varför behövs forskarskolor för 

lärare? Avslutningsvis presenteras kort de fjorton forskande lärarnas kapitel. 

 

1 Bakgrund 

 

Ansökan. Regeringens beslut 2007 att låta inrätta forskarskolor för aktiva lärare, 

med utgång licentiatexamen, innebar att Vetenskapsrådet (VR) fick uppdraget att ta 

emot och bedöma ansökningar. I vår ansökan till VR
4
 formulerades huvudtanken 

att skapa en ’spetsig’ forskarskola för yrkesverksamma lärare. ’Spetsen’ innebar att 

utbildningen snabbt, med tanke på den korta utbildningstiden, måste leda fram till 

de ämnesfördjupande och ämnesdidaktiska momenten. Vidare hävdade vi att 

forskarskolans utformning måste ta särskild hänsyn till att studenterna har 

lärarerfarenhet och direkt knyta an till deras undervisningsämnen och befintliga 

ämnesdidaktiska kompetenser. Därmed var utrymmet för bredare 

’utbildningsvetenskapliga bildningskurser’ begränsat. Forskarskolans planerade 

licentiatprojekt skulle ha en praxisnära karaktär och knyta an till frågor av hög 

relevans för skolarbetet. Till stor del handlade det, menade vi, om att 

begreppsliggöra och utveckla ofta ’tyst kunskap’.  

 

                                                                                                                                        
2012, en skriftlig reflektion över forskarskolan av Peter Wall med kommentarer från de f d 

forskarskolestudenterna fil lic Anna Karlefjärd och fil lic Mikael Berg, två utvärderande samtal med 

forskarskolans handledare och experter respektive med dess studenter, genomförda vid internat på 

Lesbos i oktober 2010, samt av författarens iakttagelser under utbildningstiden, fortlöpande 

diskuterade och reflekterade tillsammans med framförallt forskarskolans föreståndare professor 

Bengt Schüllerqvist. Tidigare versioner av texten har presenterats vid CSD:s seminarium på Lesbos, 

oktober 2011 och vid Nationella konferensen för ämnesdidaktisk forskning i samhällskunskap, 

Uppsala, mars 2012.   
 
4
 Ansökan 2007-28867-54865-16 till Vetenskapsrådet, bilaga A. Beskrivningarna om forskarskolans tänkta 

inriktning etc är hämtade ur denna bilaga. Bakom ansökan stod Karlstads universitet (Kau) och Högskolan 

Dalarna (HDa). 
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Lärares tysta kunskap rymmer sannolikt viktiga insikter om vad som fungerar 

respektive inte fungerar i olika slags lärsituationer och i förhållande till olika 

elever. Att ta en utgångspunkt i lärares tysta kunskap ger därför, menar vi, 

möjlighet att formulera forskningsfrågor som annars inte skulle formuleras. 

Därmed finns också möjlighet att göra tyst kunskap till formulerad och 

kommunicerbar kunskap. 

 

Genom att koncentrera forskarskolan till två varandra näraliggande ämnen – 

historia och samhällskunskap – skulle utbildningen koncentreras till kurser och 

seminarier med hög relevans för avhandlingsarbete och yrkesutövning. 

Forskarskolan kunde därmed bidra till att vidga kunskapsläget om hur undervisning 

i dessa båda ämnen kan utvecklas både innehållsligt och vad gäller arbetsformer. 

En huvudhypotes var att erfarna lärare besitter ämnesdidaktiska yrkeskunskaper 

som den planerade forskningen kunde bidra till att verbalisera, begreppsliggöra och 

kommunicera. I ansökan påpekades att det finns en betydande forskning både 

nationellt och internationellt om lärares arbete utifrån ett allmändidaktiskt 

perspektiv men att lärarforskning med ett ämnesperspektiv har bedrivits i betydligt 

mindre omfattning, särskilt inom historia och samhällskunskap. När därför i 

debatten uttalanden görs om ’att lärare arbetar si eller så’ eller om ’traditionell 

undervisning’ är kunskapsbasen för dessa utsagor ofta svag.   

 

Ämnesdidaktisk miljö. Forskarskolan etablerades i en redan existerande 

ämnesdidaktisk miljö. Detta hade betydelse för dess framgång. 2005 skapades 

Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) vid Karlstads 

universitet.
5
  I CSD samlas forskare och lärare från ämnena historia, geografi, 

religionsvetenskap, samhällskunskap, statsvetenskap och turism. CSD:s 

övergripande syfte är att utveckla empiriskt grundad kunskap om lärares 

ämnesdidaktiska arbete och stimulera ämnesdidaktisk begreppsutveckling inom de 

aktuella ämnena. Därigenom ökar lärares förutsättningar för kvalificerad reflektion 

och kommunikation kring sin undervisning, och ett mer preciserat språkbruk för 

lärare kan utvecklas.  

 

Verksamheten omfattar ämnesdidaktisk forskning med inriktning mot framförallt 

ungdomsskolan men också mot högre utbildning samt utvecklings- och 

fortbildningsverksamhet tillsammans med skolan. CSD arrangerar dessutom 

regelbundet föreläsningar, seminarier och konferenser med svenska och utländska 

forskare. Forskningen bedrivs dels på ämnesbasis men också i ämnesövergripande 

projekt.  

 

                                                 
5 Se http://www.kau.se/csd 
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Ämnesdidaktisk lärarforskning, med lärares arbete som centralt studieobjekt, är 

CSD:s huvudinriktning. Forskningen utgår från uppfattningen att den vetenskapliga 

kunskapen är svag om hur lärare arbetar när de utformar och genomför 

undervisning som behandlar moment inom samhällsvetenskapliga ämnen, oavsett 

om undervisningen sker i termer av SO eller separata ämnen.
6
 Två aspekter av 

lärares arbete har hittills stått i centrum, dels deras arbete med begreppsutveckling, 

dels arbetet med bedömning och betygsättning. Ett annat centralt tema är lärares 

strategier för sin undervisning, inkluderande uppläggning, genomförande och 

feedback. Ett ämnesövergripande projekt är Samstud-projektet (2010-2013), som 

syftar till att utveckla kunskap om so-ämnenas innehåll, roll och utveckling i 

årskurserna 4-6. I projektet ingår forskare från samtliga so-ämnen. CSD planerar att 

2013 starta ett projekt där de samhällsvetenskapliga ämnena i lärarutbildningen 

studeras.  

 

CSD var initiativtagare till de första nationella konferenserna för forskning om 

historiedidaktik och för samhällskunskapens didaktik. Centrat har också genomfört 

en internationell konferens för ämnesdidaktiker i geografi, historia, 

religionsvetenskap och samhällskunskap/statsvetenskap.
7
 Skolutvecklings- och 

fortbildningsverksamheten har bland annat inneburit start av ett antal 

forskningscirklar i svenska kommuner och ett svenskt-norsk-danskt 

fortbildningsprojekt bland lärare inom vuxenutbildning.  

 

VR:s beslut våren 2008 att tilldela Karlstads universitet/Högskolan Dalarna 

forskarskolan innebar att ansöknings-, urvals- och antagningsprocesser kunde 

slutföras före sommaruppehållet. Urvalet byggde på strikta kvalitetskriterier där 

bedömningen utgick framförallt från de sökandes forskningsplaner och tidigare 

vetenskapliga produktion. Om urvalet dessutom ledde till en jämn fördelning av 

studenter mellan de två ämnena betraktades det som en bonus, inte som ett mål i 

sig. Av de femton antagna kom nio att ha inriktning mot samhällskunskap, sex mot 

historia. Sju av doktoranderna antogs i forskarutbildningsämnet statsvetenskap (för 

samhällskunskap), fem i historia och tre i pedagogiskt arbete.  De antagna i 

pedagogiskt arbete uppfyllde inte den särskilda behörigheten för att antas i historia 

eller statsvetenskap men hade samtliga sin inriktning mot endera ämnet.  

 

Forskarskolans finansiering och organisation. Utbildningen fram till 

licentiatexamen är vid heltidsstudier avsedd att ta två år. Forskarutbildningen för 

lärare bedrevs på 80 procents studietakt och genomfördes på fem terminer. Den 

finansierades genom att staten betalade 60 procent, och kommunerna 20 procent. 

                                                 
6 Se CSD:s forskningsprogram 2010-2012 
7 Schüllerqvist (2011) 
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Resterande 20 procent utgjordes av doktorandernas arbete i skolan en dag i veckan. 

Forskarstudenterna arbetade sålunda kvar på sin skola under hela utbildningstiden, 

med sikte på att återvända då utbildningen var klar.  

 

Forskarskolans ledningsgrupp bestod av föreståndare, biträdande föreståndare, 

studierektor, sekreterare samt två doktorandrepresentanter. Handledare rekryterades 

internt inom ämnena historia, statsvetenskap, samhällskunskap och pedagogiskt 

arbete. Externa handledare och experter, som kunde tillföra kompetens som inte 

fanns inom Karlstads universitet eller Högskolan Dalarna, rekryterades från 

pedagogikämnet vid andra svenska universitet. Internationell ämnesdidaktisk 

kompetens tillfördes tack vare en norsk historiedidaktiker och en dansk 

samhällskunskapsdidaktiker, som arbetade nära de forskarstuderande och deras 

texter under hela utbildningstiden.  

 

2 Utbildningen: Idé och uppläggning 

 

Antagningen av femton forskarstuderanden vid ett och samma tillfälle gav 

möjligheter som är sällsynta inom forskarutbildning. Utbildningen kunde 

organiseras i en grupp av betydande storlek. Storleken gav, i sin tur, möjlighet att 

genomföra delar av utbildningen i undergrupper som fortfarande var stora nog för 

att kunna ge variation och dynamik. Några särskilda arrangemang bidrog till denna 

variation och dynamik. Dessa presenteras här. 

 

Lärare blir forskare… . Att gå från att vara lärare till att bli forskare innebär dels 

att lära sig forskandets hantverk men också en process av identitetsförändring. En 

viktig uppgift för forskarskolan var att så tidigt som möjligt tydliggöra och 

bearbeta skillnaden mellan läraryrkets vardag och forskarens. Skillnaden handlar 

till stor del om läraryrkets fokus på verbal kommunikation jämfört med forskarens 

skriftliga. Här handlade det dessutom om framgångsrika lärare, som erövrat sin 

uppskattade position i kraft av sin förmåga att tala övertygande. Nu skulle pratande 

lärare göras om till skrivande forskare. Det talade språkets personliga och, ofta, 

situationsbundna kommunikationsmedel skulle ersättas med den vetenskapliga 

textens krav på precision. I den skriftliga kommunikationen ville vi dessutom att 

forskarstudenterna
8
 skulle tränas i att uttrycka sig på den vårdade sakprosa vi ser 

som den vetenskapliga textens stilideal. Skrivprocessen fick därför en central plats 

redan under utbildningens första tid.  

 

                                                 
8
 Not om ordval: Jag använder, av stilistiska skäl, omväxlande ’forskarstudent’ och ’licentiand’ då jag talar om 

forskarskolan FLHS. ’Doktorand’ används då texten behandlar forskarutbildning i allmänhet.   
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Identitetsförändringen är starkt knuten till det nya hantverket. Här handlar det om 

att gå från att vara den, läraren, som bedömer andras arbete till att bli den, 

forskaren, vars arbete bedöms av andra forskare. I förändringen ingår vidare att 

inse att lärarens frågor skiljer sig från forskarens; läraren vet det ”rätta” svaret, 

forskarens frågor avser att bidra till ny kunskap. Forskarens roll handlar också om 

att kunna vara ensam, ja att söka ensamhet. Skrivandet är ett ensamarbete och den 

som inte klarar av att vara ensam kan inte bli forskare. Identitetsförändringen från 

att vara lärare till att bli forskare kan vara smärtsam men är nödvändig. När sedan 

steget tillbaka till skolans värld tas helt och fullt utmanas identiteten igen.   

 

… som blir lärare igen. Den forskarutbildade lärarens återinträde i skolan innebär 

en ny omställning men nu tillbaka till en redan känd och upplevd situation. Trots 

detta kan ’återvändare’ uppfatta att deras nyvunna kompetens inte tas tillvara och 

utnyttjas. Denna problematik diskuteras ytterligare under Kontakten skola/kommun 

och akademien. 

   

Betydelsen av doktorandens skrivande. Handledning kräver text. Därför är det 

självklart att doktorander ska skriva tidigt och ofta. Detta är, ’i princip’, alla 

överens om. Men så är det inte i verkligheten. Doktorander kan ha såväl de mest 

välgrundade som de mest häpnadsväckande skäl för att inte skriva.  

 

När doktorander inte skriver får det två viktiga konsekvenser. För det första gör det 

handledning i dess egentliga mening omöjlig. Det är först då handledaren ser texten 

som han/hon kan bedöma om de spännande idéer doktoranden berättat om vid 

kaffebordet hänger ihop i sina olika delar och kan göras begripliga för en större 

krets. För det andra missar den som inte skriver den viktiga interaktion som uppstår 

mellan skrivande och tänkande. Att tvinga sig att skriva innebär att tvinga sig att 

tänka. Företagsekonomen Emma Stenström uttrycker detta bra då hon ser tillbaka 

på sitt avhandlingsskrivande och säger att hon länge trodde ’att alla tankar skulle 

tänkas färdigt innan de sattes på pränt’ men att det istället visade sig att ’[d]et var 

först då, i själva skrivakten, som tankarna klarnade…’.
9
 Detta till synes enkla 

faktum behöver handledare i de allra flesta fall få doktorander att omfatta, även om 

säkert en och annan tänker färdigt först och skriver sedan. Därför odlade FLHS 

kulturen att skriva tidigt och ofta. I en mer instrumentell mening är doktorandens 

skrivande dessutom handledarens enda egentliga bevis på hur 

avhandlingsskrivandet faktiskt framskrider eller, i värsta fall, inte framskrider. 

Uteblivet skrivande är därför ofta ett viktigt tecken på att doktoranden kört fast. 

 

                                                 
9 Stenström (2003), s. 64 
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En licentiatuppsats skrivs under stor tidspress. När kursläsningen är avklarad 

återstår dryga tre terminer till forskning och skrivande. När den tiden är ute ska 

lärarlicentianderna vara tillbaka i sin skola. I praktiken gör det fortsatt forskande 

och skrivande utomordentligt svårt. FLHS satsade av denna anledning mycket på 

en bred kader av handledare och experter som kunde bistå forskarstudenterna och 

på en relativt omfattande handledningsresurs.  

 

Forskarstudenterna skrev kurspapper och kursuppgifter kopplades till 

formulerandet av tre avhandlings-PM. PM:n hade två viktiga uppgifter. För det 

första markerades med dem en tidig fokusering på avhandlingsarbetet. Redan under 

kursdelen inpräntades att läsningen aktivt skulle förhållas till den kommande 

forskningsuppgiften. För det andra bidrog PM:n till att successivt bygga upp 

licentiatuppsatsens problembild, teorianknytning och metoddiskussion. Större eller 

mindre delar av respektive PM kom så småningom att utgöra delar av motsvarande 

kapitel och avsnitt i den färdiga texten. PM1 innehöll ett utkast till inriktning av 

avhandlingsarbetet. I PM2 preciserades avhandlingsidén. Här fanns ämnesval och 

syfte, planerad teori, metod och material. I tredje steget utvidgades avhandlingsidén 

med litteraturanknytning, analysram och empiriska frågeställningar, som 

tillsammans formade PM3. PM3 utgjorde därmed utkast till licentiatuppsatsens 

inledande (ett eller två) kapitel. Samtliga PM seminariebehandlades.  

 

Kommentarerna från de forskarstuderande, som de kommer fram i 

kursvärderingarna, visar en allt större förståelse över tid för PM:ns roll. Ju närmare 

själva avhandlingsskrivandet man kom desto mer meningsfull uppfattades PM:n. 

Flera beskrev PM1 som ’relevant för den egna avhandlingen’, ’bra att äntligen 

komma igång med den egna avhandlingen’ och med liknande uttryck. Några 

uppfattade dock uppgiften som ’otillfredsställande’, ’stressande’ eller ’frikopplad 

från kursen’. När PM2 kommenterades ett drygt halvår senare var bedömningen, 

med något enstaka undantag, mycket positiv. Uppgiftens syfte att länka till den 

egna forskningen lyftes fram av flera forskarstudenter. Formuleringar som ’Det var 

mycket bra att få skriva om tidigare forskning så som det är tänkt för 

lic.avhandlingen’ och ’Det har verkligen varit ett sätt att närma sig 

avhandling/uppsatsskrivandet’ återkommer. Detta blev än tydligare då arbetet med 

PM3 utvärderades. Alla svarande uttryckte nu gillande av uppgiften som sådan 

även om någon var missnöjd med sin egen prestation. I en kommentar hette det: 

’Det kändes först lite främmande att redan nu skriva inledning osv. … Men när det 

nu skulle göras gav det en möjlighet att verkligen tänka igenom sitt upplägg och 

även öva sig på att skriva ”skarpt”, som ni uttrycker det. Det är nyttigt!’  
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Förutom seminariebehandling av texterna fick de forskarstudenterna fortlöpande 

feedback på sina texter från en expert på processkrivning. Hur detta gick till 

beskrivs i avsnittet Forskaren som skribent och kommentator. 

 

Forskaren som skribent och kommentator.
10

 Beskrivningar av forskares 

arbetsuppgifter fokuseras ofta på förmågan att ställa frågor och hypoteser, 

utarbetandet av studier samt presentationer av resultat för forskarsamhället och 

allmänheten. Mer sällan behandlas skrivandet som en viktig del av arbetet. Detta 

gäller även rollen som kommentator och responsgivare. Förmågorna att skriva 

vetenskaplig text och ge och ta emot textrespons tar lång tid att utveckla och kan 

inordnas i forskningsområdet akademisk literacy.
11

 Dessa kompetenser är 

nödvändiga i arbetet som forskare. Inom forskarskolan FLHS fokuserades 

skrivandet tidigt genom att forskarstudenterna skrev kortare texter om begrepp och 

om sin syn på sig själva som skribenter. I samband med skrivuppgifterna 

introducerades forskning om processorienterat skrivande som visar hur texter växer 

fram, från utkast och tanketexter till publiceringsfärdig text.
12

 Idén om att texter 

måste skrivas om och bearbetas innan de kan ges ut diskuterades och prövades av 

studenterna. För att texterna ska kunna växa och utvecklas krävs respons. 

Studenterna övade sig i att ge skribentrespons, läsarrespons och kriteriebaserad 

respons
13

 och bearbetade därefter sina texter. Detta följdes av 

seminariediskussioner om uppfattningar om text, responsgivning och 

textbearbetning. I utvärderingarna har studenterna uttryckt att skrivmomenten 

bidragit till utvecklingen av deras skrivkompetens och om vikten av kommentarer 

för bearbetning av texter. 

 

Forskarskolans möten. Forskarskolans studenter var spridda över en stor del av 

landet. De externa handledarna och experterna kom från andra svenska universitet 

samt från Norge och Danmark. Forskarskolan använde två former av 

sammandragningar, närträffar och internat. Närträffarna ägde rum vid Kau en gång 

per månad, oftast från måndag lunch till onsdag lunch. Fasta veckodagar för 

närträffarna var viktiga för att forskarstudenternas skoltjänstgöring skulle kunna 

schemaläggas. Oftast låg den på fredagar. I stort fungerade detta men ett par 

forskarstudenter menar att de behövt vara hårdare mot sin arbetsgivare i kravet att 

få fyra undervisningsfria dagar att forska på. 

 

De två internaten låg över fem dagar respektive en hel vecka. Internatens stora 

fördel var en långvarig och sammanhängande koncentration på att formulera 

                                                 
10 Stycket Forskaren som skribent och kommentator är författat av fil dr Ingrid Mossberg-Schüllerqvist 
11 Ask (2007), Booth, Colomb & Williams (2003), Blåsjö (2006) 
12 Hoel Løkensgard (1995) 
13 Dysthe, Hertzberg & Hoel Løkensgard (2002), Hattie & Timperly (2007),  Hoel Løkensgard (2001) 
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forskningsuppgift inklusive val av metoder för datainsamling (första internatet) och 

texter (andra internatet). Att internaten dessutom bidrog till den sociala 

integrationen i gruppen är ställt utom all tvivel. Förutom närträffar och internat 

förekom ett antal nätträffar, inledningsvis organiserade av utbildningsledningen i 

anslutning till kursgivning, efterhand organiserade av forskarstudenterna på basis 

av ämnes- eller temagrupp för att diskutera texter. 

 

Forskarstudenternas bedömning av det första internatet visade att det uppfattades 

som ’bra’ eller ’utmärkt’. Flera framhöll att internatet som mötesform – alla 

samlade på en plats under relativt lång tid och koncentrerade på samma sorts 

uppgift – bidrog till att, som en student uttrycker det, ’… få in mig i tänkandet 

kring avhandlingen’. Samtidigt påpekade flera forskarstuderande att internat också 

kan organiseras alltför ambitiöst; tid måste finnas för reflektion. Balansen mellan 

arbete och vila framhölls dock som god vid forskarskolans andra internat. 

Internatet, som låg under utbildningens senare del, hade stort fokus på studenternas 

texter varför mycket tid behövdes för att hinna läsa varandras bidrag.  

 

Seminarier. Regelbunden seminarieverksamhet är en självklarhet i varje 

forskarutbildning, så och i FLHS. Återkommande seminarier har, minst, två viktiga 

syften. Dels tvingar de forskarstudenten att formulera sig i förhållande till en 

deadline, dels ska studenten/författaren få synpunkter på det skrivnas innehåll och 

form. Syften behöver emellertid inte vara detsamma som utfall. Dock är ett 

återkommande tema i studentenkäten att seminarierna tvingat studenterna att sätta 

ned foten och att man fått hjälp att förbättra sin text. Följande citat är typiskt för 

kommentarerna: ’Seminarieformen har fungerat bra med kommentatorer. Det har 

varit bra att träffa både forskarkollegor, kursansvariga och handledare. Jag har fått 

oerhört många värdefulla synpunkter som fört arbetet framåt. Det har varit ett 

fantastiskt bra samtalsklimat!’ En ytterligare aspekt av seminarierna, som lyfts 

fram i enkäten, är att de ger tillfälle till samtal med forskande kollegor som 

befinner sig i samma situation som en själv. Genomgående för hela utbildningen 

var att de externa kommentatorernas insatser uppskattades mycket. Deras förmåga 

att kombinera expertkunskap med en fräsch blick på forskarstudenternas texter 

framhölls ofta som givande och viktig för att föra texterna framåt.   

 

Integrerad och ämnesspecifik kursgivning. Utbildningens första år hade fokus på 

kursläsning. Fem kurser ingick i utbildningen. Fyra av dem läste hela gruppen 

tillsammans men gruppens indelning i nio samhällskunskaps- och sex historielärare 

gav också utrymme och underlag för att ge två parallella ämnesspecifika 

didaktikkurser. Den gemensamma kursläsningen var viktig inte minst för 

samhällskunskapsstudenterna. Ämnesdidaktisk forskning i samhällskunskap var, 

särskilt före FLHS, klart underutvecklad jämfört med historieämnets. 
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Faktaruta: Forskarskolans kurser 

Kursen Från undersåte till medborgare – Perspektiv på samhällsorganisatoriska förändringar 

under 200 år (15 hp) uppmärksammade de samhällsorganisatoriska förändringar som det 

svenska samhället genomgått från det sena 1700-talets upplysning fram till idag. Statens 

förändrade roll i samhället belystes liksom välfärdens aktuella globala sammanhang. I 

Introduktion till ämnesdidaktik (7,5 hp) problematiserades ämnesbegreppet, vidare beskrevs 

ämnesdidaktikens framväxt i Sverige mot en internationell bakgrund liksom skillnaden mellan 

ämnesdidaktik och allmän didaktik. I kursen ingick bland annat också studenternas bearbetning 

av egen ämnesdidaktisk erfarenhet samt en genomgång av tysk respektive anglosachsisk 

ämnesdidaktisk tradition. Utbildningshistoria (7,5 hp) behandlade bland annat klassiska texter 

om utbildning och jämförelser av Sveriges, Norges och Storbritanniens utbildningshistoria. 

Dessutom belystes historieämnets och samhällskunskapsämnets historia liksom 

ämnesdidaktikens historia. I en ämnesdidaktisk specialkurs i historia alternativt 

samhällskunskap (7,5 hp) introducerades studenterna till befintlig och pågående forskning och 

läroböcker inom respektive ämnes didaktik. Kursen syftade också till att utveckla studenternas 

problematiserande diskussion om ämnesdidaktikens relation till angränsande forskningsfält, 

förmågan att problematisera den egna forskningsinriktningen med hjälp av begreppsliga redskap 

ur litteraturen samt att kritiskt granska en ämnesdidaktisk vetenskaplig undersökning. I den 

avslutande kursen Teori och vetenskaplig metod (14 hp) gavs en allmän orientering om 

vetenskapshistoria, teori och samhällsvetenskaplig forskning samt forskningsetik. Där fanns 

också en orientering om det utbildningsvetenskapliga forskningsfältet. Kursen ägnades till stor 

del åt avhandlingsförberedande studier inom forskarskolans tre teman. 

Historiedidaktikens kunskaper var därför mycket viktiga för att hjälpa 

samhällskunskapen framåt. Samtidigt underlättade de ämnesspecifika kurserna för 

de forskarstuderande att dels ta steget från allmän didaktik till ämnesspecifik, dels 

att introducera till relevant forskningslitteratur i historieämnets respektive 

samhällkunskapsämnets didaktik. Kurserna och deras innehåll beskrivs kortfattat i 

nedanstående faktaruta. 

 

 

Hur fungerade då kurserna i förhållande till forskarstudenternas forskning och till 

att skriva en licentiatuppsats? Kursvärderingarna, den avslutande enkäten och 

några forskarstuderandes reflektioner gav en del svar.  

 

Forskarstudenterna betonar betydelsen av kurserna litet annorlunda i 

kursvärderingarna, som genomfördes i anslutning till själva kurserna, jämfört med i 

enkäten efter utbildningen. I kursvärderingarna får kurserna genomgående mycket 

positiva omdömen och, ofta, kommentarer som ’lärorik’, ’intressant’ etc. Samtidigt 

förekommer då och då, och framförallt i samband med de tre inledande och mer 

allmänt inriktade kurserna, kommentarer som ’Jag hade hellre läst något som 

tydligare knyter an till avhandlingsarbetet’ eller ’… bra och intressant kurs, men 

kanske inte så förberedande för själva forskningen annat än på ett indirekt vis’. Inte 

förvånande är kommentarer av detta senare slag mycket sällsynta då studenterna 

bedömer relevansen av de ämnesdidaktiska kurserna, i historia respektive 

samhällskunskap. Dessa kurser framstår i kursvärderingarna som uppenbart 
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relevanta för kommande forskningsuppgift. För samhällskunskaparna sammanföll 

dessutom den ämnesdidaktiska kursen i tiden med den nationella 

forskningskonferensen i samhällskunskap, något som uppskattades av flera 

forskarstudenter. De menade att konferensen dels gav nya kunskaper och insikter, 

dels tvingade dem att formulera sina forskningsproblem i de papers som var 

obligatoriska att lägga fram vid konferensen.    

 

När licentianderna i efterhand bedömer kurserna i förhållande till hela utbildningen 

är tre förhållanden påfallande: Kurserna har i stort fungerat bra, FLHS borde gett 

en kurs i bedömning med tanke på att detta var ett av forskarskolans teman och, för 

det tredje, den avslutande kursen i teori och metod hade påtagliga brister. De två 

senare problemen hade sina förklaringar. Frånvaron av en bedömningskurs berodde 

på en miss i planeringen inför FLHS. I den nya forskarskola för lärare i historia, 

samhällskunskap, geografi och religionsvetenskap (CSD-FL), som CSD startade i 

januari 2012, ingick en sådan kurs. Metod- och teorikursens problem hade, 

åtminstone, tre orsaker. Den första var att kursledaren med kort varsel fick nya 

uppgifter inom universitetet, den andra att kursen i tiden sammanföll med en 

utdragen etikprövning av licentiatprojekten. Dessa orsaker kunde vi försöka 

undanröja i samband med den nya forskarskolan. Det tredje problemet var mer 

komplext. Det hade att göra med hur man lägger upp en teori- och metodkurs. Ska 

kursen, till exempel, ges samlat och sent i kursläsningen eller ska den löpa som en 

strimma parallellt med andra kurser och med start relativt tidigt i utbildningen? 

Uppfattningarna om detta varierade i FLHS´ studerandegrupp och frågan 

diskuterades livligt i ledningsguppen inför den nya forskarskolan CSD-FL.    

 

 

Tre teman. FLHS hade, förutom två ämnen, tre forskningsteman. De var: Erfarna 

lärares berättelser om sin ämnesundervisning, Klassrumsstudier av genomförd 

undervisning samt Betyg och bedömning i historia och samhällskunskap. Dessa 

styrda teman hade de sökande att förhålla sig till i ansökningar och 

forskningsplaner och de utgjorde sedan grund för stora delar av utbildningen. Tre 

forskarstudenter valde att ingå i det första temat, fem (senare fyra) i det andra och 

sju i det tredje. Vid sidan av de två ämnesgrupperna träffades licentianderna minst 

lika ofta i respektive temagrupp. I temagrupperna byggde forskarstudenterna snart 

upp betydande sakspecifik kompetens, baserad på egen läsning och forskning.
14

 

                                                 
14

 Kompetensuppbyggnaden uppmärksammades också utanför FLHS; flera av forskarskolans 

studenter kom efterhand att anlitas av bland annat Skolverket som experter i betyg och bedömning 

och nationella prov. 
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Kommentarer och kritik av varandras texter blev härigenom kunnigare och 

spetsigare och bidrog i hög grad till att utveckla texterna.  

 

Texter presenterades, kommenterades och diskuterades sålunda i såväl ämnes- som 

temagrupper. ’Ingången’ till texten blev med andra ord olika beroende på i vilken 

av grupperna den behandlades. Därigenom fick texterna sannolikt en allsidigare 

belysning än om de behandlats enbart i en fast seminariegrupp. Ämnes- och 

temagrupperna bibehölls genom hela utbildningen, också då den övergått från 

kursläsning till forskning och skrivande. Den dubbla grupptillhörigheten bidrog till 

en positiv gruppdynamik; forskarstudenterna var inte hänvisade till en given 

konstellation, med allt vad det kan innebära av fasta mönster och låsningar, utan 

fick fortlöpande pröva sina argument i ämnes- respektive temasammanhang. 

Grupperna visade sig betydelsefulla inte minst då licentianderna trätt in i 

forsknings- och skrivprocessens relativa ensamhet. Forskarstudenterna fick genom 

grupperna tillgång till fler granskande och kritiska läsare än enbart handledarna. 

Arbetet i de två ämnesgrupperna innebar att de forskarstuderande fick stöd i sin 

identitet som historie- respektive samhällskunskapslärare och för att utveckla den 

för ämnet specifika didaktiska kunskapen.  

 

 

Träning i att ge och ta kritik. De olika gruppkonstellationerna fungerade redan 

under kursdelen av utbildningen som viktiga arenor för diskussion, kritiskt 

ifrågasättande och gemensamt lärande. Därigenom gavs forskarstudenterna 

möjlighet att träna på att både ge och ta kritik. Detta såg vi som viktigt för att 

texterna skulle förbättras successivt och att det skulle ske inte bara genom 

handledarnas synpunkter utan tack vare det större, kritiska kollektiv gruppen 

utgjorde.  

 

Samtidigt finns i alla situationer där kritik utdelas en dubbelhet som är svår att 

komma ifrån. Å ena sidan sägs det alltid att ”Det är texten vi kritiserar, inte 

personen”. Å andra sidan är det forskarstudenten som handleds – det är han eller 

hon som ska utvecklas genom kritiken. Studentens utveckling är handledarens 

viktigaste mått på att utbildningen når sitt mål. Dubbelheten bör därför 

uppmärksammas och handledaren vara medveten om att den finns.  

 

Lärare, handledare och experter. Lärarna i forskarskolan var dels historiker, 

statsvetare och andra ämnesrepresentanter vid Karlstads universitet och, i någon 

mån, Högskolan Dalarna som fanns ständigt tillgängliga i miljön, dels externa 

handledare och experter. Externerna kom från såväl de ämnen som ingick i 

forskarskolan, som från andra ämnen, framförallt pedagogik. Blandningen mellan 

interna och externa lärare gav stabilitet samtidigt som den möjliggjorde att nya 
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perspektiv tillfördes utbildningen. Även i detta sammanhang spelade den växelvisa 

indelningen i ämnes- och i temagrupper roll; beroende på i vilken konstellation 

forskarstudenterna framträdde med sina texter kunde inte minst de externa läsarna 

fokusera på ämne eller tema. 

 

Handledning. Avhandlingsskrivande är en utdragen process som doktoranden har 

det avgörande ansvaret för. Men handledaren är naturligtvis viktig i 

sammanhanget. Hur ska då en bra handledare vara och bete sig? Psykologen Jitka 

Lindén urskiljer, när hon diskuterar egna och andras erfarenheter av 

doktorandhandledning, tre grundläggande handledningsstrategier.
15

 I den första, 

doktorandorienterade strategin, fäster handledaren uppmärksamheten framförallt 

vid doktorandens individuella egenskaper. ’Konkreta färdigheter och personliga 

egenskaper som självständighet, kritiskt tänkande, förmåga att hantera motgångar 

och att ge och ta kritik’, utgör enligt Lindén målet. Den produktorienterade andra 

strategin sätter avhandlingen som målet och handledningen bygger på ett mästare-

lärling-förhållande. ’Gör så här så blir det bra’, är handledarens budskap, enligt 

Lindén. I den tredje, processorienterade strategin, betonas helhetsperspektivet. 

Sannolikt tillämpar de flesta handledare, också inom FLHS, en personlig variant av 

den tredje strategin. 

 

Att doktoranden har det avgörande ansvaret innebär med andra ord inte att 

handledaren är passiv. Inte heller att doktoranden ska slängas i sjön för att lära sig 

simma. Doktoranden ska själv vara med på att kliva i vattnet (= sätta igång att 

skriva för att få synpunkter av handledaren och andra). Handledaren bidrar med 

synpunkter på vad som kan förväntas av simturen (kallt, strömt, uppfriskande, en 

och annan kallsup), men det är doktoranden som står för simmandet. Under 

simturen påpekar handledaren sådant han/hon uppfattar som bra och, kanske 

framförallt, fel som bör rättas till. Men åter; det är doktoranden som avgör vad hon 

tar till sig och hur det ska få påverka simmandet.      

 

Att skriva en avhandling är ett mycket speciellt jobb. Författaren utsätter sig själv 

(och ofta andra) för stora påfrestningar. Hon försätter sig i en situation där hennes 

intellektuella prestationer kontinuerligt nagelfars och granskas. Det är inte konstigt 

om ibland en avhandlingsförfattare uppfattar kritik mot texten som kritik mot 

henne som person. Och eftersom denna kritik oftast yttras av handledaren är det 

inte heller konstigt om reaktioner kan riktas mot handledaren. Denna speciella 

dynamik måste handledaren vara lyhörd för. I FLHS var här den utvidgade gruppen 

av handledare, lärare och experter till stor nytta. Licentianden kunde interagera 

med fler personer än handledare och bihandledare. 

                                                 
15

 Lindén (2004), s. 58ff 
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Licentiandernas fysiska placering spelar också roll. Två av FLHS´ forskarstudenter 

satt hela utbildningstiden vid avdelningen för politiska och historiska studier vid 

Karlstads universitet och ingick i statsvetenskapens ämneskollegium. Båda har 

framhållit hur viktig denna miljö var för deras utveckling som forskare. Närmast 

dagligen kunde de ingå i samtal som i något avseende var relevant för deras eget 

arbete. De allra flesta hade emellertid inte denna möjlighet. Bristen på daglig 

koppling till den akademiska miljön är också något som nämnts av andra 

licentiander. Ett förslag som kommit fram är att försöka ordna med en placering 

vid ett universitet i närheten av där forskarstudenten bor.       

 

Deltagande i vetenskapliga konferenser. För att pröva kvaliteten i sin forskning och 

kunna utveckla den ytterligare uppmuntrades licentiandernas deltagande i 

vetenskapliga konferenser. Konferenserna var, precis som forskningen, dels 

ämnesspecifika, dels tematiska. För historikerna fanns redan den nationella 

konferensen för ämnesdidaktisk forskning.  Eftersom något motsvarande inte fanns 

för samhällskunskap tog CSD initiativ till den första nationella 

forskningskonferensen i samhällskunskap, i Karlstad 2009. Den har sedan fått sina 

uppföljare i Stockholm 2010, Umeå 2011 och Uppsala 2012. Samtliga licentiander 

deltog i någon av de nationella konferenserna. Flera deltog också vid de nordiska 

ämnesdidaktiska konferenserna 2009 i Odense och 2011 i Karlstad.  

 

Obligatorisk grönläsning. Skrivprocessen avslutades med en obligatorisk så kallad 

’grönläsning’. Grönläsningen innebär att hela texten läses av en person som inte 

varit i kontakt med den tidigare. Texten lämnades till grönläsning då handledare 

och författare var överens om att se texten som klar. Grönläsaren är vetenskapligt 

kompetent och kunnig inom det aktuella området. Han/hon avgör om texten håller 

för en vetenskaplig prövning. Inte sällan gav grönläsarens ’friska ögon’ nya och 

viktiga förslag till förbättringar av texten, detta vare sig grönläsaren gav ’grönt’ 

eller inte. 

 

 

3 Studerandegruppen  

 

Ingen organisation, hur väl uttänkt den än är, fungerar om inte människorna i den 

fungerar. De forskarstuderande i FLHS uppfyllde i detta avseende de allra högst 

ställda förväntningar. Gruppens sammansättning var resultat av en urvalsprocess 

som ledde fram till antagning. I urvalet fokuserade vi framförallt på de sökandes 

forskningsplaner och skriftliga förmåga. Däremot var det, av naturliga skäl, svårt 

att bedöma (för att inte tala om att rangordna!) de sökandes ’sociala’ 
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kvalifikationer. Forskarskolan hade helt enkelt en del tur – de antagna visade 

genomgående prov på stor social förmåga. 

 

Dynamik. Dynamiken i studerandegruppen var påtaglig och betydande. Begreppet 

’kritisk massa’ fick här en tydlig illustration. Både forskarstudenter och lärare, 

interna som externa, har vittnat om en generös attityd och ansvarstagande för 

varandras texter. Generositeten har visats inte minst i villighet att dela med sig av 

egen läsning och egna forskningsresultat. Inte minst det senare är långt ifrån 

självklart i alla forskningssammanhang. Ansvarstagandet har manifesterats bland 

annat i upprepade närläsningar av varandras texter, ofta tillsammans med konkreta 

förslag till förändring och förbättring. 

 

Sammansättning. Gruppen bestod av erfarna lärare, samtliga med minst fyra års 

yrkeserfarenhet. Åtta var kvinnor, sex män. Samtidigt hade gruppen viss spridning 

vad gällde specifik yrkeserfarenhet och bostadsort.  De ursprungligen tolv 

gymnasielärarna (senare elva efter det tidigare nämnda avhoppet), hade 

genomgående erfarenhet av arbete på både studieförberedande program och 

yrkesprogram. Gruppens tre högstadielärare bidrog med ytterligare viktig 

erfarenhet. Flera av de antagna var behöriga att söka i såväl historia som 

samhällskunskap och hade presenterat forskningsidéer i båda ämnena. De gjorde 

sitt slutgiltiga ämnesval först i samband med själva antagningen. Denna dubbla 

kompetens var en tillgång i arbetet med varandras texter. Spridningen vad gäller 

bostadsort bestod dels av en geografisk spridning med en koncentration till Mellan-

Sverige men med deltagare från Umeå i norr till Vimmerby i söder, dels i 

skillnader beträffande typ av kommun. En viss koncentration fanns av deltagare 

från Stockholm och dess kranskommuner men huvuddelen av studenterna kom från 

medelstora kommuner och några från små kommuner. Gruppen innehöll därför 

breda erfarenheter av vad det innebär att vara lärare i Sverige idag. Erfarenheterna 

har högst troligt haft en positiv betydelse vad gällde studenternas förmåga att tolka 

forskningsresultat och deras relevans i förhållande till skolans verksamhet. 

 

Licentianderna skulle efter avslutad forskarutbildning tillbaka till sina kommuner 

och skolor. De konkurrerade alltså inte, som vanligt är bland doktorander, om ett 

fåtal tjänster inom akademien. Detta kan ha bidragit till, men förklarar sannolikt 

inte all, den generositet som fanns mellan dem.              

 

Vad är en licentiatuppsats? Ett problem med möjliga konsekvenser för fortsatt 

forskarutbildning i ämnesdidaktik behöver uppmärksammas. Licentiatuppsatser 

var, och är fortfarande, ovanliga i historia och statsvetenskap och i stort sett icke-

existerande i båda ämnenas ämnesdidaktik. Därmed var det svårt att under 

utbildningen fastställa kraven för uppsatserna. Detta gällde både ambitionsnivå och 
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omfång. Vilka krav på teorianknytning skulle ställas på en ämnesdidaktisk 

licentiatuppsats jämfört med en ämnesteoretisk doktorsavhandling? Hur utvecklad 

ska metoddiskussionen vara? Hur lång ska uppsatsen vara? Eftersom kraven inte 

fanns konkretiserade i tidigare gjorda uppsatser var det också svårare för 

handledarna att sätta stopp då ambitioner och omfång drog iväg. Samtidigt bidrar 

de fjorton färdiga uppsatserna i högsta grad till att formulera normer för framtida 

licentiatuppsatser. Och detta är i sig ett problem för framtiden: Flera av 

forskarskolans lärare/handledare/experter menar att ett antal FLHS-uppsatser till 

sin omfattning, särskilt vad gäller de empiriska avsnitten, ligger närmare en 

doktorsavhandling. Kraven för licentiatuppsatser riskerar därför att framgent sättas 

för högt. Detta, liksom balansen mellan forskarstudenternas motivation och behov 

av avgränsning, behöver uppmärksammas i framtida forskarutbildning; licentiander 

med stark passion för ett stort eget tema kan få svårt att bli färdiga i tid. Flera 

licentiander påpekar också att de varit dåliga på att avgränsa sig och därför inte 

hunnit klart i tid. Forskarskolan lyckades inte alltid stå emot licentiandernas egna 

krav på uppsatsens omfång.  

 

Men, det som från forskarskolans sida kan uppfattas som studenternas egna krav 

kan, av studenter, ses som forskarskolans. Ett par forskarstudenter efterlyser 

tidigare klargörande av vad som förväntas av en licentiatuppsats. Några är 

tveksamma till att lic-kraven är rimliga att uppfylla på två år. Så här skriver en 

forskarstudent: ’Tiden och omfånget! Upplever att denna licentiatavhandling med 

inte alltför mycket mer tidsmässigt jobb kunde bli en doktorsavhandling. För några 

av de medstuderande ser jag deras avhandlingar som i princip doktorsavhandlingar 

och några av dem har också lagt ner oproportionerligt med tid på sitt skrivande’. En 

stor del av svaren poängterar att avhandlingsskrivandet kräver hårt arbete och att 

det tar oerhört mycket tid. Hos en student heter det t ex: ’Ett praktiskt råd till 

kommande forskarskoleförfattare är att – om möjligt – försöka utveckla en mer 

realistisk tidsplan för arbetet. Speciellt sluttampen blev tidsmässigt mycket knapp. 

Korrekturläsningen innebar dygnet-runt-jobb i veckor’.  

 

 

4 Kontakten skola/kommun och akademien 

 

Varför behövs forskarskolor för lärare? Skola och akademi behöver varandra. 

Skolan kan utvecklas och bli bättre genom att ta tillvara forskningsresultat. 

Forskning som vill vara relevant för skolan måste ha starka band till skolans 

verklighet. Hittills har långt ifrån all skolforskning varit relevant för skolan.
16

 

Ibland har den varit för allmän eller abstrakt till sin karaktär, ibland har den 

                                                 
16

 Carlgren (2005) 
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behandlat frågor som inte uppfattas som relevanta av lärare eller skolföreträdare. 

Ofta har den bedrivits på behörigt avstånd från klassrummet och sällan har den 

varit inriktad på att stödja lärarens arbete i den konkreta ämnesundervisningen. 

Bryggan mellan skolan och akademin har varit svår att etablera. Parterna har 

tenderat att inte intressera sig särskilt mycket för varandra eller har talat förbi 

varandra. Skolans krav och vetenskapssamhällets krav har framstått som 

svårförenliga. Forskarutbildade lärare är ett utmärkt sätt att skapa den nödvändiga 

bryggan. De, som är erfarna och duktiga lärare, känner skolans vardag och kan 

utifrån den formulera vetenskapliga problem som är relevanta också för skolan. 

Som forskarutbildade känner de vetenskapssamhällets krav på forskningsbaserad 

kunskap och vet hur förståelsen för denna kan ökas i skolan. 

 

I kapitlets fjärde del redovisas och diskuteras erfarenheterna från FLHS i 

förhållande till vad som är önskvärt och möjligt att uppnå vad gäller relationen 

skola-akademi. 

 

Kontakt under utbildningen. Forskarskolans kontakt med skolor och kommuner 

visade sig vara den uppgift som var svårast att finna en tillfredsställande lösning 

på. Enkäten bland de forskarstuderande pekar åt samma håll. Ambitionen var att 

från första början ge kommunerna inblick i forskarstudenternas utbildning. 

Förhoppningen var att kommunernas ansvariga på så sätt tidigt skulle börja fundera 

över hur den färdiga forskarens kompetens kunde tas tillvara på bästa sätt. 

Forskarskolan inbjöd till två närträffar och en nätträff under utbildningen. 

Dessutom skickades ett nyhetsbrev, med information om utbildningen och de 

planerade disputationerna, till kommunerna i april 2010. Närträffarna ägde rum 

strax före utbildningens start respektive ett drygt år in på den. Nätträffen ägde rum i 

mars 2009. Av tolv inbjudna kommuner deltog fyra-fem vid de olika träffarna. Vid 

nätträffen utvecklade flera kommunrepresentanter idéer om hur licentiaternas 

kompetens kunde tas tillvara. Bland förslagen fanns att de skulle vara 

examensansvariga enligt de nya riktlinjer som regeringen arbetade fram vid den här 

tiden, att de skulle fungera som expertlärare/ämnesexperter i den egna skolan men 

också utöver den, och att de kunde ansvara för seminarier för sina kollegor om till 

exempel betyg och bedömning, erfarna lärares arbete eller mångkulturalitet. Vid 

den andra närträffen, i september 2009, försökte vi uttalat blicka bortanför 

forskarutbildningen och fram till den punkt då de färdiga licentiaterna var tillbaka i 

sina skolor. Temat var ’Hur kan kommuner och universitet samarbeta i framtiden 

kring forskning av relevans för skolans verksamhet?’ Flera av de idéer som lyfts 

fram tidigare nämndes också nu och kommunrepresentanterna var överlag mycket 

positiva till att CSD kunde spela en roll i sådan verksamhet.   

Enstaka kommuner utvecklade redan under utbildningstiden planer för vad som 

skulle göras då licentiaten kom tillbaka. De flesta skolförvaltningarna var dock 
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under utbildningstiden inte särskilt förberedda på vad den forskarutbildade läraren 

skulle göra efter examen. 

 

Resultaten från framförallt den första enkäten  visar också att forskarstudenterna är 

betydligt mindre nöjda med kommunernas hantering av deras framtid än vad de är 

med utbildningen som sådan. På frågan ’Hur intresserade upplever du att 

arbetsgivare och kollegor är av att använda den forskarkompetens som 

utbildningen givit?’ svarar åtta av tolv ’Inte intresserade’ eller ’Delvis 

intresserade’. Fyra svarar ’Intresserade’ eller ’Mycket intresserade’. 

Forskarstudenternas kommentarer visar att det relativa ointresset snarare 

representeras av kommun/skolförvaltning än av kollegor. I några fall uppges skolan 

vara intresserad men inte förvaltningen. En del av forskarstudenterna tycker detta 

är mycket förvånande då bedömningsfrågor borde vara heta i och med de nya 

kursplanerna. Flera påpekar att kollegor är intresserade av att de forskarutbildade 

ska hålla forskningscirklar och ta ett större ansvar för ämnet. 

 

I sammanhanget kan det finnas skäl att påminna om hur dåvarande högskole- och 

forskningsministern Lars Leijonborg motiverade att staten inte skulle stå för hela 

kostnaden för lärares forskarutbildning, vilket en del kommentatorer krävde då 

beslutet kom. Leijonborg sa: ”Genom att kommunerna betalar en del av 

utbildningen, är det också mer sannolikt att de verkligen har tänkt igenom vilka 

som ska få del av utbildningen, och att det finns en plan för hur de fortbildade 

lärarnas kompetens ska tas tillvara efter utbildningens slut” (Leijonborg 2007). 

 

Kommuners dåliga beredskap är emellertid vare sig överraskande eller konstig; 

kommuner, skolförvaltningar och skolledare har fullt upp med den dagliga 

verksamheten eller med att planera inför nästa termin eller läsår. Uppgifter som 

ligger flera terminer, ja rentav år, framåt i tiden faller lätt bort. Vidare kan det som 

ser ut som dålig beredskap eller ointresse också vara ovana vid forskarutbildade 

personer i verksamheten; vad gör man med dem egentligen och hur använder man 

dem på bästa sätt? Ovanan gäller i hög grad också kontakten skola-akademi som 

sådan och den gäller akademin i lika hög grad som skolan. 

För att råda bot på denna ömsesidiga ovana tror vi att en mellannivå behöver 

etableras, mellan den enskilda läraren och forskningen. En sådan mellannivå består 

av grupper av intresserade lärare och skolledare som knyter organiserade kontakter 

med forskare. Enskilda lärare eller skolledare har svårt att över en längre tid 

upprätthålla sådana kontakter. Forskningens företrädare har också svårt att 

stadigvarande knyta an till enskilda lärare. Ska forskningsresultat spela en roll i 

skolan måste de diskuteras, prövas och utvärderas av grupper av lärare. Hur denna 

mellannivå konkret kan byggas upp beskrivs i stycket Kontakt efter utbildningen 

nedan.       
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Licentiaternas arbetsuppgifter efter examen. Kommunernas faktiska beredskap att 

utnyttja licentiaternas nyvunna kompetens ser mycket olika ut. Det visar de f d 

FLHS-doktorandernas erfarenheter.
17

 Enkäterna 2011 respektive 2012 visar att en 

hel del hänt på ett år. 2011 hade en majoritet av kommunerna inte gjort något för 

att tillvarata licentiaternas särskilda kunskaper. Ett år senare gäller detta endast 

någon enstaka kommun. Alla andra har, på något sätt, funnit vägar att tillgodogöra 

sig de forskarutbildade lärarnas kompetens. 

 

Sju licentiater har återgått till sina gamla tjänster. Förutsättningarna inom tjänsterna 

ser dock högst olika ut. I de flesta av dem ligger någon form av utvecklingsarbete, 

på den egna skolan, på flera skolor eller i kommunen som helhet. 

Utvecklingsarbetets omfattning växlar mellan åtta procent och, för de flesta, 20-25 

procent. En av de svarande berättar emellertid att kommunen inte gjort något för att 

tillvarata den nyvunna kompetensen, förutom att man fått en timmes föreläsning 

om den genomförda forskningen. ”Det blev en dyr förläsningstimme för 

kommunen…”, konstaterar licentiaten. Två av licentiaterna har fått löfte om 

lektorat av sina kommuner, men väntar på lärarlegitimation från Skolverket. 

Utvecklingsarbetet handlar om bland annat betyg och bedömning, ämnesdidaktiska 

fortbildningscirklar, kvalitetsredovisning och uppföljning av implementering av 

So-ämnena utifrån ett läroplansperspektiv (Lgr 11). Flera har uppgett 

”utvecklingsarbete” utan att närmare specificera innehållet.  

 

Samtidigt finns en alternativ arbetsmarknad för forskarutbildade lärare. Tre 

licentiater, varav en finansieras av sin kommun, har antagits till fortsatt 

forskarutbildning, med sikte på doktorsexamen. Ytterligare fyra arbetar delar av sin 

tid på universitet. Risken finns att kommunerna förlorar den viktiga kompetens 

man varit med och betalat om man inte kan erbjuda intressanta arbetsuppgifter för 

de forskarutbildade lärarna. 

 

De flesta kommuner använder emellertid, som vi sett, sina forskarutbildade lärare 

för att förbättra verksamheten på sina skolor. De kommande kapitlen hoppas vi kan 

ge ytterligare exempel på vad forskarutbildade lärarna kan användas till. 

                                                 
17 De fjorton licentianderna fick i augusti 2011 från FLHS en enkät med följande frågor: ”1. Vilken 

tjänst har du som färdig licentiat fått efter din examen och ditt återvändande? (Om du inte är klar: 

Uppge vad du vet om hur det är tänkt att bli), 2. Har din kommun gjort särskilda 

åtgärder/tjänster/uppgifter för att ta till vara på den nya kompetensen? 3. Har du fått eller förväntas 

du få en lektorstjänst? Arbete som utvecklingsledare? Etc.” Enkäten besvarades av tio licentiander. 

Till det kommer att ytterligare en fortsatt direkt till heltids doktorsstudier varför frågorna inte var 

relevanta i detta fall. Inkomna svar avser alltså tio av tretton forskarstuderande. Enkäten upprepades 

i september 2012. Då svarade elva av de tretton. De två enkäterna ger möjlighet att se vad som 

händer över tid med kommunernas omhändertagande av ’sina’ forskarutbildade lärare.  
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Utvecklingsarbete kan bland annat handla om att använda erfarenheter av 

undervisning inom ett kunskapsområde inom ett annat kunskapsområde, att 

tydliggöra grunder för bedömning och betygsättning, att belysa de dilemman den 

betygsättande läraren ställs inför, att påvisa hinder och möjligheter vad gäller 

lärares återkoppling till elever samt vilken betydelse undervisningens organisering 

och uppläggning kan ha för elevers intresse och engagemang.   

 

Kontakt efter utbildningen. Det är angeläget att de färdiga licentiaterna efter sin 

examen får fortsatta kontakter inom ämnesdidaktiska miljöer. Kontakten är viktig 

för båda parter. För akademin innebär den en nödvändig fortsatt inblick i skolans 

värld. Forskarna vid akademin får en bild av forskningsresultats betydelse för 

skolan liksom av de problem skolan brottas med och, kanske, vill försöka studera 

och lösa i samarbete med akademien. För den färdige licentiaten innebär kontakten 

fortsatt koppling till planerad och pågående forskning. Det bidrar både till en 

fortsatt kunskapsöverföring från forskningsvärlden till skolvärlden och till att den 

enskilde forskarläraren kan upprätthålla sin kompetens även efter att ha lämnat 

forskarvärlden. Flera licentiater fungerar dessutom som ledare för forskningscirklar 

och utvecklingsprojekt i sina skolor och kommuner, med CSD som medaktör. 

 

Just forskningscirklar är av flera skäl en viktig väg för att bygga relationen mellan 

skola och forskning.  I forskningscirkeln kan lärare i skolan formulera och utveckla 

idéer om vad som vore önskvärt att forska om, för att förbättra skolans verksamhet. 

Tillsammans med den forskarutbildade licentiaten, eller andra personer med 

motsvarande kompetens, kan man skapa projekt som uppfyller vetenskapens krav 

men också är relevanta i förhållande till skolans behov. I forskningscirkeln kan 

också den enskilda läraren finna samtalspartners intresserade av att diskutera egna 

erfarenheter och vetenskapliga resultat och hur dessa kan göras användbara i den 

egna lärargärningen. Forskningscirkeln bidrar därmed till att skapa den mellannivå, 

mellan skola och forskning, som vi tror är nödvändig för att stabila relationer 

mellan de två ska utvecklas. 

 

Licentiater har börjat fungera som brygga mellan skola och akademi. Mer behöver 

naturligtvis göras – skolor och kommuner behöver bli bättre på att utnyttja fler av 

sina forskarutbildade lärare och att utnyttja dem man har på ett bättre sätt och i 

enlighet med deras kompetens. Men de forskarutbildade lärarna måste bli fler för 

att på allvar göra avtryck i den svenska skolan. Därför behövs forskarskolor för 

lärare.  

 

Forskarskolorna inom Lärarlyftet och Lärarlyftet II var initierade och 

huvudsakligen finansierade av regeringen. Framtida forskarskolor kräver sannolikt 

betydligt större insatser från kommunernas sida. Avgörande för sådana insatser är 
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att forskningsresultaten får betydelse för skolans verksamhet. Det är vår 

förhoppning att de fjorton doktorandprojekt som här presenteras helt kort, och som 

du kan läsa mer om i boken, kan inspirera lärares undervisning i historia och 

samhällskunskap liksom i deras arbete med att bedöma och betygsätta elever både i 

dessa ämnen och i andra ämnen. Om så sker är det vår övertygelse att lärarna blir 

bättre lärare och att elevernas måluppfyllelse förbättras. 

 

 

5 Fjorton forskande lärare 

 

Fjorton forskande lärare lade fram sina licentiatuppsatser vid forskarskolan FLHS. 

Här presenteras kort deras artiklar i boken, och som bygger på doktorandprojekten, 

i bokstavsordning efter författarens efternamn. 

 

Mikael Berg synliggör i sin artikel ”Historielärares historier. Ämnesbiografi och 

ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia” hur skolämnet historia formas med 

utgångspunkt hos enskilda historielärare på gymnasiet. Berg studerar dels de 

faktorer lärarna själva anser haft betydelse för hur deras ämnesförståelse vuxit 

fram, dels deras förståelse av ämnets syfte och centralt innehåll. Sammantaget ger 

detta en ökad förståelse för de ämnesdidaktiska val lärare gör i sin vardag 

 

I ”Veckans Spaning – ett sätt att öka intresset för politik och samhälle hos pojkar 

på gymnasieskolans yrkesprogram” visar Åsa Forsberg hur undervisning om 

aktuella samhällsfrågor kan genomföras framgångsrikt bland elever med måttligt 

intresse för politik och samhällsfrågor. Med hjälp av den deliberativt arrangerade 

Veckans Spaning låter Forsberg eleverna själva ta ansvar för en viktig del av 

undervisningen i samhällskunskap.    

 

Återkoppling är en viktig faktor när det gäller att stärka elevers lärande. I 

”Återkoppling – ett redskap för lärande i samhällskunskap” visar Agneta Grönlund 

hur lärares återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet ser ut och diskuterar om 

återkopplingens kvalitet skiljer sig åt beroende på i vilket sammanhang den ges och 

hur återkopplingens praxis i samhällskunskap kan förklaras.    

 

Tobias Jansson tar en av de vanligaste frågor lärare får som utgångspunkt för sin 

artikel ”Vad kommer på provet? Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap”. 

Jansson belyser provpraxis med fokus på vilka kunskapsformer som testas i 

skriftliga prov i samhällskunskap, syftet med att använda prov och vilka faktorer 

som påverkar utformandet av prov. I artikeln berörs också hur lärare uttrycker 

skillnader i kunskapsformer mellan olika betygsnivåer och hur deras provpraxis 

förhåller sig till detta. 
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Vad väljer historielärare att undervisa om, vilka metoder används och varför gör 

lärarna de val de gör? Detta är frågor Jessica Jarhall diskuterar i 

”Undervisningsmönster och strategier i historieundervisning: jämförelser mellan 

erfarna lärare i grundskolan och på gymnasiet”. Jarhall har intervjuat historielärare 

på högstadiet om mål, innehåll och metoder i historieundervisningen för att studera 

den didaktiska process i vilken lärarna omformar ämneskunskaper och erfarenheter 

till konkret undervisning. Resultaten jämförs med tidigare studier av 

gymnasielärarers motsvarande erfarenheter. 

 

Utgångspunkt för Maria Johansson är frågorna Varför ska vi egentligen undervisa 

våra elever i historia? och Vad är viktigt att de lär sig? I ”Historieundervisning och 

interkulturell kompetens” hävdar hon att den globaliserade och mångkulturella 

samtiden bör få konsekvenser för skolans historieundervisning och att ett av dess 

syften måste vara att bidra till elevers interkulturella kompetens. Sådan kompetens 

uttrycks i sådana kunskaper, attityder och färdigheter människor behöver för att 

vara aktiva och kompetenta samhällsmedborgare. 

 

Hur samhällskunskapslärare i gymnasieskolan i sitt möte med eleverna nyttjar det 

friutrymme styrdokumenten ger är temat i Anna Karlefjärds ”Att rymmas inom sitt 

friutrymme. Om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning”. 

Karlefjärd visar hur erfarna lärare i samhällskunskap tolkar och anpassar sin 

undervisning i samhällskunskapens A-kurs till styrdokument och till de 

elevgrupper man har. Trots den uppfattade friheten visar det sig att lärarnas 

undervisning framträder som påfallande likartad vad gäller innehåll och metoder. 

  

Annika Karlsson noterar att lärare inte sällan blir ifrågasatta i sin bedömning och 

betygsättning. Ifrågasättanden kan komma från elever, föräldrar, Skolinspektionen 

eller Skolverket. I ”Samhällsguide, individualist och moderator. 

Samhällskunskapslärares professionella förhållningssätt i betygsättningsrelaterat 

arbete” hävdar hon att lärare utgör en professionell grupp som hanterar 

betygsättning på ett professionellt sätt utifrån de förutsättningar som ges. I artikeln 

studerar hon vilka dessa förutsättningar är och hur lärarna förhåller sig till dessa.  

 

Kritiskt tänkande är ett centralt utbildningsmål i grundskolans 

samhällskunskapsämne. Trots det, konstaterar Kristoffer Larsson, finns ingen 

tidigare svensk forskning kring detta mål. I ”Elevers kritiska tänkande i 

grundskolans samhällskunskap” redovisar han delar av sin undersökning om hur 

elever i grundskolans årskurs 9 skriftligt löser uppgifter i samhällskunskap, 

designade att framkalla uttryck av kritiskt tänkande. Larsson diskuterar också 

undersökningsresultaten utifrån dess pedagogiska möjligheter.  
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Prov påverkar elevers lärande. Detta är en av utgångspunkterna i Christina 

Odenstads ”Provens betydelse för elevers lärande – om vikten av att göra bra 

prov”. Artikeln handlar om skriftliga prov och bedömning i ämnet 

samhällskunskap i gymnasieskolan. De ämnesdidaktiska frågorna hur och vad, det 

vill säga frågor om provens utformning och innehåll, är centrala liksom frågan för 

vem: Skiljer sig provform och -innehåll åt beroende på om proven används på 

studie- eller yrkesförberedande program?   

 

Hans Olofsson ställer frågan Hur skapar elever mening genom ett arbete med ett 

kunskapsområde i skolans historieundervisning? I ”Var det Franz Ferdinand som 

startade allt? Om ’historiska aktörsperspektiv’ i en högstadieklass” redovisar han 

delar av resultaten från sin undersökning i en klass i årskurs 9 som studerade första 

världskrigets och mellankrigstidens historia. Olofsson föreslår att eleverna för att 

kunna ’fatta historia’ behöver kunskaper i historia (kunskaper om när, var, hur, 

varför något skedde), kunskaper om historia (kunskaper om med vilka medel vi 

skapar historisk kunskap) och värdeförmedlande kunskaper av historia (kunskaper 

om vad vi använder historiska framställningar till).  

 

Johan Sandahl diskuterar vilka kunskaper elever i gymnasiet kan förväntas ha efter 

en kurs i samhällskunskap. Sandahl menar att stoffkunskaper är viktiga men att 

undervisningen, för att sätta elevernas kunskapsprogression i centrum, bör lägga 

tonvikt på ett antal tankeredskap. I artikeln ”Samhällsvetenskapliga tankebegrepp” 

föreslår han fem sådana redskap, bland dem Samhällsvetenskapligt 

perspektivtagande, Samhällsvetenskaplig slutledning och Samhällsvetenskaplig 

belägg. 

 

Katarina Schiöler visar i ”Kurskonstruktörer i ett målstyrt system – en studie av 

hur två lärare planerar en gymnasiekurs i historia” hur lärares praktiska arbete med 

styrdokumenten kan gå till. Schiöler menar att eftersom styrsystemet lämnar ett 

relativt stort tolknings- och konkretiseringsutrymme till lärarna kan det vara 

värdefullt att synliggöra exempel på hur man kan göra. Sådana exempel kan hjälpa 

till att utveckla praktiken, lyfta fram den tysta kunskap lärare har och bidra till att 

utveckla begrepp och ett fungerande språk som kan utgöra stöd vid reflektion och 

diskussion om den pedagogiska praktiken.  

 

Läraren är ofta ensam i sitt arbete och lärares erfarenheter används i liten 

utsträckning för att utveckla verksamheten, konstaterar Peter Wall. I sin 

”Politikundervisning” hävdar han också att politikundervisning kan ses som något 

av samhällskunskapsämnets kärna. Att beskriva hur politikundervisningen ser ut 

ser han därför som viktigt, inte minst därför att sådan kunskapsspridning kan hjälpa 

andra verksamma lärare att öka sin kunskap. 
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Historielärares historier: Ämnesbiografi och ämnesförståelse 

hos gymnasielärare i historia 

 

Mikael Berg 

 

Inledning 

I sin yrkesutövning gör lärare dagligen avvägningar över vilka mål undervisningen 

ska sträva mot, vilket innehåll undervisningen ska ha och hur det ska genomföras i 

relation till den aktuella elevgruppen och undervisningssituationen. Frågan är mot 

vilken grundval lärare gör dessa val? Syftet med denna undersökning är att studera 

historielärares ämnesförståelse och på så sätt skapa förståelse för de 

ämnesdidaktiska val lärare gör i sin vardag. Vidare syftar undersökningen till att 

identifiera de faktorer som historielärarna anser har påverkat deras ämnesförståelse. 

Undersökningens syfte kan brytas ner i två underliggande teman med tillhörande 

empiriskt inriktade frågor. Det första är ämnesbiografiskt. Där studeras de faktorer 

som lärarna anser har haft betydelse för hur deras ämnesförståelse vuxit fram, allt 

ifrån unga år till yrkesutövningen. Det andra temat är strukturellt med fokus på 

innehållet i lärarnas ämnesförståelse där lärarnas förlåtelse av ämnets syfte och 

centralt innehåll studeras.  

 

Utgångspunkter 

 

Inom didaktisk forskning har det under de två senaste decennierna blivit allt 

vanligare att beskriva det didaktiska fältet som ett fält som finns mellan det aka-

demiska ämnet och pedagogiken. En startpunkt för detta kan ses när professorn i 

undervisningspsykologi Lee S. Shulman 1986 lyfter fram det han benämner the 

missing paradigm. Med det vill han peka på det mellanrum som han iakttar mellan 

ovan nämnda discipliner när det handlar om didaktiska frågor. Han pekar på att det 

akademiska ämnet å ena sidan och pedagogik å andra sidan under olika perioder 

haft företräde i synsättet på skolans verksamhet. Däremellan identifierar han en 

blind fläck och menar att i detta tomrum finns en rad olika frågor som förblir 

obesvarade eftersom de inte blir tydliga i tidigare synsätt.
1
  

 

För att beskriva den process där lärare omsätter sina ämneskunskaper till en 

konkret undervisningssituation har framförallt två olika begrepp nyttjats i 

forskningen. Shulman använder det engelska begreppet transform som i svensk 

ämnesdidaktisk forskning har nyttjats av bland andra Edmund Knutas. 

                                                 
1
 Shulman (1986), s. 7-12, (2004), s. 200-201 
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Ämnesdidaktikern Sigmund Ongstad använder istället begreppet omstilling för att 

beskriva samma process.
2
 I den här studien kommer istället begreppet omformning 

att nyttjas för att markera den process där skolämnet historia konstrueras av läraren, 

detta av två olika skäl.
3
 Det första är att det finns anledning att etablera ett svenskt 

begrepp för den process som Shulman pekar på som central undervisningskunskap. 

Det andra är att det begrepp med engelsk anknytning som tidigare används i svensk 

miljö, transformera, betyder ”omvandla (i grunden) (beträffande form, utseende 

eller annan väsentlig egenskap)”.
4
 Motivet att använda ett annat begrepp är 

uppfattningen att omformningen inte är en process där något görs om i grunden 

utan snarare omformas utifrån delar av det akademiska ämnet, och andra faktorer, i 

det här fallet till skolämnet historia. Med utgångspunkt i lärarnas omformning är 

det framförallt två perspektiv som ligger till grund för den här undersökningen. 

 

Det första är ämnesbiografiskt. Historiedidaktikern Ronald W. Evans hävdar att 

lärare är att betrakta som gatekeepers i en skolkontext där lärarnas ämnesdidaktiska 

val påverkar skolämnet historias utformning. Med det vill han peka på det faktum 

att lärares ämnesförståelse påverkar det innehåll som historieämnet får i praktiken. 

Lärarnas behov, värderingar, känslor och övertygelser bidrar till lärarnas förståelse 

av ämnet som i sin tur formats av lärarnas tidigare bakgrund och erfarenhet som 

många gånger ligger utanför skolan och före valet av läraryrket.
5
 Evans ståndpunkt 

stöds av bland andra Knutas som visar i sin forskning att lärarnas bakgrund har 

varit en förbisedd faktor i tidigare ämnesdidaktisk forskning som studerat lärares 

praktik. Det har fått till följd att lärarnas omformning betraktats allt för statiskt.
6
 I 

undersökningen är det därför centralt att lyfta fram de faktorer som lärarna menar 

har haft betydelse för deras ämnesförståelse. 

 

Det andra perspektivet är strukturellt med huvudfokus mot lärarnas 

ämnesförståelse. Undersökningen knyter därmed an till teacher thinking-

forskningen där Freema Elbaz’ definierar lärarens övergripande kunskaper som 

lärares image. Med det menas att: "Images capture the teacher’s knowledge and 

purposes at the most general level, orienting the teacher’s overall conduct rather 

than directing specific actions."
7
 Lärares ämnesförståelse definieras därmed som ett 

slags övergripande ramverk som läraren utgår ifrån i sin planering av innehållet i 

                                                 
2
Knutas (2008), s. 71-75 

3
 Schüllerqvist & Osbeck (2009), s. 10.  Begreppet har även diskuterats och använts inom 

forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap (FLHS). Bland andra Jessica Jarhall 

använder begreppet omformning i sin pågående forskning om lärarnas val av undervisningsinnehåll. 
4
 Nationalencyklopedin [Internet] www.ne.se. 2010-02-12. 

5
 Citeras efter Evans (1994), s. 173-174. 

6
 Även Ivor F. Goodson framhåller att lärares praktik måste förstås mot bakgrund av lärarnas 

livsberättelser. Han menar att genom ett liveberättelseperspektiv kan många frågor kring lärarens 

praktik förstås. Goodson (2003), s. 56-57. 
7
 Evans (1994), s. 173-174 
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skolämnet historia. Det handlar på så sätt om ämnesförståelsen på den mest 

generella nivån. Det ger därmed läraren orientering snarare än att det styr i detalj. 

Begreppet ämnesförståelse operationaliseras genom ett antal empiriskt inriktade 

frågor riktade mot skolämnets övergripande syfte, innehåll och centrala begrepp. 

 

Metodval 

 

Undersökningen genomförs både med en kvantitativ och en kvalitativ ansats som 

båda svarar på frågor från undersökningens båda teman. Den kvantitativa delen 

bygger på en enkätstudie genomförd med 50 gymnasielärare i historia på fjorton 

olika gymnasieskolor från en större region i Mellansverige. Urvalet av skolor har 

gjorts med motivet att få en variation av skolornas storlek, olika huvudmän och 

geografisk spridning. Med grund i hur lärarna valt att besvara enkäten har sex 

lärare intervjuats för den kvalitativa delen av undersökningen. Urvalet för 

intervjuerna är gjort mot bakgrund av att lärarna kvalitativt sett besvarat enkäten 

olika. Intervjuerna har syftat till att fördjupa och nyansera resultatet från 

enkätundersökningen och genomförts med en semistrukturerad metod.  

 

De sex lärare som deltagit i studien har alla skiftande ålder och ämneskombination. 

Lennart är mellan 50 och 60 år och undervisar mestadels i historia och svenska. 

Gunilla är mellan 55 och 65 år och undervisar också mestadels i historia och 

svenska. Lars är mellan 40 och 50 år och undervisar mestadels i historia, 

samhällskunskap och geografi. Karin är mellan 40 och 50 år och undervisar 

mestadels i historia och samhällskunskap. Linnea är mellan 40 och 50 år och 

undervisar mestadels i historia, religion och filosofi. Magnus är mellan 30 och 40 

år och undervisar mestadels i historia, svenska och filosofi. Samtliga lärare har 

arbetat i gymnasieskolan längre än de senaste 8 åren.   

 

Intervjuerna har spelats in med hjälp av mp3-spelare och tolkningen av 

informanternas svar har gjorts i två led. Först har transkriberingen av intervjuerna 

lästs genom utan att några anteckningar gjorts. Därefter har intervjuerna lästs 

utifrån metoden att identifiera nyckelord och nyckelcitat bland lärarnas utsagor i de 

frågor som diskuterats. På så sätt har lärarnas bärande uppfattning identifierats för 

de frågor som diskuterats i intervjun. Dessa nyckelcitat har sedan utgjort stommen 

för den framställning som föreligger i undersökningens resultat. Lärarnas utsagor 

har sedan jämförts med varandra och i förekommande fall med tidigare forskning.   
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Historielärares ämnesbiografier 

 

Faktorer som påverkar lärarnas ämnesförståelse 

I den enkätundersökning som inledde undersökningen hade lärarna som deltog i 

studien att ta ställning till vilka olika faktorer de ansåg ha haft betydelse för deras 

ämnesförståelse. Framförallt är det tre olika faser som tenderar att ha stor inverkan. 

Först handlar det om uppväxten och hemmet. Den andra fasen handlar om 

ämnesstudierna vid universitet och högskola. Slutligen handlar det om de 

erfarenheter lärarna har gjort under sin tid som lärare. Tendensen är att informella 

påverkansfaktorer i uppväxtmiljön betonas lika ofta som formella 

påverkansfaktorer, exempelvis utbildning. Likaså att en mängd externa faktorer 

utanför skolan nämns lika ofta som interna påverkansfaktorer i skolmiljön, 

exempelvis kursplaner.
8
  

 

 

Uppväxt och den politiska dimensionen 

 

I enkätundersökningen framhåller den största gruppen av lärarna hemmet och 

uppväxten som den viktigaste påverkansfaktorn för deras ämnesförståelse. När 

lärarna får möjligheten att fördjupa det perspektivet framträder framförallt tre olika 

faktorer. Först uppfattningen i hemmet att historieämnet är något centralt och 

viktigt. Den andra faktorn som de menar har påverkat deras ämnesförståelse är den 

bokliga tradition de mött i hemmet. Bland annat säger Linnea att: "Jag tror att 

böcker, alltså skönlitteratur har spelat en roll. Både den historiska romanen och 

andra berättelser som är kopplade till en eller annan tid tror jag har spelat en roll.” 

 

Den tredje och sista faktor som lyfts fram är ett antal olika värderingar, eller 

betraktelsesätt av samhället, som de fått med sig och som de menar har betydelse 

för deras ämnesförståelse. Lennart bland andra betonar ”någon sorts borgerligt 

bildningsideal” som hans pappa stod för och Lars säger att: ”Jag tror att det handlar 

om något slags rättvisepatos även om det låter lite förmätet och det har jag med 

mig hemifrån. Jag har blivit uppfostrad så. Det är min bestämda uppfattning.” Även 

Gunilla och Karin är här inne på att de påverkats av en tidsanda där Gunilla lyfter 

                                                 
8
 Det här är ett resultat som till delar stöds i Skolverkets undersökning – NU 03 – av grundskolans 

So-lärare och deras syn på vad som påverkar ämnet. Viktigt att komma ihåg är att frågorna ställts på 

ett annat sätt, men några paralleller kan göras. Det visar sig både i Nu 03 och den här studien att 

ämnesstudier under utbildningen till lärare rankas högt. Gemensamt är också att lärarna rankar 

lärarutbildningen lågt. En skillnad är att lärarna i NU 03 rankar det egna intresset högt, något som 

rankas lågt av lärarna i denna studie. (NU03), s. 55.  



 37 

fram 60-talets tidsanda som viktig och Karin säger att: ”Jag tror att tidsandan 

påverkar en väldigt mycket.” Sammantaget menar samtliga lärare att det även ryms 

en politisk dimension i detta som ger ämnet en riktning. Bland annat säger Karin 

om hur den politiska dimensionen påverkar: "Ja, det tror jag absolut att det gör, det 

tror jag. När jag läser så, jag har ju samhällskunskap också, det är klart om jag ska 

förklara någonting historiskt så förklarar jag det utifrån ett större perspektiv. Vad är 

de viktiga drivkrafterna? Vad skulle jag lyfta fram?” 

 

 

Ämnesutbildning vid universitet eller högskola 

 

Den andra stora påverkansfaktorn som lyftes fram i enkätundersökningen var 

lärarnas ämnesutbildning vid universitet och högskola. Framförallt vittnar lärarna 

om att de kvalitativt möter ett annat historieämne när de kommer till högre 

utbildning. Lennart säger "framförallt att historia problematiserades mycket mer 

intressant. Ett annat sätt än vad man hade tänkt förut.” Både Karin och Lars å sin 

sida säger att det är först en bit in i utbildningen som bilden av ämnet förändras till 

ett mer problematiserande och teoretiskt inriktat ämne och att det är först då som 

ämnet blir riktigt intressant. Karin menar även att den här insikten bidrog till ett 

slags personlig utveckling på ett bredare plan. 

 

Mötet med olika ämnestraditioner under utbildningstiden är också ett framträdande 

tema hos lärarna. Kanske tydligast beskrivet av Linnea när hon säger att: ”/.../Vi 

blev väl trogna lärjungar till det ena synsättet. Det är väl bara att erkänna.” Flera av 

lärarna vittnar även om hur andra akademiska ämnen påverkade sättet de 

betraktade historieämnet på. Karin lyfter bland annat fram sina 

socialantropologiska studier och de teoretiska perspektiv hon mötte där. Hon säger 

att ”sedan tycker jag att socialantropologin där blev det här med struktur kontra 

aktör väldigt tydligt i alla diskussioner. Det var väldigt levande i den vetenskapen.” 

Något som framträder bland lärarna, men som inte synliggjorts i 

enkätundersökningen är betydelsen av fortbildning och specifikt fortbildningen till 

handledare för lärarstuderande.  

 

Det verkar som om lärarnas erfarenheter från yrket, bland annat i form av mötet 

med eleverna, tillsammans med utbildningsinsatser bidrar till lärarnas 

ämnesförståelse. Fortbildning blir ett tillfälle till ämnesdidaktisk reflektion som 

aktivt påverkar deras praktik. Så väl Lars, Linnea som Magnus menar att detta har 

varit viktiga pusselbitar i deras förståelse av skolämnet historia. För Lars och 

Linnea framstår det som ett avgörande vägskäl i yrkeslivet. Linnea säger med 

anledning av det att den ”största brytpunkten är ju när jag bestämmer mig för att 
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vända på undervisningen och börja i nutid. Vet du att det tror jag hänger ihop med 

att vi gick en sådan handledarutbildning. Faktiskt.”  

 

Faktorer i skolmiljön 

 

I enkätundersökningen är det framförallt den skolkultur som råder på skolan och 

kursplan som lyfts fram som viktiga påverkansfaktorer. När det gäller frågan om 

skolkultur kan det betraktas på två olika sätt.
9
 Det första handlar om att socialiseras 

in i ett tydligt sammanhang. Lars säger som exempel att: ”Jag hamnar här i ett 

sammanhang där många tänker ungefär likadant som jag i historieundervisningen 

och får en massa goda exempel som man kan plocka och förändra och ta av och 

sådär”. Motsatsen kan ses i Linneas och Magnus utsagor där de istället lyfter fram 

att lärare har olika synsätt, men att det finns en tillåtande atmosfär inom skolan där 

lärare tillåts arbeta efter eget huvud. Linnea säger ”att dom människorna och den 

tillåtande atmosfären när jag började på skolan har naturligtvis spelat roll, att det 

var så tillåtande.”  

 

Nära relaterat till samarbete och kollegiala samtal ligger ämnessamarbeten och dess 

påverkan på lärarnas sätt att betrakta historieämnet. Alla lärarna som deltar i 

intervjuerna framhåller ämnessamarbeten som mer eller mindre viktiga. Det finns 

dock en skiljelinje i hur de betraktar historieämnet i relation till andra ämnen. 

Lennart och Gunilla, men även Magnus är de som främst betonar historieämnet 

som ett eget ämne. I det här perspektivet tar historieämnet mer hjälp av andra 

ämnen för att bredda perspektiven. Det andra perspektivet betonas mer av Lars, 

Karin och Linnea som menar att de har svårt att se var gränserna går mellan 

ämnena. De menar i högre utsträckning att de arbetar med frågor som går utöver 

det som traditionellt har markerat ämnesgränser. Lars säger bland annat att ”det går 

inte att koppla isär, det är samma sak som jag ser det.”  

 

Det andra handlar om kursplanens inverkan och här kan framförallt två olika sätt 

ses där yngre lärare oftare nämner kursplanen som viktig påverkansfaktor. Lennart 

och Karin kan utgöra exempel. När det gäller kursplaner så intar Lennart ett mer 

distanserat perspektiv när han säger om kursplanerna att jag ”ser dom bara som 

något allmänna riktlinjer. Dom finns i bakhuvudet lite granna men jag lägger inte 

upp hela planeringen och undervisningen utifrån dom.” Han menar att det samtidigt 

finns en ämnestradition som också påverkar hur han tänker om ämnet. Karin 

däremot intar ett mer nära perspektiv när hon säger att de alltid gör ”en tolkning 

utav kursmålen och den gör vi tillsammans med eleverna. På så sätt menar hon att 

                                                 
9
 För en diskussion av begreppet ”skolkultur”, se Berg (1999). 
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kursplanen är ett ”levande dokument hos oss och vi använder dom i varje moment 

och tittar vad är det vi ska göra.”  

 

Elevernas påverkan kan även ses satt i relation till kursplanen. I Lennarts fall 

handlar det att anpassa ämnet till eleverna. Att göra ett ämnesinnehåll tillgängligt 

för dem. Han säger att: ” /…/ Som ny lärare var man ganska ambitiös och trodde 

man skulle hinna med mycket mer och göra mycket mer. Där har det skett en 

inskränkning successivt år från år kan man säga. Förenklat ämnet mer och mer.” 

Ett annat förhållningssätt möter vi hos Karin som menar att eleverna utmanar och 

breddar hennes ämnesförståelse. Hon säger att: "När de väljer innehåller så är det 

inte säkert att det är frågor jag har arbetat med tidigare så då får ju jag läsa på kring 

ämnet. Det inspirerar mig nog mest av allt tror jag." 

  

 

Två olika riktningar i lärarnas ämnesbiografier 

 

I lärarnas utsagor om hur deras ämnesförståelse har förändrats över tid framträder 

två övergripande mönster som pekar i två olika riktningar. Dels framträder en 

förändring från en enklare ämnesförståelse till en mer komplex ämnesförståelse, 

dels en förändring från en prövande orientering till en övertygad orientering av 

ämnet. På så sätt kan en huvudriktning ses, där lärarna förståelse går från enklare 

och prövande ämnesförståelse mot en allt mer övertygad och komplex 

ämnesförståelse. I det första fallet vittnar merparten av lärarna om hur deras 

förståelse av ämnet under uppväxt, skola och utbildning har gått från en enklare 

och mer endimensionell syn till en mer komplex och problematiserande 

ämnesförståelse.  

 

Bland annat säger Lennart om den historia han möter i sina ämnesstudier att det 

”var framförallt att historia problematiserades mycket mer intressant. Ett annat sätt 

än vad man hade tänkt förut. Det var en ganska teoretisk historieundervisning och 

det där tyckte jag var ganska spännande och fick ganska mycket aha-upplevelser på 

det sättet.” Det här mönstret förekommer även i flera fall när de beskriver skolans 

förändring, men även dem själva i takt med detta. Lars vittnar om denna resa hos 

sig själv där urvalet har förändrats i takt med hans egen socialisation in i yrket och 

ämnet. Han säger att "efterhand kunde jag göra mer självständiga val och hitta 

mina grejer som jag har tyckt vart roligt att hålla på med och så blir det mer och 

mer sådant tycker jag.” Även när lärarna beskriver vad som är eftersträvansvärt för 

eleverna att lära sig finns det ett genomslag för detta betraktelsesätt. Gunilla säger 

att ”jag började släppa och låta eleverna jobba mer själva för förut hade jag mer 

bestämt”.  
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Tillika kan en uppfattning iakttas i lärarnas utsagor där förståelsen av ämnet går 

från en friare och mer provande orientering till en mer fast och övertygad 

orientering. Som illustration kan Linneas utsaga om skillnaden mellan akademiskt 

ämne och skolämne utgöra ett exempel. Hon säger att "jag tycker inte att 

historieämnet och det akademiska ämnet är samma sak. Historieämnet är så mera 

tidspressat.” Andra exempel utgörs av ämnets möte med eleverna som bidrar till en 

omvärdering av ämnets innehåll. Bland annat har Linneas förståelse förändrats 

etappvis där hon blivit mer och mer övertygad om hur man måste arbeta med 

ämnet i skolan. Hon säger att: ”Någonstans halvvägs kände jag, nej jag vänder på 

det.”  

 

Det är möjligt att tolka denna förändringsriktning på två olika sätt. Först att lärarna 

formulerar en förståelse av ämnet som de ser fungerar. På så sätt ett slags 

erfarenhetsbaserad orientering som de successivt utvecklat mot insikter om vad de 

anser vara fungerande undervisning. En annan möjlig tolkning är att lärarna till 

följd av denna förändringsriktning blir allt mindre benägna att ta till sig andra 

lärares erfarenheter, eller nya forskningsrön som rör skolan. I detta perspektiv 

skulle det i så fall leda till en begränsande orientering. 

 

 

Kontinuitet och förändring i lärarnas ämnesbiografier 

 

De samband som lärarna vittnar om pekar mot att lärarens väg till sin yrkesidentitet 

i ämnesfrågor bör betraktas som en högst föränderlig process i relationen mellan ett 

ämnesbiografiskt perspektiv och den ämnesförståelse som lärarnas ger uttryck för i 

ett strukturellt perspektiv. Lärarna i undersökningen visar alla individuella mönster, 

men det är även möjligt att urskilja tre olika faser i denna process som delas av 

lärarna i olika omfattning. Faserna kan inte betraktas som separata delar och är inte 

alltid kronologiska utan går i och ur varandra.  

 

Den första fasen benämns i den här undersökningen för grundfasen och 

kännetecknas av stor kontinuitet. Den position som formas i denna fas utgör något 

slags plattform hos lärarna som de många gånger återvänder till och som visar sig 

vara relativt beständig. I den här undersökningen är det tydligt att uppväxten utgör 

en sådan grundfas. Exemplen bland lärarna är många. Lennarts pappa står för ett 

historieämne där bildning står i fokus och när Lennart pratar om historieämnets 

syfte gör han det i delar utifrån ett bildningsideal. Lars vittnar om sin familjs 

rättspatos och hur frågor om rättvisa och orättvisa påverkar hans sätt att arbeta med 

historieämnets syfte och innehåll. Lärarnas utsagor vittnar därför om att det tidigt 

sker en slags grundpositionering.  
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Lärarnas väg till yrket innehåller även ett slags förändringsfas där uppfattningar 

om ämnet ändrar karaktär. I tidigare forskning har det varit vanligt att diskutera i 

termer av turning points där tvära brott kan noteras.
10

 Med utgångspunkt bland de 

lärare som intervjuats är det mer rimligt att tala om det som en förändringsfas där 

lärarens uppfattning påverkas under en viss period eller under vissa 

omständigheter. För Lennart, Lars och Karin innebar ämnesstudierna vid högskola 

och universitet ett slags korrigering där ämnet kommer att problematiseras och 

teoretiseras. Till utbildning kan även fortbildning fogas och där lyfter flera av 

lärarna fram utbildningen till lärarutbildare som en viktig förändringsfaktor. 

Framförallt Lars och Linnea vittnar om att den utmaning som de möter leder till en 

korrigering av ämnesförståelsen.  

 

Slutligen vittnar lärarna om något som kan betraktas som ett slags förfiningsfas 

som uppenbart sammanfaller med deras yrkestid som lärare. Lärarna beskriver hur 

de på olika sätt finner sig till rätta i skolans miljö och att de undan för undan 

förfinar sin förståelse av ämnet. Det handlar om mötet med kollegor, elever, 

kursplaner och läromedel. Här har det visat sig att skolkulturen har betydelse. Lars 

och Karin vittnar om hur den samsyn som råder på skolan socialiserar dem in i 

yrket och att de känt sig ”hemma”. Linnea och Magnus menar istället att en öppen 

och tillåtande atmosfär har tillåtit dem att förfina sin ämnesförståelse. Kollegiala 

samtal och samarbeten, elevers synsätt och medverkan, kursplaner och läromedlens 

utseende är alla faktorer som lärarna förhåller sig till och påverkas av.   

 

Historielärares ämnesförståelse 

Orientering mot idealtypiska grundpositioner och komplexitet 

 

I den kvantitativa delen av undersökningen identifierades tre olika grundpositioner 

bland lärarna för hur de förstod ämnets syfte och innehåll. Grundpositionerna 

identifierades genom det sätt som lärarna besvarade en rad enkätfrågor om 

skolämnet historias syfte och innehåll. Dessa grundpositioner kan ses i figuren 

nedan och benämns bildningsorientering där historieämnet står för en 

bildningskunskap som kan vara viktigt ur ett medborgarperspektiv, kritisk 

orientering där metodiska aspekter är viktiga för att träna eleverna i att 

dekonstruera och rekonstruktioner historiska framställningar och slutligen 

identitetsorientering där historia har nära koppling till identitetsfrågor, närmast 

existentiella frågor, där nuet blir bildar utgångspunkten för historieundervisningen.  

 

                                                 
10

 Nygren (2009) 
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Figur 1: Olika grundpositioner i lärarnas ämnesförståelse 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån detta resultat gjordes intervjuer med sex lärare jämt fördelade mellan de 

grundpositioner som iakttagits med målet att fördjupa analysen av deras förståelse 

av ämnets syfte och innehåll. När resultatet från intervjuerna vägs samman, 

framstår fortfarande dessa grundpositioner som något framträdande hos lärarna. 

Även om en huvudorientering därmed har iakttagit hos varje lärare är det dock 

påtagligt, som Vanja Lozic visar i sin studie, att lärarnas förståelse är komplex och 

att det finns en betydande överlappning mellan lärarna.
11

  

 

Det gör att lärarnas utsagor samtidigt drar mer eller mindre mot flera olika 

grundpositioner av ämnesförståelse. I det finns även tendenser till en fjärde och en 

femte grundposition i den här studien som kan ses i figuren ovan. Det handlar om 

en objektivt orienterad ämnesförståelse där fokus ligger på en idealt objektiv 

historia med inriktning på kronologier och det moderna demokratiska samhällets 

framväxt, samt en färdighetsorienterad ämnesförståelse där stort fokus läggs på de 

färdigheter som historieämnet kan bidra med kunskapsmässigt. De grundpositioner 

som kan iakttas i lärarnas utsagor har nedan renodlats som idealtyper som lärarna 

mer eller mindre har sin orientering mot. På så sätt ska figuren ovan både spegla 

möjliga ytterpositioner, men samtidigt visa på en möjlig komplexitet för enskilda 

lärare.  

 

 

Bildningsorienterad ämnesförståelse 

 

I enkäten utgjorde gruppen lärare med dragning mot den bildningsorienterade 

ämnesförståelsen den största. 22 av undersökningens 50 lärare var knutna mot 

denna grundposition. I intervjuerna framstår även den bildningsorienterade 

ämnesförståelsen som en central grundposition bland lärarna. Ämnets syfte 

                                                 
11

 Lozic (2010) s. 141. 
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rymmer ett bildningsideal, där ämnet bidrar med ett slags bildningskunskap som är 

viktig ur ett medborgarperspektiv. Som exempel kan nämnas Lennart som säger så 

här om ämnets syfte: 

 

Egentligen så är det vid sidan av språk, ämnenas ämne för det handlar ju 

egentligen om allting. All vår samlade erfarenhet som ryms inom historia. 

Men all utbildning och all kunskapsutveckling handlar ju i grund och botten 

om att hela tiden för en individ att få vidgade referenser och kunna jämföra 

sig med andra människor och andra samhällen och deras idéer./.../  

 

 När Lennart anger ramarna för innehållet i ämnet utifrån detta säger han att: 

 

Det är nog det jag var inne på tidigare en slags kronologi, allmänbildning 

eller viktiga epoker, skeenden, händelser i det som varit förfluten tid. Det är 

så att säga ramen. Och sedan finns det någon allmän konsensus om 

åtminstone några saker som man tycker påverkat världen som vi kan dra 

mer lärdom av och så.  

 

I detta finns ett demokratiskt perspektiv att göra bildning möjlig för alla. Därför 

betonas även ett definierat och gemensamt innehåll i form av ett kronologiskt 

perspektiv. Sammantaget visar den här undersökningen tillsammans med annan 

tidigare forskning att detta är en relativt stabil och ofta förekommande orientering 

hos nu aktiva lärare.
12

 

 

 

Kritiskt orienterad ämnesförståelse 

 

I enkätundersökningen utgjorde de lärare med dragning mot en kritiskt orienterad 

ämnesförståelse den näst största gruppen av lärare, 20 av 50 lärare. Efter 

intervjuerna kvarstår även denna orientering som en central position hos lärarna. 

Det handlar om att utifrån ett kritiskt perspektiv se mönstren i historiska strukturer 

och processer. Här kan Lars utsaga om historieämnets syfte utgöra exempel:  

 

/…/historieämnet skulle vara till för att kritiskt granska vårt samhälles historia? 

Ja, det är det väl. Förklara har jag väl sagt förut och det är väl så. Man kan ju 

inte moralisera över historien, eller det är klart att man kan. Det här var inte 

demokratiskt gjort, eller det var fel med förintelsen. Det är klart att man kan 

                                                 
12

 Jfr storyteller, Evans (1994), s. 179-184; narrativ historia, Nygren (2009), s. 86-87; klassisk 

historieundervisning, Jensen (1978), s. 67-78; Lozic (2010), s. 105-110. 
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moralisera över det, men det räcker inte. Då blir det obegripligt. Man måste 

försöka förstå varför det hände.   

 

När Lars definierar innehållet i ämnet utifrån detta lyfter han fram det han 

definierar som stora sammanhang. Han säger att:   

 

Det finns väl några ledord ändå tycker jag. Rättvisa så klart. Handelsströmmar. 

Politiska idéer som rör sig runt jorden och vad de får för konsekvenser. 

Ekonomiska termer förstås, kapitalism, produktion och sådant som ger effekter 

på olika sätt. /.../ 

 

I detta ligger innehållsligt ett kritiskt förhållningssätt till generella kronologier och 

att kunna dekonstruera historien. Det handlar om att forma egna kausala 

sammanhang till förståelse av den historiska processen. Stor vikt ligger även på 

färdighetskunskaper som källkritik och att kunna analysera olika perspektiv. Även 

om nyanser kan ses finns därmed också stöd i forskningen för att denna typ av 

orientering är relativt beständig och ofta förekommande bland nu aktiva lärare.  
13

 

 

 

Identitetsorienterad ämnesförståelse 

 

I enkäten var den identitetsorienterade ämnesförståelsen mindre förekommande än 

bildningsorientering och kritisk orientering. Åtta av undersökningens 50 lärare 

fördes till denna ämnesförståelse. Även i intervjuerna kvarstår denna inriktning 

bland lärarna. Ämnets syfte beskrivs här som ett slags minnesfunktion som 

orienterar människor om vilka de är. Utgångspunkten är den enskilde individen och 

dennes relation till historien. Här kan Linneas utsaga utgöra exempel. Hon säger 

att: 

 

Jag befinner mig väldigt nära att historia är att kritiskt granska och att det 

handlar om individers och olika gruppers historia. Att börja tänka själv. Hur ser 

det ut? Vad får det för konsekvenser hur vi handlar/…/ För att lyckas med detta 

måste du plocka in individers och gruppers historia. 

 

Det gör innehållsligt att Linnea vänder på perspektivet och tar utgångspunkten i 

nutiden. Hon säger att:  

 

                                                 
13

 Jfr scientific historian, relativist/reformer Evans (1994), s. 184-189; samhällsvetenskaplig 

historia, Nygren (2009), s. 87-88; Lozic (2010), s. 135-140, emancipatoriskt inriktad 

historieundervisning.  
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Att ha historia med någon form av tyngdpunkt på nutiden gör att många elever 

upplever att de mera förstår vad det är dom pratar om på tv och på nyheter och 

det tror inte jag att kan vara fel. Vilket gör att man kan förhålla sig mera kritiskt 

och tänka varför sa dom inte det?/.../ 

 

Innehållsligt finns därmed en dragning till existentiella frågor där här och nu utgör 

utgångspunkten för studiet av historien. Historien läses därmed från nuet och bakåt 

där olika frågor utgör utgångspunkten. Två tendenser kan dock ses där den ena 

handlar om den enskilde individens historia och den andra handlar om 

identitetsfrågor i relation till en mer kollektivt fotad historia. Här lyfts även olika 

gruppers och individers historia fram som central. Den här idealpositionen har inte 

iakttagits tidigare i svensk forskning och det som särskiljer den är betoningen av 

identitetsfrågor för den egna eleven, att sätta sig in i andra människors 

livsberättelser.
14 

 

 

 

Centrala innehållsliga perspektiv  

 

I syfte att nyansera lärarnas förståelse av historieämnets innehåll kan två 

huvudsakliga tendenser ses i lärarnas utsagor. Det ena rör förhållandet mellan ett 

mer fast innehåll för historieämnet i relation till betoning av särskilda färdigheter.
15

 

Det andra rör frågan om historieämnet som ett omvärldsorienterande ämne i 

relation till ett livsfrågeorienterat ämne.
16

 Bland lärarna kan därmed några 

positioner tydliggöras. Lennart betonar omvärldskunskap genom att framhålla det 

västerländska demokratiska samhällets framväxt. På grund av sin betoning av en 

fast kronologi och ett tydligt innehåll får Lennart en position i brytpunkten mellan 

omvärld och innehållskunskap. Lars har istället en orientering som framförallt drar 

mot omvärldskunskap. Det handlar om de stora sammanhangen och att 

åskådliggöra orsaker och konsekvenser i det historiska skeendet.  

 

När det kommer till relationen mellan innehålls- och färdighetskunskap är den inte 

entydig. Lars har en uppfattning att det moderna demokratiska samhällets framväxt 

är något centralt, samtidigt som det kritiska anslaget, med betoning på färdigheter i 

                                                 
14

 Jfr med relativist/reformer, Evans (1994), s. 189-194; enhancing a non-national collective 

identity och enhancing a national collective identity, Harding (1999), s. 133-170; flerperspektivism, 

Nygren (2009), s. 95.  
15

 I en studie av universitet och högskolelärare i historia finner Kathleen M. Quinlan denna spänning 

mellan ett innehållsorienterat och ett färdighetsorienterat förhållningssätt till historieämnets 

innehåll. Quinlan (1998), s. 457-458.  
16

 Bengt Schüllerqvist och Christina Osbeck menar att en grundläggande dimension i lärarnas arbete 

är att balansera relationen mellan livsfrågor och ett fast kunskapsinnehåll. Schüllerqvist & Osbeck 

(2009), s. 223.  
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att göra kritiska analyser och jämförelser, är dominerande. Linnea är den av lärarna 

som framhåller livsfrågeperspektivet allra tydligast. Det måste utgå från eleven för 

att det ska ha någon relevans, även om sammanhangen runt den fråga som studeras 

betonas. Därmed betonas även ett färdighetsperspektiv framför ett 

innehållsperspektiv. Linnea hamnar därför i brytpunkten mellan livsfrågor och 

färdighetskunskap.  

 

 

Centrala ämnesbegrepp 

 

Inom ramen för lärarnas ämnesförståelse framträder även tre olika positioner för 

hur de definierar centrala innehållsliga begrepp. I den ena ytterpunkten för denna 

riktningsförändring betonas kronologi, epoker och långa linjer. När lärarna ombeds 

definiera innehållet i dessa begrepp lyfter de fram en klassisk indelning av det 

historiska skeendet i antiken, medeltiden upplysningen etc. Fokus ligger på det 

moderna samhällets framväxt och demokratisering och har därmed en politisk 

utgångspunkt. Här utgör människan en viktig aktör och drivkraft. I nästa position 

betonas stora sammanhang och kausalitet. Den historiska processen och 

förändringens drivkrafter är viktiga begrepp. Innehållet i dessa begrepp beskrivs 

som stora ekonomiska system som kapitalism. Samhällets demokratiska utveckling 

ur ett rättviseperspektiv är centralt.  

 

Slutligen har vi den sista positionen där begreppet kronologi har en annan 

innebörd. Historiska frågor och historiska spår används för att synliggöra historien 

från nu till då. När innehållet i dessa begrepp lyfts fram handlar det om att hitta 

intressanta och dagsaktuella frågor som studeras bakåt i historien. Det handlar om 

att studera historiska frågor i olika rumsliga perspektiv. Individen kontra samhällets 

strukturer är ett viktigt innehållsligt inslag. På så sätt innehåller lärarnas sätt att 

tolka ämnes syfte och innehåll olika positioner, när det gäller begrepp och 

definitioner av dessa, som pekar mot olika sätt att organisera den historiska 

kunskapen.  

 

 

Historieämnet i ett förändringsperspektiv? 

 

På flera områden i denna undersökning finns indikationer bland de deltagande 

lärarna som vittnar om ett förändringsperspektiv inom historieämnet. Framförallt 

rör det frågor om lärarnas ämnesförståelse som den uttrycks i 

enkätundersökningen. När de grundpositioner som identifierats, 

bildningsorienterad, kritiskt orienterad och identitetsorienterad ämnesförståelse, 

jämförs med lärarnas bakgrund visar det sig att det rymmer ett generations- och 
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könsperspektiv. Tendensen bland de deltagande lärarna är att de äldre lärarna oftare 

är bildningsorienterade, de kritiskt orienterade oftare finns i ett mellanskikt och att 

de yngre lärarna oftare är identitetsorienterade.
 17

  

 

Frågan är hur dessa tendenser och beskrivningar av ämnet kan förstås? När det 

gäller den kvantitativa delen av studien så stöds den av en historiografisk 

kategorisering av lärares ämnesförståelse även om inte dessa kategorier kan 

jämställas med de grundpositioner som här framkommer. Resultatet stöds samtidigt 

av en historiografisk genomgång av historieämnet som ett lärarutbildningsämne 

lika väl som akademiskt ämne.
 18

 En norsk studie av religionslärare visar även 

sammanfallande tendenser i ett generationsperspektiv.
19

 Bland de 50 lärare som 

deltagit i denna studie är det därför möjligt att se ett generationsperspektiv för 

lärares ämnesförståelse som följer en större historiografisk tendens.  

 

Mikael Berg (mikael.berg@vbu.ludvika.se) är verksam gymnasielärare vid 

Västerbergslagens Utbildningscentrum (VBU) i Ludvika kommun och doktorand 

vid Karstads universitet i samarbete med Högskolan Dalarna. Historielärares 

historier: Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia är hans 

licentiatuppsats. Den kan nås via Digitala vetenskapsarkivet:  

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:373611 

 

Käll- och litteraturförteckning 

 

Enkät 

 

Enkät genomförd bland historielärare på fjorton gymnasier i Mellansverige under 

tidsperioden 2009-08-2009-09. 

 

Intervjuer 

 

Intervju med informanten kallad Gunilla 2009-10-07 

Intervju med informanten kallad Lars 2009-10-20 

Intervju med informanten kallad Karin 2009-11-04 

Intervju med informanten kallad Magnus 2009-11-11 

Intervju med informanten kallad Lennart 2009-11-13  

Intervju med informanten kallad Linnea 2009-11-17 

 

 

                                                 
17

 Det är en förändring som tidigare framförallt har kunnat iakttas inom historieämnet som 

akademiskt ämne. Där har det inneburit ett ifrågasättande av samhällets stora berättelser till förmån 

för fler och mindre berättelser och identitetsfrågor.
 
Giddens (1997), ss. 566-567. 

18
 Nordgren (2004), ss. 346-351, Giddens (1997), ss. 566-567. 

19
 Haakedal (2004), ss. 242-256. 
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Veckans Spaning – ett sätt att öka intresset för politik och 

samhälle hos pojkar på gymnasieskolans yrkesprogram 

 

Åsa Forsberg 

 

I den debatt som förs kring pojkars och flickors prestationer och resultat i skolan 

används inte sällan uttrycket ”pojkar som dagens förlorare i skolan”. Pojkar har 

sämre betyg än flickorna och det är kvinnor som dominerar i antal vid landets 

universitet och högskolor. Är det den så kallade feminiseringen av skolan som är 

förklaringen eller handlar det kanske om olika kognitiva förutsättningar?
1
 Under 

åren har forskningen provat en mängd olika förklaringar. I min forskning är det 

gruppen pojkar på gymnasieskolans yrkesprogram som är i fokus och 

utgångspunkten är de forskningsresultat som pekar på ointresse för samhällsfrågor 

och motstånd mot kärnämnen. 

 

Vilken kunskap finns om pojkar på yrkesprogram? 

 

Pojkar på yrkesprogram har lägre demokratikunskaper än gymnasieelever i 

allmänhet. De är också mindre benägna att agera aktivt i samhället – 58 procent 

anger att de tänker rösta i framtiden jämfört med 93 procent av eleverna från 

studieförberedande program. Betydligt färre elever på de pojkdominerade 

programmen med yrkesämne uppfattar sig ha medelstora eller stora möjligheter att 

påverka skolan och är minst intresserade av att följa med nyheterna. Det är också 

dessa elever som har den mest negativa bedömningen av sitt klassrumsklimat.
2
 De 

positiva effekter på lärande som ett öppet klassrumsklimat brukar generera verkar 

inte gälla för pojkar på yrkesprogram.
3
  Den speciella kultur som utmärker 

samvaron och relationerna på yrkesprogram har uppmärksammats av forskare som 

talar om detta som en motståndskultur.
4
 Istället för att agera i enlighet med lärarnas 

intentioner ägnar sig pojkarna åt att göra motstånd mot lärarnas lektionsprojekt. 

Det kan handla om att snacka skit, att skämta och inte ta uppgifterna på allvar, att 

fuska – beteenden som kan karakteriseras som motstånd mot vad eleverna anser 

vara tråkiga och onödiga kärnämneslektioner. Man kan se detta som en del i 

skapandet av en maskulin identitet. Detta sker i relation till framför allt 

kärnämnena och vissa forskare lyfter fram den snäva och begränsande maskulinitet 

som detta innebär. Gränserna är snäva för vad man som pojke på yrkesprogram kan 

tillåta sig, vare sig det gäller ambitionsnivå för studierna eller de åsikter som är 

                                                 
1 Vernersson (2010) 

2 Skolverket (2003) 

3 Ekman (2007), s. 166 

4 Willis (1981), Trondman (1999, 2003), Hill (2007), Högberg (2009), Larsson (2007). 
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okej att torgföra i diskussioner. Dessa forskningsresultat i kombination med mina 

egna erfarenheter av att undervisa pojkar på yrkesprogram gav upphov till en 

mängd tankar och idéer kring ämnesdidaktisk utveckling. 

                                         

Ett forskningsprojekt tar form 

 

Motstånd, ointresse och en begränsande maskulinitet – så skulle man kunna 

sammanfatta den forskning som finns om pojkar på yrkesprogram. Här finns  m a o 

ett intressant fält att utveckla och undersöka. I studien har tre lärare i 

samhällskunskap deltagit med 56 elever från yrkesprogram som var uppdelade i 

fyra undervisningsgrupper. Lärarna anmälde sitt intresse till att delta i ett projekt 

för ämnesdidaktisk utveckling i ämnet samhällskunskap på yrkesprogram. De tre 

lärarna och jag träffades regelbundet under en termin och vad som kom att kallas 

deliberativt arrangerad undervisning växte fram genom litteraturstudier och samtal 

kring hur den deliberativt arrangerade undervisningen skulle iscensättas. 

Deliberativ pedagogik och deliberativa samtal har under det senaste decenniet lyfts 

fram i pedagogisk forskning, utredningar och kursplaner som en väg att gå för att 

nå både kunskaps- och värdegrundsmål i skolan. Kommunikation, samtal och 

argumentation betonas där ett öppet klassrumsklimat, som också innebär respekten 

för den konkreta andra, anses gynna kvalificerat lärande och fostran till 

demokratiska medborgare.
5
  

 

Syftet med studien var att undersöka i vilket avseende deliberativt arrangerad 

undervisning kan ha betydelse för manliga yrkeselevers intresse för politik och 

samhällsfrågor. För att undersöka elevernas intresse använde jag två metoder, dels 

en enkät för att mäta attityder som genomfördes i början och slutet av kursen i 

Samhällskunskap A, dels enskilda intervjuer med elever som genomfördes i början 

och slutet av kursen. Den deliberativt arrangerade undervisningen kom slutligen att 

kallas Veckans Spaning. 

 

Veckans spaning – en möjlighet att låta alla komma till tals 

 

Kursen i samhällskunskap genomfördes under två terminer och vid ett 

lektionstillfälle varje vecka genomfördes vad som benämndes Veckans Spaning där 

två elever/gång var ansvariga för att presentera en nyhet och leda det efterföljande 

samtalet. Lärarna enades om regler för samtalet vilka innebar att alla skulle få 

komma till tals under förhållanden som skulle kännetecknas av respekt och det 

viktiga var att lyssna till vad alla hade att säga och ta del av olika perspektiv. Det 

traditionella sättet att placera bord och stolar i ett klassrum skulle brytas genom att 

                                                 
5
 Englund (2007) 
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eleverna skulle placeras i en ring. Efter två terminer var kursen slut och det var 

dags att utvärdera resultatet. Hade elevernas intresse för politik och samhällsfrågor 

förändrats? 

 

Politik är tråkigt 

 

Elevernas intresse för politik och samhällsfrågor låg kvar på samma  nivå efter 

kursens slut när enkät användes som metod för att mäta intresset. Vid fyra 

enkätfrågor uppkom signifikanta skillnader men vid en majoritet av frågorna hade 

ingen sådan förändring skett. Vid intervjuer med elever framkom delvis en annan 

bild där några elevers intresse för politik föreföll ha ökat och en insikt om att 

politik rör dem hade vuxit fram.  Framför allt framkom vid intervjuerna hur 

eleverna definierar politik, vad de menar att politik är. Politik är hur Sverige styrs, 

de politiska partierna, Reinfeldt och kostymklädda män och detta är enligt dem 

tråkigt. Det förefaller som om elevernas definition av politik framför allt går att 

härleda till den konstitutionella definitionen som handlar om offentliga 

myndigheter, regeringsformen och styrning. Engelskans politics som handlar om 

politiska processer och hur makt utövas  stämmer bättre överens med elevernas syn 

på politik jämfört med engelskans policy som handlar om politikens faktiska 

sakinnehåll. Tydligt är att det framför allt inte handlar om dem själva. Larsson 

hävdar att skolan via kursplaner och läromedel har en tradition att sätta 

likhetstecken mellan demokrati/politik och det representativa politiska systemet 

och det är också på det sättet eleverna i min studie definierar politik.
6
 

 

IPRED-lagen var ett spaningsämne som återkom vid flera tillfällen och som 

engagerade eleverna. De var uppretade, engagerade och insatta i ämnet. Detta kan 

användas som ett exempel på det problematiska i att uttala sig om ungdomars 

politiska intresse utifrån den snäva definition som de själva gör av begreppet. Om 

man istället använder Eastons betydligt bredare definition av politik där politik 

handlar om en auktoritativ fördelning av värden och där sociala interaktioner spelar 

en väsentlig roll blir det uppenbart att IPRED-diskussionerna innebär diskussioner 

om politik.
7
 De undersökta eleverna gör dock inte den kopplingen att när de 

intensivt diskuterar IPRED-lagen så diskuterar de politik.  

 

 

 

 

 

                                                 
6 Larsson (2007), s. 344 
7
 Easton (1965) 
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Vad hände med motståndet? 

 

I de fokusgruppintervjuer jag genomförde med eleverna använde de ofta uttrycket 

”seriös”. Eleverna beskrev sig själva som seriösa under spaningarna. De tog 

uppgiften på allvar och hade uppenbarligen inga behov av att skämta bort 

situationen eller att driva med läraren. De uppskattade att få lyssna till vad alla i 

klassen hade att säga och man bemötte varandra på ett respektfullt sätt utan att fälla 

ironiska eller skämtsamma kommentarer. Så beskrev eleverna samtalsklimatet och 

det stämde också överens med lärarnas sätt att beskriva den stämning som 

karaktäriserade spaningarna. I spaningarna var det eleverna som hade kontrollen; 

de valde innehåll och de höll i själva samtalet och blev på så sätt ansvariga för 

lektionen. Man skulle kunna uttrycka det så  att från att en lektion är lärarens 

projekt där läraren är den som planerar, genomför och utvärderar vad som ska 

hända och händer blir spaningslektionen elevernas projekt. Eleverna använde själva 

uttrycket ”att styra” och när läraren är ”där framme” är det läraren som styr. 

Läraren blir den som har ansvar och eleverna anpassar sig på olika sätt till lärarens 

lektionsprojekt. I elevernas sätt att prata om lektioner i allmänhet fick jag en känsla 

av att de inte alltid hade syftet med vad som skulle ske på en lektion klart för sig.  

Uttrycket att ”sitta och tomläsa en text” ger en bra bild av detta. Man läser men 

utan att det betyder någonting för en.  

 

Om utrymmet för meningsfullt handlande urholkas eller sorteras bort återstår enligt 

Mead bara beteende.
8
 Om undervisningen fjärmar sig från det sociala livet och 

upplevs i hög grad abstrakt förhindrar det att innehållet griper tag i eleven och får 

betydelse. Deweys sätt att uttrycka detta var att det fanns en ständig risk för att 

innehållet i skolans undervisning blev ett lärostoff bara för skolan, helt skilt från 

den levande erfarenhetens stoff.
9
 Forskning visar dock att vissa elever förmår 

engagera sig i undervisningen trots detta medan andra elever gör motstånd och 

detta följer ett mönster som är baserat på både klass och kön.
10

 Persson menar att 

det inte räcker med en förändring av formerna för undervisning utan vad som krävs 

är en förändring av undervisningsinnehållet. Om innehållet får en mening för 

eleverna kommer de att samtycka till att bli utbildade och upphöra med 

motståndet.
11

 Med ett innehåll som svarar mot ett behov hos eleverna luckras också 

den svartvita bilden av teori och praktik  upp och undervisning som en intellektuell 

verksamhet kan ta form. 

 

 

                                                 
8 Efter von Wright (2000), s. 158.  

9 Dewey (1997), s. 43. 
10

 Poohl (2005), Kalat (2008) 

11Persson (1994) 
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Spaning som deliberation 

 

Man kan se deliberation som en pedagogisk idé för skolan som institution. 

Deliberativt lärande karaktäriseras av aktiviteter i vilka människor i samtal prövar 

och fördjupar sina kulturella övertygelser. Lärandet kommer till uttryck på så sätt 

att man ser sitt kunnande som bättre än tidigare. Genom att en mängd alternativ 

ställs mot varandra och man får en möjlighet att både överväga och förändra sin 

egen hållning finns i det bättre argumentet en potentiell grund för lärande.
12

 Genom 

att få delta i kvalificerade samtal som innebär tolerans, respekt och genom att olika 

synsätt ställs mot varandra ges eleverna möjligheter att utveckla ett deliberativt 

förhållningssätt. En av grundtankarna i den deliberativa demokratiteorin är att 

toleransen för andras sätt att tänka ökar, att man tar till sig andras argument och 

eventuellt förändrar sin egen inställning. De fyra elever som säger att de fått ett 

ökat intresse för politik vid det andra intervjutillfället gav uttryck för att politik är 

något som rör dem och kommer att påverka deras liv. ”Politiken rör ju en själv, hur 

man kommer att ha det i framtiden” och  ”saker som rör ens liv, då blir det en 

annan sak”  visar att när insikten om att politik handlar om mitt liv når eleven då 

sker en förändring i attityder. I stället för att se politik som något utanför dem 

själva omfattas de nu av de processer som sker inom politiken. Det handlar inte 

bara om hur Sverige styrs utan om hur de själva styrs och påverkas/påverkar.  

När eleverna  resonerar om vad som skedde i spaningarna ger de uttryck för ett 

deliberativt förhållningssätt. De använder uttryck som att ”om dom drar upp 

någonting som jag inte har tänkt på och så tycker jag att det verkar vettigt och bra 

bättre än det jag tyckte då kan jag ändra mig” och det förefaller inte ha varit 

problematiskt att förändra sin åsikt.  

 

Habermas menar att de deliberativa samtalen ger varje individ en röst och man blir 

lyssnad till. Detta skapar en legitimitet till det politiska systemet på ett annat sätt än 

i den representativa demokratin där beslut fattas utan att människor känner sig 

delaktiga. Larsson menar att det i undervisningssammanhang  kan vara lämpligt att 

göra skillnad på deliberation som beslutsfattande och deliberativa samtal inom en 

undervisningspraktik.
13

 Att fatta konkreta beslut som rör undervisningen och dess 

utformning är en sak, att se samtalet som en kunskapsprocess och ett sätt att 

fördjupa lärandet och kunnandet kring samhällsfrågor en annan. Den deliberativt 

arrangerade undervisningen som genomförts har inte haft sitt fokus på att fatta 

beslut utan på att låta elevernas tankar och åsikter om olika samhällsfrågor komma 

fram och att alla röster skulle höras. Det faktum att eleverna själva valt innehåll kan 

                                                 
12

  Fritzell (2003), s. 24 
13

 Larsson (2004) 
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ses som en aspekt av demokrati i sig. Därmed ökar möjligheten att innehållet får en 

mening för eleverna, att de med Dysthes uttryck kommer att välja autentiska frågor 

som enligt henne ger en annan ingång till ”vad som räknas som kunskap och vilken 

elevens roll ska vara”.
14

 Den förändrade syn på sin egen roll inom politik som vissa 

av eleverna omfattar skulle kunna ses som en effekt av den deliberativt arrangerade 

undervisningen som de deltagit i. Elevernas individuella röster har getts utrymme 

och man har på ett respektfullt sätt blivit lyssnade till. Man har också varit den som 

varit ansvarig för val av innehåll och lektionens genomförande. På så sätt kan en 

deliberativ metod innebära utbildning i demokrati och väcka ett intresse för ett 

politiskt engagemang som sträcker sig bortom elevrollen och in i medborgarrollen. 

Englund resonerar kring skolans betydelse som ett offentligt rum där pluralismen 

har företräde och där värderingar som elever bär med sig hemifrån kan ifrågasättas 

och diskuteras. Skolan ska synliggöra de skilda synsätt och värderingar som 

förekommer i ett samhälle och låta skilda värderingar komma i dagen. På så sätt 

kan en politisk och offentlig autonomi utvecklas hos eleven där det egna 

ställningstagandet i olika frågor är relaterat till ett samhälleligt sammanhang.
15

 

Spaningsklassrummet har ur den aspekten kunnat fungera som ett offentligt rum 

där en diskussion har försiggått mellan eleverna och det Englund kallar 

ifrågasättandeaspekten haft en framträdande roll.  

 

 

Spaning som kommunikation 

 

När de elever jag intervjuat beskrivit samtal som förs utanför klassrummet 

användes uttrycket ”meningslösa grejor”; vad man gjort på helgen, dataspel och 

liknande. I spaningarna har en möjlighet att komma bortom skitsnacket, brudar och 

bilar yppat sig. En möjlighet att komma bortom det förutsägbara samtalet och en 

möjlighet att få syn på sig själv.  

 

En utgångspunkt i Meads teori är att människor är sociala och kommunikativa 

varelser. För att man ska kunna formulera en egen aktiv subjektivitet, ett själv, är 

kommunikation och mänskligt  samspel en förutsättning. Källan till människors 

individualitet står att finna i kommunikation mellan människor.
16

 Fritzell resonerar 

kring intersubjektivitet där den enskilda människan ses som internt förbunden med 

andra människor och menar att vi lär och utvecklas gemensamt i sociala och 

kulturella sammanhang och på så sätt etablerar vi vår egen kunskap och mening om 

tillvaron.
17

 Han ser det pedagogiska samtalet som en fundamental källa till 

                                                 
14

 Dysthe (1996), s. 59 

15 Englund (2007), s. 159 

16 von Wright (2000) 
17

 Fritzell (2003), s. 118 
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kunskapsbildning och meningsskapande. Under spaningslektionerna har eleverna 

getts möjlighet till kommunikation på ett sätt som annars inte är vanligt i 

klassrumssituationer. De regler som skulle gälla under Veckans Spaning innebar att 

varje elev fick möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter vilka skulle bemötas 

med respekt från klasskamraterna.  Det har också getts möjligheter till 

problematisering och konfrontation där perspektiven har växlat och vanor och 

föreställningar har utmanats. Meads beskrivning av det pedagogiska mötet som ett 

genuint möte där vi möts som människor och får vårt behov av att bli sedda och 

delaktiga tillfredsställt är möjligtvis det som skett i spaningarna. I elevernas uttryck 

att det varit så roligt att få höra vad alla tycker ligger kanske också en 

tillfredsställelse över att ha fått syn på sig själv genom att kunna kontrastera sina 

egna åsikter med hela gruppens. När några elever i en grupp dominerar minskar 

möjligheterna till igenkänning och den egna subjektiviteten, självet ges inte 

möjlighet att utvecklas på samma sätt. Man kan se spaning som kommunikation 

som ett sätt för eleverna att få syn på sig själva och som en del i deras 

identitetsutveckling på ett mera utvecklingspsykologiskt plan. Man kan också se 

spaning som kommunikation som ett led i identiteten mot att bli medborgare där 

man som elev ges möjligheter att utveckla sina kommunikativa rättigheter för att 

kunna delta i opinions- och viljebildningsprocesser. När Englund resonerar om 

utbildningens nyckelroll för att utveckla vars och ens politiska autonomi förefaller 

deliberativt arrangerad undervisning i den form den tagit sig i forskningsprojektet 

som en möjlig väg att gå.
18

  

 

 

Elevernas tankar om undervisning och lärande 

 

I sitt sätt att tala om spaningslektionerna kan man urskilja elevernas syn på 

undervisning och lärande samt hur maktrelationer i klassrummet kan se ut. De 

pratar om att ”tomläsa en text” eller att jobba med frågor utan att innehållet betyder 

något för en. Det lärande som skett under spaningslektionerna handlar enligt 

eleverna om att de lärt sig se saker från olika perspektiv och de har lärt sig 

argumentera. Att de också lärt sig ett innehåll som har med samhällskunskap att 

göra är inget de reflekterar över. För dem handlar att lära sig framför allt om något 

som läraren kan överföra till eleverna, t ex när läraren undervisar om BNP eller 

ekonomi. Under spaningarna har makten förflyttats till eleverna och de använder 

uttryck som ”att styra” och när läraren är ”där framme” att det är läraren som styr. I 

och med spaningarna har den maktsymmetrin satts ur spel och eleverna har fått 

ansvar för både innehåll och utförande. 

 

                                                 
18 Englund (2007), s. 104 
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Hur samtalar elever med varandra och om vad?  

 

Vilken kunskap finns om de samtal som elever på yrkesprogram för med varandra? 

Högbergs studie av det informella livet i klassrummet visar att privata 

samtalsämnen är det centrala och ett sätt att stå ut med de trista 

kärnämneslektionerna. Högbergs elever hade sitt fokus på brudar, bilar och att ha 

roligt. Enligt Högberg är skitsnacket också ett led i elevernas identitetsarbete.
19

 I 

litteratursamtalen hos Asplunds elever var gränserna skarpa för hur djuplodande 

man fick vara och det mesta höll sig på en ytlig faktanivå.
20

 I Hills studie beskriver 

pojkarna från fordons- och byggprogrammet hur de sällan samtalade med någon i 

skolan, inte på lektionerna och inte heller utanför dessa med annat än en liten grupp 

stadiga kompisar. Detta hade enligt dem själva inneburit att de fick vara ifred med 

sina åsikter, vilket innebar en snäv och onyanserad bild av verkligheten samt en 

oförmåga att på ett konstruktivt sätt verbalisera sina åsikter och på så sätt kunna 

argumentera för dem.
21

 Det enda tillfälle då detta mönster bröts var vid lektioner i 

ämnet Livskunskap som införts som obligatorisk kurs på den skola som studerades. 

Här var eleverna och deras existentiella frågor i fokus och de arbetsformer som 

användes gav utrymme för varje individ att komma till tals. Eleverna lyfte fram 

lärarens betydelse för utfallet av dessa lektioner. Läraren måste kunna delta i ett 

öppet och tillåtande samtal där eleverna får formulera sina åsikter fritt och inte 

lägga locket på men ska också kunna stå för sina egna och samhällets värderingar. 

Samtalen födde kontakt som ledde vidare till respekt mellan lärare och elever vilket 

fortplantade sig till övriga lektioner. Hur kan mina resultat ses i relation till denna 

forskning? 

 

 

Undervisning – en social samspelsprocess 

 

Man kan se utvecklingen av spaningslektionerna som en social samspelsprocess. 

Läraren och eleverna samspelar i klassrummet kring en speciell form för 

undervisning, nämligen Veckans spaning.  

 

För denna form av undervisning finns vissa regler som dels har med det rent 

praktiska att göra, dels det förhållningssätt som ska karaktärisera undervisningen. 

De inblandande parterna, läraren och de olika eleverna förväntas samspela med 

varandra i processen. Läraren har en förhållandevis undanskymd position i denna 

form av lektionsupplägg. Den interaktion som utspelade sig i klassrummet vid 

                                                 
19 Högberg (2009) 

20 Asplund (2010) 

21 Hill (2007), s. 170 
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terminens sista spaning var annorlunda jämfört med den första och detta kan ses 

som resultatet av en social samspelsprocess   

 

Forskning visar att elever uppskattar deliberativ undervisning med ett öppet 

klassrumsklimat.
22

 Det som är det unika med diskussionerna och samtalen i mitt 

forskningsprojekt är att spaningarna helt och hållet utgår från eleverna. Läraren är 

inte den spindel i nätet varifrån kommunikationen utgår och hela tiden återförs utan 

kommunikationen cirklar runt med utgångspunkt i de två elever som är 

spaningsansvariga.  En viktig aspekt i detta är det faktum att eleverna håller i 

lektionen och kommunicerar med varandra och läraren är en bland alla de andra i 

klassrummet.  

 

Det är i förberedelserna som ett motstånd mot att agera i enlighet med lärarnas 

önskemål har visat sig och inte när man väl befunnit sig i klassrummet och 

spaningslektionen ska genomföras. De förändrade maktrelationerna med eleverna 

som ansvariga kan ha bidragit till detta. Högberg resonerar utifrån begreppet 

”respektabilitet” där eleverna vill framstå på ett positivt sätt inför de  lärare som de 

tycker bra om även om det inte till fullo innebär att de upphör med sitt tramsande 

och sitt motstånd.
23

 Om man som lärare introducerar en alternativ 

undervisningsform som eleverna uppskattar blir det svårt att sabotera den lärarens 

lektioner. 

 

Att få lyssna till de andra i klassen, att få möjlighet att utrycka sin åsikt och att 

välja ämne. Det har enligt eleverna varit det bästa med spaningslektionerna och det 

bästa med hela kursen.  Genom spaningarna har eleverna fått en inblick i 

klasskamraternas sätt att tänka, vilka värderingar de andra har och hur de resonerar 

om olika samhällsfrågor. Det gör det enklare i kontakterna med varandra och man 

kommer ”lite mera in i klassen” när man får höra hur de andra resonerar och vilka 

värderingar de har. ”Ibland är det en sån där skräll som smyger fram” kan ses som 

ett uttryck för den förvåning man som elev kan känna när klasskamrater som aldrig 

gör sig hörda plötsligt uttrycker tankar och åsikter.   

 

De tre lärarna är överens om att en konsekvens av spaningarna är att det blivit  ett 

fokus på relationer. Lärare och elever har hamnat i samma lag istället för att läraren 

får representera en motståndsfigur som håller till framme vid katedern. Att sitta i 

ring och ha ögonkontakt samt att som lärare inte vara den som är ansvarig för vad 

som sker har fått konsekvenser. I Spaningssamtalen har lärarna precis som eleverna 

fått ge uttryck för sina åsikter och ”man har inte alltid dom rätta svaren och man 

                                                 
22 Almgren (2006), Larsson (2007), Ekman (2007) 
23

 Högberg (2009), s. 158 
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tvingas bli mer brutalärlig”. Utifrån den rekonstruktion av Meads teori som von 

Wright gör kan detta ses som att läraren blir delaktig på ett annat sätt vid 

deliberativt arrangerad undervisning. Inte bara eleverna betraktas som i vardande 

utan vardandet gäller också läraren vilket får pedagogiska konsekvenser och 

innebär ett moraliskt ansvar. Läraren blir en deltagare som i mötet med eleven 

måste göra sig beredd att avslöja vem hon är. 
24

 Eleverna beskriver detta som att 

”när hon sitter i ringen får hon vänta på sin tur” medan under en vanlig lektion när 

läraren är ”där framme är det hon som styr”. Den underförstådda maktsymmetri 

som kan utläsas ur detta handlar om vem som styr, vem som har makt och ansvar 

och vilka som saknar detta. Persson kallar detta skolans pedagogiska maktrelation 

där läraren är den anställde vuxne fostraren och eleverna det underåriga och 

underordnade kollektivet.
25

 Under spaningarna har denna symmetri satts ur spel 

och i elevernas ögon har läraren blivit tvungen att anpassa sig till eleverna och har 

inte längre oinskränkt makt i klassrummet. 

 

 

Ämnesdidaktiska konsekvenser 

 

Undervisning som en social samspelsprocess där relationer är i centrum bör 

problematiseras. Det handlar inte bara om relationen lärare – elev utan minst lika 

stor betydelse har elevernas inbördes relationer och möjligheter till 

kommunikation. Att eleverna i så hög utsträckning lyft fram den kommunikation 

de haft med varandra och deras intresse att få höra klasskamraternas åsikter är 

bland det viktigaste resultatet i min forskning. Genom detta har mening skapats i 

klassrummet och undervisningen har fått betydelse. Den snäva och begränsande 

maskulinitet som annars utmärker elevrollen på manliga yrkesprogram verkar inte 

ha dominerat i klassrummet utan de beskriver sig som seriösa och intresserade. 

Spaning som kommunikation och deliberation förefaller ha möjliggjort identitets- 

och kunskapsutveckling på ett helt annat sätt än vad traditionell undervisning gör. 

Att utmana den snäva maskuliniteten och erbjuda alla elever en möjlighet  till  

identitets- och kunskapsutveckling  måste anses som en av de viktigaste 

uppgifterna för lärare på yrkesprogram och kanske kan didaktiska överväganden 

kring en deliberativ pedagogik vara en möjlig väg att gå.  

 

Att se undervisning som kommunikation, att göra överväganden kring själva 

formen för undervisning är en viktig aspekt. Ytterligare en viktig aspekt är frågan 

om innehållet i undervisningen. Enligt lärarna blev frågan om vilken kunskap som 

är väsentlig central. Hur väljer man ut ett innehåll från den ocean av tänkbart 

                                                 
24

 von Wright (2002) 
25

 Persson (1994), s. 180 
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innehåll att fylla en samhällskunskaps kurs med? Vad är viktigt att eleverna får 

med sig efter kursen? Möjligtvis kan det vara så att en lärares svar på denna fråga 

inte stämmer överens med elevernas svar. När det gäller eleverna har metoden att 

låta eleverna själva välja innehåll bidragit till att lektionerna känts meningsfulla 

och eleverna uppfattat sig som seriösa.  

 

För ett ämne som syftar till att ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om 

frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna så 

finns ett antal begrepp att problematisera. Politik är ett. Att utmana elevers 

föreställningar om vad politik innebär och låta det bli ett levande begrepp i 

undervisningen bör vara en viktig angelägenhet för varje lärare i samhällskunskap.  

 

Kontaktuppgift: Åsa Forsberg, Umeå. Asa.forsberg@umea.se  Licentiatuppsatsen 

Folk tror ju på en om man kan prata. Deliberativt arrangerad undervisning på 

gymnasieskolans yrkesprogram finns att ladda ned på www.libris.kb.se 
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Återkoppling – ett redskap för lärande i samhällskunskap 

 

Agneta Grönlund 

Återkoppling har visat sig vara en av de faktorer i undervisningen som är mest 

effektiv när det gäller att stärka elevers lärande. På senare år har återkoppling rönt 

intresse som en viktig aspekt i den bedömning som genomförs i syfte att stödja 

elevernas lärande, den formativa bedömningen.
1
 

Som del i bedömningsprocessen beskrivs återkopplingsgivande som svårt och 

tidskrävande.  Återkoppling i form av skriftliga kommentarer eller i dialog med 

eleven kan vara ett mycket verkningsfullt redskap för lärande men kan den 

möjligen också vara ett slöseri med tid? Vad krävs för att återkoppling skall 

fungera som ett redskap för lärande? Frågor av detta slag bildar den bakgrund som 

format studiens syfte: att utforska återkopplingsgivande i samhällskunskap på 

gymnasieskolan. 

Hur ser lärares återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet ut? Skiljer sig 

återkopplingens kvalitet åt beroende på i vilket sammanhang den ges? Hur kan 

återkopplingspraxis i samhällskunskap förklaras? I artikeln redovisas resultat från 

Agneta Grönlunds licentiatuppsats Redskap för lärande? Återkoppling i 

samhällskunskap på gymnasiet.
2
 

 

Vad är formativ återkoppling? 

 

En formativ bedömningsprocess utgår ifrån de tre frågorna: Vart skall eleven? Var 

är eleven nu? Hur kommer man dit?
3
 Forskning har visat att formativ bedömning 

har positiv effekt på lärandet men att den inte är särskilt vanlig i skolorna och att 

innovationer i formativ bedömning påverkar hela undervisningen.
4
 

En viktig del i den formativa bedömningsprocessen är att läraren ger återkoppling 

som för de lärande framåt. I tidigare forskning finns beskrivet vilken karaktär 

återkoppling bör ha för att kunna användas i en formativ bedömningsprocess. 

Återkopplingen bör vara utvecklad och målinriktad. Den bör vara inriktad på 

uppgiften eller lärprocessen och inte på eleven som person i form av en 

återkoppling där tonvikten ligger på det uppnådda resultatet i form av betyg eller 

                                                 
1
 Hattie (2008), Hattie & Timperley (2007), Black & Wiliam (1998), Lindström (2005) 

2 Grönlund (2011) 
3 Hattie & Timperley (2007), Wiliam (2010) 
4 Black & Wiliam (1998, 2006b, 2009) 
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poäng. En återkoppling som främjar jämförelse mellan elever skapar en 

klassrumskultur orienterad mot prestation snarare än mot lärande. Återkopplingen 

bör vara framåtblickande och den bör stärka elevens förmåga till självstyrning.
5
 

Uppgifter av öppen karaktär där problemlösning eller analys står i fokus, uppgifter 

som kan lösas på olika sätt och uppgifter av realistisk karaktär ger goda möjligheter 

till formativ bedömning.
6
 I tidigare forskning om samhällskunskapsämnet finns 

mycket som tyder på att samhällskunskap är ett ämne där den formella 

bildningsteorin, där val av innehåll tar sin utgångspunkt i elevens behov, framträder 

som ett ideal även om bilden är långt ifrån entydig.
7
 Den tonvikt mot förmågor som 

framskymtar i den tidigare forskningen skulle kunna innebära att uppgifter som 

främjar formativ bedömning ter sig naturliga inom samhällskunskapsämnet.
8
 

Mot bakgrund av den forskning som riktar fokus mot återkopplingens karaktär 

sökte jag utforska återkopplingsgivande i samhällskunskap på gymnasieskolan. I 

studien har återkoppling definierats som lärares information till elev om någon 

aspekt av dennes prestation eller förståelse. 

 

Återkoppling i fem sammanhang 

 

Studiens resultat baseras på kvalitativa intervjuer, observationer och insamling av 

skriftlig återkoppling från fem gymnasielärare i samhällskunskap vid fyra olika 

skolor. Utgångspunkten för datainsamlingen var frågan: I vilka sammanhang ger du 

återkoppling? Ur lärarnas beskrivningar av sin återkopplingspraxis 

utkristalliserades följande fem sammanhang: 

1. Skriftliga prov som genomförs av alla elever samtidigt. 

2. Skriftliga uppgifter som genomförs på lektionstid och/eller som hemarbete. 

3.  Loggbok som skrivs under arbete med skriftlig uppgift. 

4. Återlämningssamtal mellan lärare och elev när en bedömd uppgift 

återlämnas. 

                                                 
5 Black & Wiliam (1998), Hattie & Timperley (2007), Shute (2008), Björklund Boistrup (2010) 
6 Wiggins (1998), Weeden & Lampert (2006), Black et al. (2003) 
7 Begreppen materiell och formell bildningsteori syftar på om utgångspunkten för val av innehåll i 

undervisningen tas i vilka kunskaper inom ämnet som är så viktiga att eleven bör lära dem 

(materiell bildningsteori) eller om det är elevens behov av ämneskunskaper som styr 

ämnesinnehållet (formell bildningsteori) (Jank & Meyer 1997). 
8 Bronäs & Selander (2002), Olsson (2009), Christensen (2008) 
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5. Elevers arbete i klassrummet.
9
 

När det gäller den skriftliga återkopplingen i form av skriftliga prov, uppgifter och 

loggböcker insamlades data genom att kopior togs på de skriftliga dokumenten 

efter att läraren hade kommenterat dem. Vid återlämningssamtalen mellan lärare 

och elev deltog jag som observatör och genomförde ljudinspelning av samtalen. 

Vid observationerna av elevernas arbete i klassrummet bar läraren diktafonen så att 

ljudinspelning kunde göras av samtalen mellan lärare och elever.
10

 

För att åtskilja återkoppling av olika karaktär har återkopplingen klassificerats i 

fyra kategorier. Dessa har utmejslats i en växelverkan mellan det empiriska 

materialet och tidigare forskning om återkoppling.
11

 De fyra kategorierna är 

Uppgift i fokus, Betyg i fokus, Lärprocess i fokus samt Elevens självstyrning i 

fokus. 

 

Uppgift i fokus 

 

Återkopplingen är inriktad mot att förmedla om en lösning är rätt eller fel eller att 

korrigera en felaktig lösning. Mer eller annan information efterfrågas i elevens 

lösning. Den kan vara inriktad på noggrannhet, prydlighet eller beteende och den är 

sällan generaliserbar till andra uppgifter. Återkoppling av denna karaktär kan 

beskrivas som ytinriktad och tar fasta på ”innehav” av kunskap. 

Denna återkoppling förekom rikligt framförallt i de skriftliga proven men även på 

de skriftliga uppgifterna. Det kunde handla om markeringar av rätt eller fel eller 

poäng som visade i vilken utsträckning svaret var korrekt. Mycket korta 

berömmande sekvenser som ”Bra!” var vanliga liksom korta korrigerande 

kommentarer exempelvis ”För lite info” eller ”Ej fackliga frågor”. Där fanns också 

exempel på mer specifika kommentarer som exempelvis: 

Jag vill se en tydlig koppling till att Sverige styrs demokratiskt ex.vis. när det gäller 

parlamentarism, rösträtten och grundlagarna. 

Lärarna beskrev det som viktigt att ge tydlig och riklig återkoppling både på 

skrivningar och på skriftliga uppgifter. 

 

                                                 
9 Ett sjätte sammanhang utgjordes av lektioner i helklass under ledning av läraren. Jag valde dock 

att inte studera den återkoppling som gavs i detta sammanhang. 
10 De data som ligger till grund för studien består av 95 skriftliga prov, 56 skriftliga uppgifter, elva 

loggböcker, 29 återlämningssamtal och cirka fem timmars inspelning från elevers arbete i 

klassrummet. Individuella intervjuer har genomförts med de fem lärarna och en intervju i 

fokusgrupp där alla lärare deltog. Därutöver har fältanteckningar förts vid tretton 

klassrumsobservationer.  
11 Hattie & Timperley (2007), Wiliam (2010), Orrell (2006) 
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Betyg i fokus 

 

Återkoppling i denna kategori återspeglar ett postscript-synsätt. Den markerar 

avslutning och har ofta karaktären av att sammanfatta vad som uppnåtts ifråga om 

både styrkor och svagheter i elevens lösning. Betygsättning i form av 

betygsbokstäver eller liknande omdömen liksom utsagor som legitimerar 

betygsättning återfinns i denna kategori. Återkopplingen kan innefatta jämförelse 

med kriterier eller ideal. 

Även denna typ av återkoppling var framträdande vid skriftliga prov, skriftliga 

uppgifter och vid återlämningssamtalen. Betyg meddelades med 

betygsbeteckningar. Ett exempel på en kommentar med ett tydligt postscript-

synsätt är: ”Mycket bra! Härliga förklaringar till begreppen och bra samband. G.” 

En betygslegitimerande kommentar kunde lyda ”Du har visat att du förstår 

materialet dock finns det en del frågor du är osäker på. G”. Frågor användes för att 

tydliggöra att ett ideal inte uppnåtts exempelvis ”Vad menar du? Oklart syfte”. Ett 

exempel på en lärarkommentar under ett återlämningssamtal återges i följande 

citat: 

 Ja, men jag satte i alla fall VG på provet för jag tyckte att du uppnådde, kanske inte på alla 

frågor, men på dom två sista kom du upp på VG-nivå, på diskussionsnivå, och diskuterade 

och kopplade olika begrepp och hade nästan slutsatser med också. 

I intervjuerna gavs uttryck för att det var viktigt för eleverna att de fick 

betygsbesked i samband med att en uppgift återlämnades. 

 

Lärprocess i fokus 

 

Återkopplingen är inriktad på nästa steg i lärprocessen. Det kan handla om att 

komma vidare med begreppsförståelse eller förståelse av sammanhang eller det kan 

handla om att utveckla färdigheter. Denna återkoppling är generaliserbar till andra 

uppgifter.  

Denna kategori framträdde tydligast i loggboken, vid återlämningssamtalen och 

under elevers arbete. Loggboken fungerade som en kommunikationslänk mellan 

lärare och elev under arbetet med en större skriftlig uppgift och kommentarerna är 

genomgående framåtriktade som i följande citat: 

 Hur har du bestämt med din frågeställning? Hela ILO eller vissa delar? Utbildning och 

bidrag, stannar du vid de två? Vet du hur du sätter noter i texten, annars fråga så visar jag.  

I alla återlämningssamtal förekom sekvenser med inriktning mot vad eleven skulle 

kunna göra bättre vid en liknande uppgift vid annat tillfälle. Intressant att notera 

här är att den skriftliga återkoppling som fanns på de dokument som återlämnades 
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vid tillfället inte framträdde som tydligt framåtriktad men att den i samtalen 

”omvandlades” från betygslegitimering till en mer generaliserbar återkoppling. I 

följande exempel instrueras eleven om hur den kan förbättra sin prestation i 

framtiden genom att använda relevanta begrepp: 

Men du skriver inte ut ordet socialisation, försök göra det, det höjer ribban, jag som är van 

läsare av just det här förstår mer om du använder begrepp. 

Under elevernas arbetsprocess var den lärprocessrelaterade återkopplingen rikligt 

förekommande. Det handlade om att använda metoder för analys, om förståelse av 

sammanhang eller om att utveckla ett mer vetenskapligt sätt att skriva. Här följer 

ett exempel på en dialog där eleverna arbetar med att använda en analysmodell på 

ett valt fenomen. I lärarens återkoppling påminns eleverna om begrepp ur modellen 

och om att försöka se ur flera perspektiv: 

Elev:  på konsekvenser har vi skrivit, samhället blir oroligt, samma med gruppen och sen 

psykisk ohälsa, alltså man kan ju blir paranoid och tro att varenda jävel kommer 

och våldtar en, att man inte vågar gå ut och sådär. 

Lärare:  absolut, samhället har ju ytterligare saker, till exempel så måste dom ju ta hand om 

personerna som har blivit våldtagna, sen så skall ni ju också tänka er det här, nu 

tänker ju ni utifrån offrets synvinkel, eller hur, våldtäkterna här, ni skulle ju kunna 

välja att väga in från hans sida och jag menar konsekvenser för honom med det där 

med domstol och polis och allting annat… 

Elev:  det blir dyrt. 

Lärare: det blir ju ganska dyrt och det kostar ju pengar att vårda henne också antagligen på 

sjukhus, terapisamtal kanske efteråt och såna saker runtomkring dårå, ja, och så har 

vi åtgärderna kvar då. 

Lärarna gav uttryck för att den återkoppling som ges under elevernas arbetsprocess 

kommer till användning i större utsträckning än den återkoppling som ges på 

färdiga uppgifter. 

 

Elevens självstyrning i fokus 

 

Återkopplingen är inriktad mot att stärka elevens tilltro till sig själv som lärande 

och elevens förmåga att både värdera sig själv och att styra och driva på sin egen 

arbetsprocess. Kategorin innefattar uppmaning att söka återkoppling och att beakta 

tidigare återkoppling liksom uppmaning till metakognition.
12

 

Denna kategori var framträdande både i loggboken och under elevers 

arbetsprocess. I loggboken riktades explicita kommentarer med inriktning mot 

metakognition som i följande exempel: ”Försök att reflektera över det jobb du 

                                                 
12 Metakognition handlar om att bli medveten om det egna tänkandet exempelvis ifråga om 

problemlösning, tolkning eller beslutsfattande 
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lägger ner på uppgiften”. En annan kommentar visar exempel på hur elevens eget 

ansvar betonas: 

Fundera över vad du tycker är intressant eller läs artiklarna i ILO 169 eller sök på urfolk på 

Google så får de en hel del seriösa träffar som du kan leta bland. Hitta material så hjälper jag 

dig med frågeställningen. 

Läraren markerar att hon finns med i arbetet med också att hon tror att eleven kan 

komma vidare själv.  

Under elevens arbetsprocess återfanns denna kategori i många dialoger. Ett 

exempel är en tydlig uppmaning till en elev att själv gå vidare i följande 

frågekaskad: 

 /…/ Sitter man på livstid eller…? Tills man dör? Blir man bara vald en gång? Har man blivit 

vald eller sitter man där ändå eller? Hur funkar det? Ta reda på det!  

Elever uppmanas att läsa artiklar det hittat, att ”klura lite”, att snacka med sin 

kompanjon eller att tänka vidare. I följande dialog uttrycker en elev stor osäkerhet 

om vald metod och får viss återkoppling på detta men lärare går vidare genom att 

fråga eleven hur hon tänkt sig:  

Elev: alltså jag vet inte riktigt vad jag skall välja och så… (ohörbart)… tror du att en 

GAP-analys är för svår, jag kanske får ta nåt som… 

Lärare: nej, jag tycker det låter bra med en GAP-analys. Berätta igen vad du tänkte göra. 

Elev:  sådär hållbar stadsutveckling med miljö… ur miljöperspektiv. 

Lärare: ja och en GAP innebär att man gör nån typ av jämförelse på något vis. Vad skulle 

du vilja jämföra? 

Elev: ja, då måste jag hitta nåt att jämföra, skall jag jämföra olika städer då eller…? 

Lärare: det kan man göra, absolut. 

Elev:  typ två olika 

Denna återkopplingssekvens innehåller både återkoppling inriktad mot den 

lärprocess som handlar om att använda sig av analysverktygen men också med 

inriktning mot att stärka elevens självstyrning genom betoningen på att det är 

elevens egna val som avgör hur uppgiften skall gestalta sig. 

 

Återkoppling under arbetsprocess stödjer lärande 

 

Tidigare forskning har visat att återkoppling riktad mot elevens lärprocess eller 

självstyrning är den återkoppling som har störst effekt för att stödja elevens 

lärande. Återkoppling riktad mot uppgift har en svagare effekt men en viktig 

funktion i kombination med återkoppling riktad mot lärprocess eller självstyrning. 
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Återkoppling med fokus på betyg har ingen, eller möjligen negativ, effekt på 

lärande.
13

  

Den återkopplingspraxis som beskrivits här uppvisar en tydlig variation mellan de 

olika sammanhang som studerats. Ur figur 1 kan utläsas att den återkoppling som 

gavs vid skriftliga prov och skriftliga uppgifter dominerades av återkoppling med 

uppgift och betyg i fokus. Återkoppling med fokus mot lärprocess var mer 

framträdande vid de skriftliga uppgifterna än vid de skriftliga proven. I loggboken 

var återkoppling riktad mot elevens lärprocess och självstyrning mest 

framträdande. Vid återlämningssamtalen dominerade återkoppling riktad mot betyg 

och lärprocess medan återkoppling riktad mot lärprocess och elevens självstyrning 

var mest framträdande under elevers arbetsprocess. 

Mot bakgrund av tidigare forskning skulle man kunna åskådliggöra de 

sammanhang jag studerat med hjälp av nedanstående figur.  

Figur 1: Översikt över den återkoppling som var mest framträdande i fem olika sammanhang 

klassificerad i fyra kategorier. 

 

 

 

 

 

 

 

I följande avsnitt kommer förklaringar till detta resultat att diskuteras med 

utgångspunkt i den analys som genomförts av intervjuer, fältanteckningar och 

dokument. 

 

Uppgift, bildningsteori och bedömningsdiskurs 

 

De möjliga förklaringar till den variation mellan de olika sammanhangen som 

framträtt kommer här att följa tre resonemangslinjer och tar fasta på uppgiftens 

                                                 
13 Hattie & Timperley (2007); Björklund Boistrup (2010); Butler (1987, 1988) 
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karaktär, ämnets bildningsteori och skillnader mellan en formativ och en summativ 

bedömningsdiskurs.
14

 

 

Uppgiftens karaktär avgör återkopplingens kvalitet 

 

De skriftliga proven i studien uppvisade variation ifråga om karaktären på frågor 

och uppgifter så till vida att där fanns både slutna frågor och frågor inriktade på 

resonemang och analys. De skriftliga uppgifterna uppvisade mer enhetliga drag i 

den meningen att alla var uppgifter som kunde lösas på olika sätt och där eleven 

förväntades göra egna val inom ramen för uppgiften. Detta kan möjligen vara en 

delförklaring till att de skriftliga uppgifterna innehöll återkoppling mer inriktad på 

lärprocess än vad de skriftliga proven gjorde. Dock kan konstateras att likheterna är 

större än skillnaderna när det gäller den skriftliga återkopplingen på prov och 

uppgifter.  

Skillnaden blir däremot tydlig när det gäller loggboken som kan sägas vara en 

uppgift av en helt annan karaktär. Den kan ses som ett redskap som konstruerats av 

läraren för att fungera som ett stöd i elevens arbetsprocess. Loggbokens funktion 

som stödstruktur kan vara en förklaring till att återkopplingen i loggboken så 

tydligt skiljde sig från återkopplingen på de övriga skriftliga uppgifterna. En annan 

skillnad är loggbokens karaktär av pågående uppgift till skillnad från de övriga 

skriftliga uppgifterna som var avslutade när återkoppling gavs. Den lärare som 

används sig av loggboken uttryckte sig såhär i intervjun: 

Det här är ju en processkommentar liksom, det här är dom ju mitt i och jag vill få dom att 

komma vidare, här är ju jag coachen, här har ju inte jag gått in och börjat vara någon typ av 

bedömare. 

Även under elevers arbetsprocess dominerade återkoppling med fokus på 

lärprocess och självstyrning. De uppgifter som eleverna arbetade med under dessa 

lektioner var inriktade på jämförelse och/eller analys av olika företeelser. En möjlig 

delförklaring till att återkopplingen såg olika ut i olika sammanhang skulle kunna 

vara att karaktären på elevuppgifter varierar mellan de olika sammanhangen och att 

den typ av öppna uppgifter som ger goda förutsättningar för formativ återkoppling i 

större utsträckning genomfördes under lektionerna och i den följeuppgift till en 

skriftlig uppgift som loggboken utgjorde. 
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Ämnets karaktär avgör återkopplingens kvalitet 

 

Black & Wiliam menar att den bildningsteori som präglar ämnet har betydelse för 

hur den formativa bedömningen utformas och menar att en god jordmån finns när 

lärande i ämnet betraktas som en process och när uppgifter kan lösas på olika sätt.
15

 

Den beskrivning av samhällskunskapsämnet som kan urskiljas i återkopplingen och 

i lärares tal om återkoppling uppvisar en blandad bild ifråga om bildningsteori. Å 

ena sidan beskrivs ämnet som präglat av stoffträngsel och tidsbrist pekas ut som en 

faktor av avgörande betydelse för hur återkopplingen gestaltar sig. Kursen i 

Samhällskunskap A beskrivs som bestående av ett antal moment som det är svårt 

att hinna med och som bedöms och återkopplas på vart och ett för sig. Å andra 

sidan beskrivs ämnet som ett diskussions- och reflektionsämne där en utveckling av 

elevens självständiga och kritiska tänkande lyfts fram. Denna inte helt entydiga 

bild stämmer väl överens med tidigare forskning om samhällskunskapsämnet.
16

  

En förklaring skulle kunna vara att skillnader i bildningsteori får genomslag 

beroende på vilken uppgift eleverna har att utföra. Ett antagande skulle kunna vara 

att vid de skrivningar som genomförs läggs större vikt vid ämneskunskaper med 

utgångspunkt i materiell bildningsteori där alla elever svarar på i princip samma 

frågor och där inslag finns av att ett tydligt faktavetande efterfrågas. Vid skriftliga 

uppgifter och vid lektionsarbete pågår en verksamhet där elevens utveckling av 

ämnesspecifika färdigheter betonas vilket ger större möjligheter till såväl 

återkoppling med fokus på lärprocess som återkoppling med fokus på självstyrning. 

 

Skilda bedömningsdiskurser avgör återkopplingens kvalitet 

 

Ett tydligt resultat av analysen av framförallt intervjuerna är att återkoppling talas 

om och beskrivs i både formativ och summativ diskurs.
17

 När återkoppling talas 

om i den formativa diskursen framhävs vikten av att eleverna får en återkoppling 

som de kan använda som ett avstamp för vidare lärande och det framhålls som ett 

problem att de många gånger inte använder sig av återkopplingen. En lärare 

uttrycker sig såhär: 

jag kan känna att det finns ganska många som tar emot uppgifter som dom har gjort eller prov 

utan att ens läsa kommentarerna utan dom kollar mest på betyget. 

Lärarna beskriver sin uppgift som att han/hon skall skapa förutsättningar för 

elevens lärande. Den återkoppling som gavs i loggboken och under arbetsprocessen 

                                                 
15 Black & Wiliam (2006b, 2009) 
16 Bronäs & Selander (2002), Vernersson (1999), Englund (1997), Olsson (2009) 
17 Gerrevall (2008) 
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i klassrummet och som var inriktad på att stärka elevens lärprocess och 

självstyrning passar väl in i denna diskurs. Detta ser jag som uttryck för att det 

finns normer och traditioner som passar väl in i en formativ diskurs och som också 

syns i den återkoppling som ges. Elevens arbete och lärande står i centrum för 

lärarens intresse och stor vikt läggs vid att återkopplingen ges på ett sätt som gör att 

den används av eleven. 

Den summativa diskursen präglas av att läraren talar om sig själv som en 

examinator vars uppgift är att tolka målen, rätta och bedöma 

examinationsuppgifter. Eleven tolkar läraren och betraktas som en mottagare av 

återkopplingen. En viktig funktion för återkopplingen i denna diskurs är att 

legitimera betyget så att inga oklarheter uppstår om varför eleven fått ett visst 

betyg. Vid skriftliga prov, skriftliga uppgifter och vid återlämningssamtal befinner 

sig läraren i närkontakt med betygsättningen vilket präglar den återkoppling som 

ges. Återkoppling med betyg i fokus, inriktad mot betygslegitimering och präglad 

av ett postscript-synsätt, är här tydligt framträdande. Såväl rättviseaspekter som 

rättssäkerhetsaspekter ger ett starkt stöd för läraren att legitimera de betyg som 

sätts så att både elever och föräldrar accepterar den bedömning som gjorts. I en 

diskussion i fokusgruppen som handlar om att starka föräldrar kan påverka hur 

eleverna blir bedömda beskriver en lärare sitt kommenterande: 

vad jag gör då är att jag skriver en sån här lång kommentar för att motivera betyget/…/ för att 

jag skall känna att jag har på fötter så att dom skall fatta att, don’t mess with me 

I mitt resultat kan skönjas de dilemman eller konflikter mellan egna värderingar om 

god bedömningspraxis och yttre krav som tidigare forskning visat.
18

 

 

Hur kan lärare använda denna kunskap? 

 

Återkopplingsgivande är en spänningsfylld (och spännande) arbetsuppgift i 

skärningspunkten mellan undervisning och bedömning. Denna spänning 

åskådliggörs i följande citat från en av lärarna: 

jag vill ju att dom skall utvecklas och om jag då säger att det gick inte så bra på den här då 

kan jag känna att det blir det som eleven kommer att komma ihåg, inte hur dom skall 

utvecklas. 

I studien sökte jag urskilja faktorer som kan betraktas som hinder och möjligheter 

för att stärka den formativa återkopplingen. Jag vill här lyfta fram några 

funderingar till verksamma lärare och lärarstuderande med utgångspunkt i de 

slutsatser jag dragit av att utforska återkopplingsgivande i samhällskunskap: 

                                                 
18 McMillan (2003), Gioka (2008) 
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Fundera över och klargör för dig själv vilket syfte återkopplingen har i de 

sammanhang den ges.  

Fundera över hur återkoppling skall ges redan när arbetsuppgifter eller 

examinerande uppgifter planeras.  

Fundera över den tid som läggs på att kommentera skriftliga prov och uppgifter i 

relation till den kvalitet i återkopplingen som uppnås.  

Fundera över om återkoppling i form av betyg skall ges i samma andetag som 

återkoppling med syfte att främja lärande eller om det kanske vore mer 

ändamålsenligt att särskilja återkopplingens betygslegitimerande funktion ifrån 

återkopplingens formativa funktion. 

En utgångspunkt för studien är att normer och traditioner i en verksamhet förändras 

över tid. En viktig slutsats kan sägas vara att det finns normer och traditioner inom 

samhällskunskapsundervisningen som kan utgöra både hinder och möjligheter för 

att återkoppling skall fungera som ett redskap för lärande.  
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Vad kommer på provet? Gymnasielärares provpraxis i 

samhällskunskap 

 

Tobias Jansson 

 

Vad kommer på provet? Det är en vanlig fråga som elever ställer inför ett prov, då 

de är rationella och vill plugga på rätt saker. De vill också veta vilken typ av frågor 

som kommer att ställas för att veta vilka olika kunskapsformer som testas. Frågan 

är ett uttryck för det forskning visar, nämligen att eleverna anpassar sina 

inlärningsstrategier efter hur de examineras.
1
 Trots att bedömning har så stor 

betydelse råder det brist på forskning om detta i Sverige.
2
 ”Vad lärare i svensk 

skola bedömer och hur de använder betygskriterierna vid bedömningen av elevar-

beten i olika skolämnen, inom skilda skolor och för varierande elevgrupper, vet vi 

inte mycket om”.
3
  

 

År 1994 infördes i Sverige ett mål- och kriterierelaterat betygssystem, vilket 

innebär att eleverna ska bedömas utifrån hur de uppfyller de mål och kriterier som 

anges i kursplanerna. I detta perspektiv är frågan om validitet intressant, det vill 

säga i vilken grad prov testar de kunskaper som styrdokumenten uttrycker att 

eleverna ska uppnå för de olika betygen.  

 

Syftet med denna artikel är att belysa provpraxis hos samhällskunskapslärare på 

gymnasiet, med särskilt fokus på vilka kunskapsformer som testas i skriftliga prov i 

samhällskunskap. Det handlar också om syftet med att använda prov och om vilka 

faktorer som påverkar utformandet av prov. I artikeln berörs också hur lärarna 

uttrycker skillnader i kunskapsformer mellan olika betygsnivåer och hur deras 

provpraxis förhåller sig till detta. 

 

Samhällskunskap är ett kärnämne, vilket innebär att alla elever på gymnasiet läser 

detta ämne. Ämnet anses inom samhällskunskapsdidaktisk litteratur ha en 

problematiserande karaktär.
4
 Därför är det intressant att studera provpraxis i detta 

ämne för att se om dess problematiserande karaktär också slår igenom i lärarnas 

provpraxis.  

 

Studien bygger på intervjuer av sex lärare, vilka här kallas för Bengt, Sara, Per, 

Lisa, Tomas och David samt analyser av deras prov. Dessa lärare använder prov 

                                                 
1
 Korp (2003) 

2
 Korp (2003), Lindberg (2007), Forsberg & Lindberg (2010) 

3
 Lindberg (2007), s. 132 

4
 Svingby (1989), Arevik & Hartzell (2007) 
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med olika grad av minneskunskaper. De har intervjuats om sin provpraxis och har 

fått kommentera sina provfrågor. 

 

Blooms reviderade taxonomi 

 

I denna artikel analyseras olika kunskapsformer med hjälp av Blooms reviderade 

taxonomi.
5
 Den bygger på två dimensioner: kunskapsdimensionen som handlar om 

innehållet respektive den kognitiva dimensionen, vilken handlar om hur 

kunskaperna ska hanteras. I den ursprungliga taxonomin sågs dessa som 

hierarkiska, det vill säga att högre kognitiva förmågor förutsätter de lägre. Så 

uttrycks det inte i den reviderade taxonomin, utan olika kunskapsformer kan 

förekomma parallellt. Däremot ses de högre förmågorna som mer komplexa. 

 

Figur 1: Blooms reviderade taxonomi 
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B. Begrepps-
kunskap 

      

C. Procedur-
kunskap 

      

D. Metakognitiv 
kunskap 

      

 

Kunskapsdimensionen delas in i faktakunskap, begreppskunskap, procedurkunskap 

samt metakognitiv kunskap. Faktakunskap handlar om terminologi, att kunna olika 

ords betydelse, t.ex. inflation och infrastruktur. Det handlar också om specifika 

detaljer som händelser, personer och liknande. Begreppskunskap handlar om mer 

generell och abstrakt kunskap, t.ex. att kunna olika teorier, modeller och 

klassificeringar. Procedurkunskap är en färdighetskunskap. Den kan handla om att 

måla eller idrotta, men också om att kunna matematiska algoritmer. I 

samhällskunskap skulle det kunna handla om att göra diagram, att beräkna 

mandatfördelning eller om vetenskaplig metod. Metakognitiv kunskap handlar om 

en medvetenhet om lärande och olika strategier för detta. Det innebär också att vara 

medveten om sina egna styrkor och svagheter. 

 

De kognitiva processerna delas in i minnas, förstå, tillämpa, analysera, värdera 

samt skapa. Minnas handlar om att komma ihåg eller känna igen information. 

                                                 
5
 Anderson et al. (2001) 
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Förstå handlar om att ha greppat kunskapen och gjort den till sin egen. 

Taxonomins författare betonar att för att en uppgift ska kunna kategoriseras som en 

högre kognitiv process så måste den kräva att eleverna inte kan lösa den med 

enbart minneskunskaper, det vill säga uppgiften måste innehålla moment som är 

nya för eleverna. Förståelse visas genom att elever kan tolka, exemplifiera, 

sammanfatta, dra slutsatser, jämföra eller förklara. Kategorin tillämpa innebär att 

använda procedurer för att lösa problem eller att kunna applicera teorier och 

modeller. Det kan innebära att applicera marxistisk teori på ett problem eller att an-

vända modellen om utbud och efterfrågan. Analysera innebär att kunna skilja ut de 

olika delarna från varandra och från helheten och att kunna bedöma delarnas 

betydelse, till exempel att kunna se vad som är mer eller mindre viktigt i en text. 

Det innebär också att identifiera hur delarna hänger ihop och formar en helhet; att 

se var en del passar in i helheten. En analyserande uppgift skulle kunna vara att se 

maktrelationerna mellan riksdag och regering. Värdera definieras som att kunna 

göra bedömningar, till exempel att kunna se för- och nackdelar eller att kunna 

argumentera för eller emot något. Skapa, till sist, innebär att kunna komma fram till 

en egen syntes. Det ska vara något för eleven nytt, det vill säga inte ett återgivande 

av andras tankar. Det kan vara att komma fram till egna hypoteser eller att tänka ut 

en lösningsmetod för att lösa ett problem. 

 

 

Lärarna och betygskriterierna 

 

Det finns en ganska stor överensstämmelse mellan hur de undersökta lärarna 

beskriver kunskapskraven för de olika betygen och betygskriterierna. Både lärarna 

och kriterierna lägger stor vikt vid att minnas fakta- och begreppskunskap för 

Godkänt. En viktig skillnad är dock att betygskriterierna även har med att förstå för 

G, vilket inte alla lärarna uttrycker. Vidare finns det G-kriterier för att minnas och 

förstå procedurkunskap, vilket de flesta lärarna inte omnämner, vilket de inte heller 

gör vad gäller procedurkunskaper för de högre betygen. För VG nämner såväl 

lärarna som kriterierna kunskaper i att analysera och värdera begreppskunskap. 

Båda har också analysera, värdera och skapa begreppskunskap för MVG. En 

skillnad är att lärarna i större utsträckning betonar att förstå är för de högre 

betygen, medan kriterierna främst knyter detta till G, även om det finns ett 

kriterium för MVG i denna kategori. Det finns ingen motsvarighet till metakognitiv 

kunskap i kriterierna, men det var endast en lärare som tydligt uttryckte sådan 

kunskap. 
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Enligt Skolinspektionen har lärare i hög grad förstått betygssystemet, men det råder 

osäkerhet kring hur betygskriterierna ska tolkas.
6
 I denna studie finns det dock en 

ganska stor överensstämmelse mellan hur lärarna förklarar skillnaderna mellan de 

olika betygen och vad betygskriterierna uttrycker. Sammantaget visar det en annan 

bild än Skolinspektionens på så sätt att lärarna i denna studie verkar tolka 

betygskriterierna ganska väl. 

 

Prov är användbara som betygsunderlag 

 

Forskningen brukar dela in prov utifrån om de har ett formativt eller summativt 

syfte. Lärarna i denna studie använder skriftliga prov i det sistnämnda syftet då de 

använder proven för att få en bild av elevernas kunskaper som ett underlag för 

betygsättningen. Detta är för samtliga den primära användningen, även om Per 

också lyfter fram att prov kan motivera eleverna att läsa. 

 

Jönsson menar att konventionella prov är oförenliga med läroplanens konstruk-

tivistiska kunskapssyn.
7
 Lärarna i studien uttrycker dock motsatt uppfattning då de 

alla uttrycker att skriftliga prov är användbara för att testa de flesta av de 

kunskapsformer som uttrycks i betygskriterierna, vilka enligt Betygsberedningen 

också bygger på en konstruktivistisk kunskapssyn.
8
 Lärarna utrycker visserligen att 

det är enklast att testa kunskapsformer motsvarande Godkänt, men de menar att 

prov också kan testa andra kunskapsformer. Lärarna använder däremot andra 

metoder, främst uppsatsskrivning, för att testa den samhällsvetenskapliga metoden, 

det vill säga procedurkunskaper.  

 

De flesta av lärarna i studien betonar vikten av variation i examinationsformer, 

eftersom elever är olika. De lyfter även fram andra kompetenser, till exempel att 

kunna uttrycka sig muntligt eller att kunna fungera i ett socialt samspel, som 

viktiga att utveckla, vilka kräver andra examinationsformer. Endast Tomas 

uttrycker att prov är mest rättvist då alla testas på samma sätt, vilket står i motsats 

till tanken att vissa examinationsformer passar en del elever bättre än andra. 

Lärarna tar också upp begränsningar med prov; de menar att i praktiken kan det 

vara svårt att testa alla kunskapsformer i ett skriftligt prov. De faktorer lärarna tar 

upp är olika ramar. Dessa utvecklas i avsnittet om ramfaktorer nedan. 

 

 

 

 

                                                 
6
 Skolinspektionen (2010) 

7
 Jönsson (2009) 

8
 Betygsberedningen, SOU 1992:86 
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Lärarnas prov och betygen 

 

En sak som framkommer tydligt vid provanalyserna är att samtliga lärare för 

betyget Godkänt testar att minnas fakta- och begreppskunskap. Tomas och David 

har även några frågor i kategorin att förstå för G. Typiska frågor för G är att kunna 

förklara ord som inflation och parlamentarism, att kunna redogöra för ett ärendes 

gång eller för riksdagens respektive regeringens uppgifter. 

 

Det skiljer mer mellan lärarna när det gäller frågor för de högre betygen. På proven 

som Per och Bengt har kan eleverna få de högre betygen enbart genom att minnas 

fakta- och begreppskunskap. Bengt och Per har visserligen inslag av att förstå och 

att värdera, men det går att nå de högre betygen utan dessa förmågor. Sara ligger 

ganska nära Bengt och Per med sina prov. På hennes prov fanns frågor för de högre 

betygen som testade att förstå och värdera begreppskunskap, även om det också 

fanns med att minnas för dessa betyg. Detta innebär en viss skillnad mot Bengt och 

Per, då det i Saras prov tydligare krävs andra kunskapsformer, att förstå och 

värdera, för att nå de högre betygen.  

 

De andra tre lärarna, Lisa, Tomas och David, har större variation i vilka 

kunskapsformer som krävs för att kunna nå de högre betygen. De testar båda att 

förstå, analysera och värdera för de högre betygen. David har dessutom inslag av 

att skapa där eleverna ska komma med egna lösningar. Denna kunskapsform är 

ovanlig i de analyserade proven. Det är inte heller vanligt med frågor i kategorin att 

tillämpa. Enbart Per, Lisa och David har frågor av detta slag. Det handlar då främst 

om att tillämpa modellen om utbud och efterfrågan. 

 

Det är vanligt att lärarna i studien har uppgifter som kan innebära att eleverna 

behöver högre kognitiva förmågor om uppgifterna varit nya för dem i 

provsituationen.  Lärarna förklarar dock ofta att de har tagit upp motsvarande i 

undervisningen eller att det finns i läroboken. Exempel på detta är att diskutera för- 

och nackdelar med BNP, vilket finns i de flesta läroböcker i ämnet. Av intervjuerna 

att döma tycks lärarna ändå tänka sig att de testar mer komplexa kognitiva 

förmågor som att förstå eller analysera, men de verkar då inte ta hänsyn till att 

eleverna redan fått hjälp med svaren och därmed kunnat memorera dem. Samtidigt 

är det naturligtvis så att det underlättar för eleverna om de har förstått samt kan 

analysera och värdera, men poängen är att det går att lösa uppgifterna genom att 

minnas. 
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Variation av kunskapsformer i prov 

 

De tidigare studier som gjorts har visat en extrem dominans av faktafrågor i 

lärarnas prov. Mattson visade att på gymnasiet var det 100 procent faktafrågor 

under det gamla betygssystemet.
9
 Skolverkets granskning

10
 av grundskolan visade 

att 95 procent av frågorna i SO-ämnen var faktaorienterade och Törnvalls 

avhandling pekade i samma riktning.
11

 Denna studie visar dock på en större 

variation av frågor, även om alla lärarna har en hel del faktafrågor, det vill säga 

minnesfrågor enligt taxonomin. Även de lärare som har en stor andel frågor i att 

minnas har en del andra typer av frågor, främst att förstå, men också att värdera 

och analysera. Sammantaget finns hela spektrat av kognitiva förmågor 

representerat i lärarnas prov. Bilden av lärares prov som i stort sett enbart 

faktaorienterade bör således revideras.  

 

Studien visar att det finns en stor spridning i vilka kunskapsformer som testas. I 

kunskapsdimensionen handlar det främst om att testa faktakunskap och 

begreppskunskap. Faktakunskap är vanligast i samband med att minnas, medan 

begreppskunskap testas i alla kognitiva kategorier. Detta visar att det inte enbart är 

fokus på detaljkunskaper i lärarnas prov i samhällskunskap, utan det är också en 

hel del av mer generell och abstrakt art. Det är ovanligt med uppgifter som testar 

procedurkunskap eller metakognitiv kunskap. Samtidigt kan konstateras att inte 

heller kursmål och betygskriterier har med metakognitiv kunskap. Däremot finns 

flera kriterier och mål kring procedurkunskaper, vilka lärarna förklarar att de testar 

i andra examinationsformer, främst uppsatser.  

 

I den kognitiva dimensionen testas alla olika förmågor, dock inte av alla lärare i 

studien. Det innebär att lärare inte bara testar att minnas, utan också att förstå, 

tillämpa, analysera, värdera och skapa. Samtidigt är det även i de studerade 

lärarnas prov vanligt med minnesfrågor, särskilt för betyget Godkänt. Det är 

framför allt för de högre betygen som de andra kognitiva processerna testas. Det är 

också så att frågor som testar att minnas oftast kräver korta svar och därför till 

antalet är fler, medan frågorna som testar de andra processerna ofta förutsätter mer 

utvecklade svar och därför blir färre till antalet. Men även med hänsyn till detta 

utgör minnesfrågorna en stor andel av de skriftliga proven, i praktiken mellan 50 

och 90 procent i de prov som har analyserats i studien. Av de andra 

kunskapsformerna är det vanligt i proven med att förstå, analysera och värdera, 

däremot är det mindre vanligt med frågor som testar att tillämpa eller skapa.  

 

                                                 
9
 Mattson (1989) 

10
 Svingby (1998) 

11
 Törnvall (2002) 
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Ända sedan ämnet samhällskunskap introducerades har vikten av att utveckla 

elevernas självständighet och tänkande betonats, vilket också betonas i läroplanen 

från 1994 och i ämnets kursplan. Men enligt Bronäs & Selander har ämnet 

historiskt präglats av faktakunskaper.
12

 Svingby, Arevik & Hartzell samt Lindqvist 

& Hyltegren menar att det ligger i ämnets karaktär att arbeta med öppna frågor som 

är problematiserande och utvecklar elevernas tänkande.
13

 Resultatet i denna studie 

tyder på att utvecklingen har gått mer åt detta håll. 

 

 

Problem med validitet och likvärdighet  

 

Det finns en viss överensstämmelse mellan å ena sidan vilka kunskapsformer som 

betygskriterierna pekar ut för de olika betygen och å andra sidan lärarnas praxis. I 

både kriterierna och lärarnas praxis finns det en tonvikt på att minnas för betyget 

Godkänt och innehållsligt gäller detta både fakta- och begreppskunskap. På samma 

sätt överensstämmer det för de högre betygen då både lärarna och kriterierna pekar 

på att analysera och värdera begreppskunskap. Dock har inte Sara och Bengt några 

analyserande uppgifter i sina inskickade prov. I praktiken kan eleverna i Bengts 

och Pers prov nå de högre betygen genom att minnas och alla lärarna utom David 

har minnesuppgifter för de högre betygen. Kategorin att minnas finns dock inte 

uttryckt i betygskriterierna för VG och MVG och inte heller lärarna själva lyfter 

fram minneskunskaper för de högre betygen.  

 

Den stora skillnaden mellan lärarnas praxis och kriterierna är kategorin att förstå, 

vilken i kriterierna främst knyts till G, medan lärarna främst kopplar den till de 

högre betygen. Tomas och David både uttrycker kunskapskrav och använder 

uppgifter i denna kategori för G, även om de också använder sådana för de högre 

betygen. Det finns också ett MVG-kriterium i kategorin att skapa, vilket dock inte 

alla lärarna testar i sina prov. Det är endast David och Per som har sådana uppgifter 

och i Pers fall är den uppgiften inte utpekad som en MVG-uppgift, utan främst som 

en VG-uppgift.  

 

Sammantaget innebär detta att lärarnas prov inte helt överensstämmer med de 

betygskriterier de är tänkta att testa. Detta gäller både om proven jämförs med 

själva betygskriterierna och om de jämförs med lärarnas egna beskrivningar av 

betygen. Det är dock en variation i gruppen där en del lärare har en större 

diskrepans mellan betygssyn och provpraxis än andra. Bengt och Sara och i någon 

mån Per har en större skillnad, jämfört med framför allt David och Lisa, men också 

                                                 
12

 Bronäs & Selander (2002) 
13

 Svingby (1989), Arevik & Hartzell (2007) samt Lindqvist & Hyltegren (1995) 
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med Tomas. Det finns således en del problem med validiteten i de skriftliga 

proven; det finns en del att utveckla för att nå en bättre samstämmighet.
14

 Flera 

forskare menar att det ofta finns en diskrepans mellan lärares övertygelser och 

deras provpraxis.
15

 Detta kan bland annat förklaras av olika faktorer, vilka 

utvecklas nedan i avsnittet om ramar. 

 

Forskning och olika rapporter lyfter fram att det är problem med likvärdigheten i 

lärares betygsättning och bedömning, vilket visar sig både i hur lärare hanterar 

nationella prov och i den slutgiltiga betygsättningen. Denna studie förstärker denna 

bild. Studien visar att lärarna främst knyter att minnas till Godkänt. Detta innebär 

en risk för att inte alla elever får möjlighet att nå alla kursmål. Det finns också en 

risk att elevernas betyg sätts på olika grunder. Den variation som finns i lärarnas 

prov innebär att elever testas på olika kunskaper beroende på vilken lärare de har. 

Visserligen använder lärarna andra examinationsformer och det skulle kunna vara 

så att de därigenom ändå får likvärdiga underlag, men lärarna uttrycker själva att 

proven har stor betydelse vid betygsättningen och därför bör den skilda 

provpraxisen innebära olika förutsättningar för eleverna. Korp lyfter fram att 

proven ger signaler om vilka kunskaper som är viktiga.
16

 Variationen i provpraxis 

mellan lärarna innebär också att eleverna får olika syn på vad som är viktigt att 

kunna. En del får en betoning på att minnas, medan andra även får med andra 

kunskapsformer. Virta menar, liksom Black, att betoning på faktakunskaper i prov 

leder till ett ytinriktat och fragmentiserat lärande.
17

 De elever som testas i sådana 

prov riskerar att utveckla ett ytligt lärande, medan andra utvecklar ett djupare 

lärande. 

 

Samtidigt är frågan inte helt enkel. De lärare som har en stor andel att minnas i sina 

prov uttrycker att skriftliga prov främst lämpar sig för att testa minneskunskaper. 

Cunningham menar att användande av öppna frågor i sig öppnar för ökade problem 

med likvärdighet då sådana frågor innebär ett större tolkningsutrymme.
18

 Det är 

svårare att bedöma sådana frågor lika, till exempel visar forskningen om nationella 

prov i Sverige att lärare bedömer öppna frågor olika. I en mening skulle det kunna 

vara mer rättvist med frågor med fasta svar, men detta är inte en framkomlig väg 

för att lärarna ska lyckas i sitt uppdrag att hjälpa eleverna att nå skolans olika mål. 

                                                 
14

 I och med gymnasiereformen Gy11 infördes nya betygskriterier, eller kunskapskrav som de nu 

kallas. I relation till dessa skulle, enligt min mening, inget av de undersökta proven vara helt rele-

vant för de olika betygen. De nya kunskapskraven innebär nämligen att i princip alla uttryckta 

kunskapsformer ska testas på alla betygssteg. Skillnaden mellan betygen är inte olika kunskaps-

former, utan kvaliteten i elevernas kunnande i de olika kunskapsformerna. 
15

 Black et al. (2010), Wedeen et al. samt Lundahl & Forsberg (2006) 
16

 Korp (2003) 
17

 Virta (1997), Black (1999) 
18

 Cunningham (1998) 
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Istället behöver proven, som Jönsson och Betygsberedningen påpekar, utformas så 

att de ger underlag för det som betygskriterier och kursmål uttrycker.
19

 På så sätt 

kommer eleverna att styras mot att lära sig det de ska lära sig. 

 

Ytterligare en problematisering av denna studies resultat är att den inte tar hänsyn 

till kontexten runt proven. Flera forskare lyfter fram att det råder en särskild 

kontext kring prov. Detta kan innebära att frågor vid en analys av prov och lärares 

kommentarer kan tyckas visa att de testar att minnas, men i praktiken förstår både 

elever och lärare att de testar mer komplexa kognitiva kunskapsformer. Flera av 

lärarna ger uttryck för liknande tankar. Exempelvis uttrycker Tomas att allt kan 

memoreras, men frågar sig om det är realistiskt att eleverna klarar vissa frågor utan 

att förstå. Sara uttrycker att även om frågan indikerar minneskunskaper så handlar 

det också om vad hon bedömer i slutändan. Både Sara och Per uttrycker ibland att 

eleverna förväntas skriva mer än det som är direkt uttryckt i frågan. Det kan 

förmodas att eleverna förstår detta i den kontext där provfrågorna ges. 

 

 

Tidsbrist, schema och elever påverkar proven 

 

Ramfaktorteorin kan bidra till en förståelse för vilka faktorer i stort som påverkar 

lärares arbete med prov och den kan i viss mån förklara varför lärares provpraxis 

ser olika ut. Ett viktigt begrepp i teorin är det upplevda friutrymmet i förhållande 

till ramarna, vilket kan bidra till att förklara avvikelser. Virta menar att lärares 

bedömningspraxis visar deras kunskapssyn, vilken alltså skulle kunna vara en 

faktor som påverkar lärares betygspraxis.
20

 Lärarnas provpraxis kan vara ett uttryck 

för vilka kunskaper de ser som viktiga. Men när lärarna talar om betygen uttrycker 

de i stort sett samma kunskapskrav, vilket inte tyder på olika kunskapssyn. 

Däremot testar de olika kunskapsformer i sina prov. Det finns en diskrepans mellan 

vissa av lärarnas kunskapssyn och deras provpraxis, vilket kan förklaras av att den 

önskvärda provpraxisen begränsas av olika ramar. 

 

Administrativa ramar tycks ha olika stor betydelse beroende på vilket friutrymme 

lärarna upplever.  Framför allt handlar det om lärarnas arbetstid och om schemat, 

vilka båda sätter ramar för lärarnas arbete med prov. Tidsbrist är ett allmänt 

problem för lärarna enligt Ranagården, något som också lyfts fram av Lundahl & 

Forsberg.
21

 Black menar att behovet av tidseffektivitet (för både lärare och elever) 

kan förklara diskrepansen mellan lärares kunskapssyn och provpraxis. Han menar 

också att tidsbristen kan innebära att lärarna inte hinner reflektera över provens 
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validitet. Vidare pekar Cunningham på att det krävs tid för att göra bra prov, vilket 

bekräftas av lärarna i studien.
22

 Det tar också tid att rätta mer resonerande och 

öppna frågor. Eleverna behöver hinna besvara frågorna och frågor i de mer 

komplexa kognitiva kategorierna kräver mer tid, både för att tänka och att skriva. 

Dessa två faktorer, arbetstiden och lektionstiden, är de som tydligast lyfts fram av 

lärarna i studien. Samtidigt påverkar arbetstiden och schemat olika mycket 

beroende på det upplevda friutrymmet, eller på hur undervisningen är organiserad. 

Det är de lärare som har störst andel frågor att minnas som särskilt betonar bristen 

på tid, liksom schemats begränsningar. En del av de andra löser problemet med 

skrivtiden genom att byta lektioner med kollegor, eller genom att skolan lagt ut 

långa lektionspass i samhällskunskap. Om lärarna ska kunna ha prov med en stor 

andel frågor i de komplexa kognitiva kunskapsformerna underlättas det således av 

att lärarna har tid för detta liksom att schemat kan påverkas. Skolornas sätt att 

hantera lärares arbetstid och schemaläggning har således betydelse för lärarnas 

möjligheter att göra valida prov i relation till betygskriterierna. 

 

Studien visar att organisationsrelaterade ramar också har stor betydelse för lärarnas 

provpraxis. Wedin lyfter fram att lärare anpassar sin undervisning efter elevernas 

önskemål som ett led i att bygga goda relationer till eleverna.
23

 Detta tycks också 

påverka lärares provpraxis. Elevernas önskemål lyfts fram av lärarna i studien och 

de menar att eleverna föredrar skriftliga prov framför andra examinationsformer 

och att de föredrar prov med minnesfrågor, där det finns tydliga rätt och fel. Det 

tycks finnas en kultur bland eleverna att betona minneskunskaper. Detta kan 

samtidigt vara orsakat av tidigare proverfarenheter; tidigare konstaterades att 

elevernas kunskapssyn påverkas av proven. Lärarna tar viss hänsyn till elevernas 

önskemål, både vad gäller antal prov och vad dessa testar, även om de inte anpassar 

sig helt. 

 

Vidare tycks det råda en utbredd skolkultur bland lärarna, vilken betonar fakta-

kunskaper (minnas). Detta kan också ses som en organisationsrelaterad ram. 

Carlgren menar att tolkningen av styrdokumenten ofta sker med den tidigare 

kunskapssynen som ram, vilket påverkar både lärare och elever; 

minneskunskaperna tycks vara en outtalad norm.
24

 Denna studie visar att det främst 

är de lärare som har en stor andel minnesuppgifter som uttrycker att de använder 

sina kollegor som bollplank, vilket tyder på att det skulle kunna finnas en 

provkultur som är orienterad mot att minnas. Dessa lärare uttrycker också att 

provformen i sig är mest lämpad för det de kallar faktafrågor, det vill säga att 

minnas. Möjligen är detta en generationsfråga, vilket Korp uttrycker då hon menar 
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att lärare i olika generationer socialiserats in i olika bedömningsmodeller.
25

 

Generationsfaktorn är dock inte så tydlig i denna studie. Bengt och Per är äldre än 

de andra och de använder mer minnesinriktade prov. Samtidigt är de andra relativt 

jämnåriga och de har olika betygspraxis. Lärarna i Schüllerqvist & Osbecks studie 

uttryckte att de tidigare hade mer av minnesfrågor, men att de senare i karriären har 

mer av analyserande frågor.
26

 Möjligen kan det vara så att det är vanligare att äldre 

lärare har mer av minnesfrågor och att det främst är yngre som testar mer komplexa 

kognitiva kunskapsformer. I studien ingår enbart sex lärare, vilket ger en mycket 

begränsad bild. I vilket fall är det inte självklart att samarbete lärare emellan leder 

till prov som testar en mindre andel minneskunskaper och större andel mer 

komplexa kognitiva förmågor. Samtidigt behövs sådana samtal för att minska 

skillnaderna i provpraxis och öka likvärdigheten i examinationerna och därmed i 

betygsunderlagen. Bland annat menar Black att det behövs kollegiala samtal för att 

utveckla validiteten i summativa bedömningar. Ytterligare en väg att förbättra 

lärares kompetens i bedömningsfrågor är att lärarutbildningen satsar mer på detta. 

Enligt lärarna i studien, och enligt Wedin, ger lärarutbildningen inte mycket stöd i 

dessa frågor idag.
27

  

 

När det nya betygssystemet infördes var tanken att lärarna skulle samtala med 

varandra för att utveckla samsyn kring betyg och bedömningar. Enligt Skolverket 

är det dock ovanligt med samarbete mellan lärare kring betygsättning
28

 och denna 

studie tyder på att det också är ovanligt med närmare samarbete mellan lärare kring 

prov. Å andra sidan visar ovanstående resonemang att det inte är givet att samtal 

skulle leda till en annorlunda provpraxis utifrån rådande skolkultur. Individuellt 

och självständigt arbetande lärare har enligt Wedin varit vanliga i skolans värld, 

vilket också tycks gälla arbetet med prov; det är den enskilde lärarens ansvar. 

 

När det gäller resursrelaterade ramar så påverkar förvisso läromedel, men inte vilka 

kunskapsformer som testas. Läroböcker i samhällskunskap har Bronäs visat vara 

deskriptiva och faktaorienterade
29

, vilket skulle kunna vara en orsak till att frågor 

av denna art är så vanliga, men lärarna i studien menar att läromedlen inte påverkar 

typen av frågor, bara provens innehåll.  

 

Lärarna uttrycker att de inte påverkas så mycket av ramar som har med elevernas 

bakgrund att göra. En viss anpassning behövs för att det inte ska vara för svårt för 

eleverna, men främst menar de att betygskriterierna styr. Det innebär att prov inte 
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ska vara olika beroende på vilket program det används på. Lärarnas påstående står i 

motsats till Klapp Lekholms resultat
30

 som visar att lärare hanterar betygsättningen, 

i relation till nationella prov, olika beroende på typ av program, liksom till Lind-

berg som menar att det är lättare att få Godkänt på yrkesförberedande program 

jämfört med studieförberedande program.
31

 I min studie var det dock endast en av 

lärarna som hade både yrkes- och studieförberedande program, vilket gör att det är 

svårt att se om det lärarna uttrycker stämmer i praktiken.  

 

Det pedagogiska ramsystemet har enligt lärarna stor betydelse, framför allt handlar 

det om betygskriterierna. Detta bekräftar Selgheds studie där lärarna uttryckte att 

de har stöd i betygssystemet vid arbetet med prov och betygsättning.
32

 Det 

konstaterades tidigare att lärarna i studien inte tycks förhålla sig till kursmålen i sin 

provpraxis, utan endast till betygskriterierna. I praktiken visar studien att lärarna 

använder ett stort friutrymme i förhållande till styrdokumenten. De kompromissar 

utifrån både de administrativa ramarna, som arbetstiden och lektionstiden, och de 

organisationsrelaterade ramarna, främst elevernas önskemål. 

 

Enligt lärarna i studien finns det inte någon särskild karaktär i ämnet som gör att 

provfrågor skulle vara annorlunda än i andra ämnen, möjligen med undantag av 

matematik som pekas ut av några lärare. Detta står i motsats till vad Svingby m.fl. 

uttrycker om en särskild karaktär i samhällskunskap. Visserligen visar studien att 

lärarnas prov tycks vara mer problemorienterade på det sätt som Svingby och de 

andra efterfrågar, men detta tycks bero på betygskriterierna. Lärarna menar att 

kunskapsformerna i betygen är universella för de flesta av skolans ämnen och inte 

unika för samhällskunskap. Det enda som möjligen skiljer ut ämnet är, enligt 

lärarna, ämnets aktualitetskoppling, vilken skulle vara tydligare än i andra ämnen. 

Den skulle ta sig uttryck i aktuella exempel i proven, vilket dock proven i denna 

studie endast visar få exempel på.  

 

 

Ämnesdidaktiskt språk och Blooms reviderade taxonomi 

 

En viktig uppgift för ämnesdidaktiken är, enligt Uljens, att bidra med 

ämnesdidaktiska begrepp.
33

 Detta behövs både för att underlätta en yrkesprofessio-

nell kommunikation lärare emellan och för att möjliggöra lärares egen reflektion 

över sin yrkespraktik. Schüllerqvist & Osbeck har i sin studie av SO-lärare sett att 
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lärare inte använder ett ämnesdidaktiskt språk.
34

 Även de menar att lärare behöver 

utveckla ett gemensamt språk för att kunna tala om sin undervisning. I denna studie 

om lärares provpraxis noterades under intervjuerna att lärarna hade svårt att tala 

kring olika kunskapsformer. När de skulle uttrycka vilka kunskapsformer som olika 

frågor avser att testa tenderade lärarna att ge konkreta beskrivningar av tänkta 

elevsvar istället för att använda generella och abstrakta termer. Det verkar således 

som att det ämnesdidaktiska språket är outvecklat när det gäller frågor om prov. 

Förhoppningsvis har denna studie tillfört fler begrepp som kan användas.  

 

I ett ämnesdidaktiskt språk behövs gemensamma begrepp, men det är viktigt med 

en gemensam förståelse av deras innebörd. I studien använder lärarna ibland 

samma kognitiva begrepp, till exempel analysera, men de tycks inte alltid mena 

samma sak. Blooms reviderade taxonomi skulle kunna vara ett redskap för att 

utveckla lärares språk kring olika kunskapsformer, även om det inte är taxonomin 

som läroplanen bygger på. Betygskriterierna innehåller flera begrepp som knyter an 

till taxonomin, till exempel analysera och förstå, men dessa begrepp definieras inte 

tydligt i styrdokumenten. Taxonomins definitioner har fungerat i denna studie och 

skulle därför kunna ligga till grund för en allmän professionell förståelse av 

kunskapsbegreppen i styrdokumenten.  

 

En viktig grund i taxonomin är att den avgörande skillnaden mellan kunskaper, 

som innebär att minnas jämfört med mer komplexa kognitiva kategorier, är att det 

måste finnas något kvalitativt nytt för de högre kategorierna. Detta tycks inte vara 

givet för alla lärare. Till exempel säger lärarna att flera uppgifter i proven testar att 

analysera, men i praktiken testar frågorna att minnas, även om de kan vara 

kvantitativt omfattande. Denna skillnad är viktig att poängtera. 

 

 

Avslutande kommentar 

 

Vad kommer på provet? Lindberg och Korp har båda visat att det inte finns mycket 

forskning om betyg- och bedömningsfrågor och i samhällskunskap har det helt 

saknats, vilket innebär att vi inte har haft så mycket kunskap om vad som testas i 

prov.
35

 Denna studie har bidragit till ökad kunskap om detta, främst i ämnet 

samhällskunskap.
36
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En viktig slutsats är att många lärare både kan och vill göra valida prov, men 

förutsättningen är att de får tid till detta, både att förbereda och att rätta, samt att de 

har möjlighet att ha tillräckligt långa lektioner så att eleverna har tid att svara på 

frågorna. Samtidigt menar Black att lärare inte alltid reflekterar över provens 

validitet utan fortsätter att använda samma typ av prov.
37

 Lärare behöver således 

problematisera till exempel skillnaden mellan att minnas och högre kognitiva 

processer. Lärarutbildningen skulle också kunna förbereda blivande lärare för en 

sådan reflektion mer än vad den tycks ha gjort. 

 

Fil lic Tobias Jansson är gymnasielärare på Vimmerby gymnasium i Vimmerby 

kommun (tobias.jansson@vimmerby.se). Licentiatuppsatsen Vad kommer på 

provet? Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap (2011 Karlstad: Karlstads 

universitet) kan laddas ned på: 

http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:380888 
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Undervisningsmönster och strategier i historieundervisning: 

jämförelser mellan erfarna lärare på högstadiet och på 

gymnasiet 

 

Jessica Jarhall 

 

Det finns en bild både nationellt och internationellt av skolans historieundervisning 

som traditionsbunden och läroboksstyrd.
1
 Frågan är dock hur mycket vi egentligen 

vet om vad historielärare väljer att undervisa om och vilka metoder som används? 

Utöver att granska och analysera läroböcker finns det flera sätt att öka kunskapen 

om historieundervisning i skolan. Att låta dem som har i uppdrag att utföra 

undervisningen, dvs. lärarna, tala om sin praktik kan vara ett sätt att bredda bilden. 

I licentiatuppsatsen En komplex historia: lärares omformning, 

undervisningsmönster och strategier i historieundervisning på högstadiet
2
 träder 

fem erfarna lärare från grundskolans högstadium fram och berättar om sin egen 

senast genomförda undervisning. Studien är baserad på djupintervjuer som 

genomförts i början respektive slutet av ett läsår. Tre av lärarna arbetar på det som i 

studien benämns ”Gula skolan” där elevunderlaget till övervägande del består av 

elever med svenskfödda föräldrar. Två av lärarna arbetar på den skola som kallas 

”Blå skolan”, där majoriteten av eleverna har föräldrar födda utomlands. Båda 

skolorna ligger i en större svensk kommun.
3
  

 

Lärarnas tal om vilka mål, vilket innehåll och vilka metoder som har varit mest 

centrala under deras senast genomförda historieundervisning ligger till grund för en 

beskrivning och tolkning av den didaktiska processen där lärare omformar sina 

ämneskunskaper och erfarenheter till konkret undervisning. De termer och begrepp 

lärarna använder när de talar om sin historieundervisning är liksom de 

omformningsfaktorer som påverkar lärarna i den didaktiska processen också av 

intresse. Resultatet visar att lärarna har funnit särskilda sätt att hantera skolämnet 

historia vilka kan betraktas som en lärares undervisningsmönster eller, i de fall där 

mönstret är mer varaktigt och sammanhållet, kan benämnas 

                                                 
1
 Se t.ex. Långström (1997), Mellberg (2004), Nordgren (2006), Ammert (2008), VanSledright 

(2011). 
2
 Jarhall (2012). 

3
 Intervjuerna genomfördes under läsåret 2009-2010. Styrdokumenten var då Lpo 94 och kursplanen 

i historia från år 2000. Resultaten kan emellertid ses som relevanta även utifrån de nya 

styrdokumenten Lgr 11 och läroplanen för gymnasiet inom reformen Gy 2011. För information om 

de nya läroplanerna se: www.skolverket.se 
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undervisningsstrategier.
4
 Studiens resultat visar likheter och skillnader såväl 

mellan högstadielärarna som i jämförelse med tidigare studier av gymnasielärares 

undervisningsstrategier. Den här texten syftar till att beskriva och analysera dessa 

likheter och skillnader och därmed också bidra till en av flera möjliga bilder av 

historieundervisning i skolan. 

 

Relationen mellan mål, innehåll och metoder 

 

Gemensamt för alla fem lärarna är hur de olika delarna med mål, innehåll och 

metoder hänger samman. När lärarna talar om målen berör de ofta innehållet och 

metoderna på samma gång. Målen, innehållet och metoderna kan förstås som 

grundstenar i det historiedidaktiska bygget, ur vilket en lärares 

undervisningsmönster eller strategi synliggörs.  

 

 

Målstyrd historieundervisning 

 

Vid tidigare intervjuer med svenska gymnasielärare framkom att målen är centrala 

för lärarnas strategier såväl hos historielärarna som hos de lärare som intervjuats i 

övriga samhällsorienterande ämnen.
5
 Detsamma kan sägas gälla för 

högstadielärarna även om bilden ter sig mer mångfacetterad än så då målen delvis 

ser annorlunda ut i jämförelse med de gymnasielärare i historia Thomas Nygren
6
 

intervjuat och där innehållet och metoderna spelar olika roll för de olika lärarna. En 

skillnad är hur högstadielärarna refererar till läroplan- och kursplan när de talar om 

sin historieundervisning och särskilt de mål som nämns, medan gymnasielärarna 

tycks förhålla sig mer lösligt till styrdokumenten.
7
 De lärare som har examinerats 

från 1994 och framåt, alltså utifrån Lpo 94, tycks på ett självklart sätt utgå från 

läro- och kursplan. Det gäller tre av högstadielärarna och en av gymnasielärarna. 

En slutsats som kan prövas är därför att det målstyrda systemet verkar ha 

implementerats på ett tydligare sätt för lärarna som har utbildats under 1990-talet.  

 

Talet om tiden 

 

Det som gemensamt lyfts fram som mål bland högstadielärarna kan på flera sätt 

relateras till talet om tiden. Tidsperspektivet synes därför, inte överraskande, på 

olika sätt vara centralt i historieämnet, vilket även framgår av kursplanen från år 

                                                 
4
 För en utförligare diskussion kring begreppen ”omformning”, ”omformningsfaktorer”, 

”undervisningsmönster” och ”undervisningsstrategier” hänvisas till Jarhall (2012), särskilt kapitel 2, 

5 och 7. 
5
 Schüllerqvist & Osbeck, red. (2009). 

6
 Nygren (2009). 

7
 Nygren (2009), s. 93. 
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2000.
8
 Genom utsagorna framträder ett mönster som både rör sig kring mer 

närliggande mål och mer långsiktiga mål. Lärarna talar om det mer konkreta, vad 

eleverna behöver kunna här och nu, vilka redskap och vilka kunskaper de behöver 

för fortsatta studier, samt det längre tidsperspektivet där eleverna ska utveckla ett 

intresse för ämnet som varar livet ut. Målen kan sammanfattas som att eleverna ska 

ges möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över historien, utveckla sin 

förmåga att leva sig in gångna tider och skapa förståelse för historiens 

tidsbundenhet, samt öka sin nutidsförståelse. 

 

Lärarna arbetar främst med tidsdimensionerna dåtid och nutid. Men hos läraren 

Eva märks även särskilt den tredje tidsdimensionen, framtiden, som också är 

framskriven i kursplanen. Det historiedidaktiska begreppet ”historiemedvetande”, 

som infördes i Lpo 94, handlar just om att hantera de tre tidsdimensionerna, dåtid, 

nutid och framtid och sätter elevens egen förståelse av sig själv som både skapad 

och skapare av historien i centrum.  Medan den typen av tänkesätt endast 

framträder svagt hos en av de intervjuade gymnasielärarna (den narrativa 

historieläraren Bengt) i Nygrens studie
9
, skiner åtminstone delar av detta mer 

existentiella synsätt på historieämnet igenom hos högstadielärarna. Här går det inte 

att se något samband mellan de lärare som har utbildats före Lpo 94:s införande 

och de övriga. 

 

När det gäller kronologin trycker ingen av högstadielärarna särskilt hårt på 

särskilda årtal utan det handlar mer om att placera centrala händelser i historien i 

rätt tidsföljd. Denna överblick kan liknas vid den gemensamma historiska 

referensramen som lyfts fram i kursplanen där två av målen att uppnå är att 

eleverna ska ”kunna redogöra för viktiga händelser och känna till gestalter, idéer 

och förändringar i den historiska utvecklingen i Sverige, Norden och Europa samt 

kunna jämföra med andra länder” och ”känna till utvecklingen i några ledande 

världsmakter under olika tidsepoker.”
10

  Kursplanens mål att sträva mot, som med 

historiedidaktiska termer kan benämnas historisk empati och/eller 

perspektivtagande, framstår som centralt för alla lärare i den här studien.
11

 Lärarna 

talar på olika sätt om betydelsen av att skapa förståelse för människor i andra tider 

och betonar återkommande vikten av att i historieundervisningen levandegöra 

                                                 
8
 De centrala begreppen anges vara tiden och historiemedvetande. Kursplan i historia, Skolverket, 

inrättad 2000-07. Se inledningskapitlet, Jarhall (2012). 
9
 Nygren (2009), s. 86f. Läs mer kring diskussionen om historiemedvetande i kommande avsnitt om 

språkbruk. 
10

 Kursplan i historia, Skolverket, inrättad 2000-07. Det enda tydligt framskrivna innehållet är 

Förintelsen. 
11

 Mål att sträva mot lyder: ”blir medveten om att historiskt givna samhälls- och kulturformer är 

tidsbundna och att varje tids människor skall bedömas utifrån sin tids villkor”. Kursplan i historia, 

Skolverket, inrättad 2000-07. 
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historien så att eleverna får en känsla för de människor som funnits före oss och de 

villkor de levde under. 

 

Historieämnets bidrag till nutidsförståelsen lyfts fram på olika sätt i de 

undervisningsstrategier Nygren definierat och för högstadielärarna synes det vara 

ett självklart mål. De fem lärarna talar exempelvis mycket om att dra paralleller 

mellan då och nu, att knyta an aktuella händelser till historien och att genom 

kunskap om det förflutna få förståelse för det som sker nu. Alla, utom en lärare, 

talar också på olika sätt om det lustfyllda lärandet. Medan Eva tycks se det som en 

didaktisk utmaning att få eleverna intresserade av ämnet har Gunnar som främsta 

syfte med sin undervisning att väcka elevernas intresse för ämnet på lång sikt. 

”Slutmålet är inte när jag släpper dem utan slutmålet ska vara när de är nedgrävda i 

backen.” Kalle beskriver hur han brottas med att ”hela tiden göra undervisningen 

lite sexigare för eleverna” där målet är att det ska vara roligt med historieämnet. 

Karin talar inte om historieämnet som ett ”roligt” ämne utan hon fokuserar mer på 

det hon beskriver som basfakta och utgår från de språksvaga eleverna. Det kan här 

vara på sin plats att påpeka att det naturligtvis inte finns någon inbyggd motsättning 

mellan att eleverna ska nå målen och att de ska tycka att det är roligt. Lika lite finns 

det ett särskilt samband mellan att tycka att något är roligt och intressant och att 

lära sig något kvalitativt. En spännande film kanske väcker intresse för stunden 

men är ingen garanti för att utveckla historisk kunskap eller förståelse för historiskt 

tänkande. En annan fråga som kan ställas är om det går att vara intresserad av 

något utan att kunna något om det. 

 

De starkaste omformningsfaktorerna beträffande målen framträder i lärarnas 

utsagor som de nationella styrdokumenten och i viss utsträckning lärarens 

personliga intresse, kunskap och engagemang i ämnet, liksom synen på eleverna. 

Noterbart är att ingen av lärarna talar i termer av hur effektiv undervisningen är 

eller vilka kunskaper eleverna verkligen bär med sig från historieundervisningen. 

Det kan konstateras att målen för historieämnet tycks stämma relativt väl överens 

mellan lärarna medan något större skillnader kan skönjas i hur dessa mål hanteras 

sett till innehåll och framförallt till metoder. Jag tolkar det som att det mest centrala 

för högstadielärarna är att historieundervisningen ska vara rolig och 

intresseväckande och därmed (underförstått?) bidra till att eleverna förmår förstå 

sin samtid och skaffar sig beredskap inför framtiden. 

 

 

Innehåll: Kanon, tradition och friutrymme  

 

Innehållet, dvs. det stoff som behandlas under högstadietiden, visar vid en första 

anblick påfallande likheter såväl mellan lärarna som mellan skolorna. Det är 
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uppenbart att lärarna är präglade av en tradition som till stora delar kan härledas till 

de läroböcker som de använder, men kanske också till den utbildning i ämnet 

lärarna fått del av under sina universitetsstudier. Den historiekulturella kontexten 

kring lärarna har rimligtvis påverkat dem på olika sätt. Innehållsmässigt utgör 

kronologin utgångspunkt, tillsammans med ett europeiskt perspektiv med ett 

särskilt urval av händelser. Det skulle gå att tala om en svensk historisk 

lärobokskanon som följs i undervisningen, med vissa givna årligen återkommande 

områden. De första människorna följs av Antiken, därefter kommer för Gula 

skolans del Medeltiden, något som inte tas upp som ett eget arbetsområde på Blå 

skolan, sedan amerikanska, franska och industriella revolutionerna följt av 

världskrigens tid och slutligen, oftast under tidsnöd, Efterkrigstiden.  

 

Vid en djupare blick in i högstadielärarnas utsagor utkristalliseras dock flera 

skillnader mellan lärarna. Dessa skillnader kan sägas röra sig på flera plan. Dels 

handlar det om med vilket djup och vilka perspektiv varje arbetsområde bearbetas, 

dels vilka metoder som används. Det handlar också om hur lärarens personliga val 

speglas i de arbetsområden som ägnas mest tid eller tillkommer utöver de ovan 

nämnda. Några intressanta exempel kan också skönjas där lärarna visar att de 

förändrat sina val av arbetsområden utifrån aspekter som förändringar i 

maktkonstellationer i världen och pågående aktuella händelser med historiska 

kopplingar. Omformningsfaktorer som kan förklara dessa skillnader kan framförallt 

härledas till lärarens ämneskunskaper, utbildningstid och vad som lyfts fram av 

medierna i nyhetsbruset, men också till elevunderlaget på de olika skolorna.  

 

 

Vikten av ämneskunskaper 

 

Ett resultat från Nygrens studie som bekräftas och förstärks genom 

högstadielärarnas utsagor är vikten av goda ämneskunskaper. Dels beskriver 

lärarna hur de utnyttjar sina ämneskunskaper på olika sätt, som att kunna dra 

paralleller, svara på elevernas frågor och använda berättande som 

undervisningsmetod, dels beskriver Karin, som har mindre ämneskunskaper och 

minst fortbildning i historia, hur hon brottas med sin brist på desamma. Taktiken 

för henne har i stället blivit att utnyttja det ämne som hon har mer fördjupade 

kunskaper inom, religionsvetenskap, även i historieundervisningen. Att 

ämneskombinationer har påverkan visar Nygrens studie, men bara en av 

gymnasielärarna (den yngsta) talar om ämnessamverkan och utbyte med kollegor. 
12

 Övriga drar nytta av sina ämneskombinationer genom att i sin egen undervisning 

skapa mindre ämnesövergripande arbetsområden eller att utnyttja 

                                                 
12

 Nygren (2009), s. 82. 
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ämneskunskaperna till att dra paralleller. Bland högstadielärarna framstår också 

denna metod att på egen hand koppla samman ämnen och arbetsområden inom SO-

ämnena, snarare än att arbeta ämnesövergripande tillsammans med kollegor, som 

det vanligaste. Alla, utom Gunnar, nämner den typen av samverkan mellan ämnen 

och Olle och Kalle säger sig särskilt önska mer samverkan över ämnesgränserna. 

 

En risk med att ha för grunda ämneskunskaper pekas ut i Wineburg och Wilsons 

studie av amerikanska social studies-lärare. Wineburg och Wilson menar sig se att 

lärare med utbildning i andra ämnen än historia tenderar att hålla sig till mer 

faktaorienterad och mindre problematiserande historieundervisning än de lärare 

som har historia som huvudämne där berättande och tolkning ges större utrymme. 

De argumenterar också för historieämnets intellektuella karaktär, vilken för att nå 

ut till eleverna, kräver lärare med goda ämneskunskaper.
13

 

 

Att historieämnet är ständigt utvecklingsbart och att lärarna ser på ämnet som en 

del i ett livslångt lärande, vilket framkom hos gymnasielärarna, bekräftas också hos 

högstadielärarna. Alla lärarna tycks måna om och uttrycker önskemål om att skaffa 

sig nya historiska kunskaper genom exempelvis fortbildning, lokalhistoriskt 

intresse och skönlitteratur.
14

 Gunnar och Olle som är de lärare i studien som har 

flest högskolepoäng i historieämnet och har längst undervisningsvana, samt tillhör 

en äldre generation än de övriga tre lärarna, tycks i högre grad utgå från personliga 

upplevelser och kan referera till för dem kända händelser och strömningar i tiden, 

vilket de drar nytta av i sina undervisningsstrategier. Det framgår även att lärarnas 

ämneskunskaper mer tycks handla om kunskap om olika epoker och hur dessa kan 

förstås än om olika metoder som eleverna ska lära sig. I den bemärkelsen handlar 

ämneskunskaperna mer om själva stoffet än om färdigheterna.
15

  

 

Även innehållsmässigt stämmer högstadielärarnas utsagor väl in på 

gymnasielärarnas. Historieämnet i skolan är, enligt de här lärarna, präglat av 

”tiden” och strukturerat utifrån en kronologisk översikt där framförallt Västeuropa 

belyses. Att historieämnet struktureras kronologiskt snarare än tematiskt fastslås 

även genom Vanja Lozics intervjuer med gymnasielärare, läroboksförfattare och 

elever.
 16

 En förskjutning mot mer modern historia och det nutida samhället syns 

till viss del hos gymnasielärarna och är centralt hos högstadielärarna, däremot är 

det inte lika mycket globalt perspektiv på högstadiet som på gymnasiet.
17

 Den 

flerperspektivistiska undervisningsstrategin som Nygren fann, där målet är att se 

                                                 
13

 Wineburg (2001), s. 140, kapitel 6. 
14

 Jmf Nygren (2009), s. 81. 
15

 Jämför diskussionen om content och skills i Teoretiska utgångspunkter, Jarhall (2012). 
16

 Lozic (2010), s. 141. I sin studie finner han ett undantag från det kronologiska upplägget bland de 

lärare han intervjuar. 
17

 Nygren, s. 80ff. 
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saker ur olika synvinklar, framträder inte på samma sätt hos någon av 

högstadielärarna. Eva använder i viss mån kvinnohistoria som jämförelsepunkt och 

Olle och Karin beskriver att de känner sig bristfälliga i sina försök att fånga en 

annan historieskrivning än den västerländska. Det framkommer heller inte alltid en 

tydlig koppling mellan urvalet av arbetsområden och de mål som ska uppnås. 

Sammantaget framstår en relativt enhetlig, traditionstyngd bild av historien. I och 

med att den aktuella kursplanen lämnar utrymme för lokalt och individuellt urval 

av stoff kan det te sig något förvånande. Samtidigt betonas trots allt den svenska, 

nordiska och europeiska identiteten i kursplanen.
18

 

 

 

Aktualisering av stoffet  

 

I högstadielärarnas berättelser framkommer ett dilemma som de alla i olika grad 

och på skiftande sätt brottas med i sin historieundervisning. Det handlar om hur de 

ska göra stoffet aktuellt och intressant för eleverna, samt hur det ska knytas till den 

tid vi lever i. Ett centralt mål som lärarna framhåller är att undervisningen ska öka 

elevernas nutidsförståelse. Hur detta mål ska nås är däremot mer oklart. I huvudsak 

tar sig lärarna an detta dilemma på två sätt. Antingen genom att i undervisningen 

väva in de för tillfället aktuella offentliga händelserna, oavsett vilket ämnesområde 

man arbetar med, eller genom att anknyta till sina egna eller elevernas mer 

personliga upplevelser och erfarenheter. Ett sätt att tolka utsagorna är genom att 

lyfta fram det som framförallt Eva, Gunnar och Olle har som ett återkommande 

inslag i undervisningen, nämligen kopplingen till de aktuella händelser som 

diskuteras i media. De tre lärarna förefaller ha en dörr på glänt där aktuella 

händelser i samtiden släpps in i historieundervisningen, oavsett vilket 

ämnesområde de för tillfället undervisar om. Angreppssättet är deduktivt där 

planeringen för ett visst arbetsområde utgör utgångspunkten, men där nyheter som 

är i fokus kan ges visst utrymme i undervisningen även om riktningen för 

densamma bibehålls. Både Kalle och Karin nämner också detta med att ta in 

nyheter i sin undervisning men tycks snarare fundera över hur de ska få plats med 

det och vilken roll nyheterna ska spela.  

 

Ingen av lärarna problematiserar i sina berättelser frågan kring aktualisering. 

Intrycket av lärarnas fokusering på aktuella händelser ger en känsla av en slags 

dold förväntan på historielärare, eller SO-lärare, att ständigt vara flexibel för att 

kunna få med och behandla olika händelser som för ögonblicket debatteras. Att 

många av de nyheter som sprids via media har historiska rötter är odiskutabelt, 

                                                 
18

 Kursplan i historia, Skolverket, inrättad 2000-07: ”Väsentliga delar i ämnet är därför den svenska 

och nordiska, inklusive den samiska, samt den europeiska kulturen.”  Se även inledningskapitlet, 

Jarhall (2012).  
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däremot kan det vara intressant ur historiedidaktisk synvinkel att diskutera om och 

hur dessa händelser ska tas upp i historieundervisningen. Lite tillspetsat kan det 

vara så att en lärare utgår från aktuella ämnen och berättar kring dessa, vilket kan 

skapa intresse hos eleverna utan att de för den skull lär sig mer om historia. Risken 

är att det blir lösryckta händelser utan någon historisk koppling. 

Aktualitetsanknytningen kan då ske på bekostnad av t.ex. historiska strukturer och 

samband. Ett mer historiedidaktiskt synsätt skulle kunna vara att som lärare i stället 

lyfta fram sådant vi inte ser i dag men som är grundläggande i historieämnet.
19

  

 

 

Elevernas inflytande över innehållet  

 

Ett resultat i denna undersökning visar också att elevernas inflytande över vilka 

arbetsområden som ska behandlas i historieundervisningen är litet. Ingen av de 

intervjuade lärarna har låtit eleverna vara delaktiga i valet av vilka arbetsområden 

som ska ingå i historieundervisningen. Däremot uttrycker alla lärarna att de under 

lektionerna styrs till viss del av elevernas frågor och att de försöker möta elevernas 

frågor genom att själva dra paralleller utifrån egen kunskap och erfarenhet, eller 

genom att som Eva låta eleverna få i uppgift att ta reda på mer om saker de själva 

ställer frågor om och sedan återkoppla till klassen. Olle och Karin, som arbetar på 

den Blå skolan där elevunderlaget till största delen består av elever med utländsk 

bakgrund, visar på hur de brottas med att följa den traditionella lärobokskanonen 

och hur de ska möta erfarenheterna eleverna bär med sig. Olle har utvecklat vissa 

metoder för att tillmötesgå detta genom att utifrån sina egna kunskaper anknyta till 

historien i de områden eleverna kommer ifrån och Karin har på ett liknande sätt 

försökt att ge annat än västerländska perspektiv på historien genom att t.ex. 

kontinuerligt ta upp migration och kolonialism i sin undervisning. Båda ger 

emellertid uttryck för att de trots det känner sig otillräckliga i detta. Karin uttrycker 

det som ” […] det är ju inte tillräckligt på nå´t sätt, man borde kanske köra mer.” 

Samtidigt menar hon att elevernas intresse för och kunskap om sin egen bakgrund 

många gånger är liten. Jag tolkar det som om det är svårt att ro i land 

kombinationen att hinna med kursplanens mål samtidigt som lärarna vill fånga 

eleverna de har i sitt mångkulturella klassrum. Genom att de undervisar elever som 

har brister i sitt språk och delvis andra referensramar än elever på en skola med mer 

homogent elevunderlag, som till exempel Gula skolan, kan det framstå som att 

undervisningen blir mer enkelspårig. Det betyder inte nödvändigtvis att den blir 

sämre. En förklaring kan vara att lärarna ställer orimliga krav på sig själva och 

jämför sig med lärare som arbetar under helt andra betingelser. En annan förklaring 

pekar i stället mot att lärarna saknar redskap att hantera historieämnet i en 
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 Jfr Wineburg (2001), s. 11. 
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mångkulturell kontext. Karin nämner exempelvis ingen forskningslitteratur eller 

fortbildning där ämnet historia ingår. 

 

Att det är ett dilemma hur man som lärare ska knyta an till elevernas erfarenheter 

vid valet av stoff har uppmärksammats i tidigare forskning. Nordgren, Mellberg 

och Lozic visar i sina respektive studier att elever med annan kulturell bakgrund än 

den svenska inte kan spegla sig i den traditionellt nationella berättelsen som formas 

i historieläroböckerna och, hävdar de, i historieklassrummen.
20

 VanSledright 

formulerar i sin bok The Challenge of Rethinking History Education en fiktiv typ 

av historieundervisning där olika typer av berättelser och perspektiv ges företräde 

framför en mer nationell översiktlig historia. På så sätt, menar han, skulle eleverna 

på ett bättre sätt känna sig delaktiga i historien.
21

 Detta skulle kanske också kunna 

vara ett möjligt sätt att utforma historieundervisning i det mångkulturella Sverige. 

 

Sammanfattningsvis synes lärarna i olika grad utnyttja friutrymmet vad gäller 

innehållet i historieundervisningen. Tolkningsutrymmet kan betraktas som relativt 

stort medan handlingsutrymmet till viss del begränsas av skolkontexten. De 

gemensamma arbetsområden som respektive skola har utarbetat används av 

lärarna, men friheten att fördjupa sig mer inom vissa områden och även lägga till 

eller dra ifrån någon del tycks finnas. Fastän lärobok och kursplaner styr lärarnas 

urval talar de fem högstadielärarna om hur de på ett personligt sätt omformar 

historieämnet utifrån främst deras eget, personliga val som lärare. 

 

 

Metoder i historieundervisningen – omformningens kärna 

 

Den största skillnaden mellan högstadielärarnas undervisningsmönster och 

strategier träder fram vid en jämförelse mellan vilka metoder, inklusive 

examinationsuppgifter som lärarna använder sig av i sin historieundervisning. 

Även om de mål och det innehåll som diskuterats förvisso skiljer sig åt på 

individbasis har ändå flera likheter framkommit, både vad gäller lärarna 

sinsemellan och mellan de båda skolorna. Styrdokumenten och läroböckerna 

förefaller tillsammans med en ämnestradition och skolkontext utgöra en slags 

samlad bas för de mål och det stoff som väljs ut av lärarna för historieundervisning 

medan betydligt fler skillnader kan skönjas mellan lärarna – och skolorna - i fråga 

om metodval. När det kommer till metoder tycks även elevernas inflytande öka, 

både avseende möjligheter att påverka undervisningens utformning och genom de 

begränsningar som lärarna ser utifrån elevunderlag. En möjlig tolkning av detta 
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 Nordgren (2006), Mellberg (2004), Lozic (2010) 
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utifrån de slutsatser som dragits är att både styrdokument och läroböcker vanligtvis 

inte erbjuder metodhänvisningar. Den nationella läro- och kursplanen som var 

aktuell vid intervjutillfällena innehöll varken metodiska råd och knappast heller 

konkreta innehållsliga tips. De läroböcker lärarna använde saknar också 

metodanvisningar och ingen av lärarna lyfter särskilt fram material som 

lärarhandledningar kopplat till läromedlen.
22

 I stället verkar lärarens genom åren 

eget ackumulerade material tillsammans med nyare händelser, skönlitterära läsning 

och annat fungera som inspirationskällor. 

 

 

Variationsrik repertoar 

 

Lärarna som intervjuats i den här studien visar upp en variationsrik repertoar där 

särskilt att knyta an till den aktuella elevgruppens förkunskaper tycks vara 

avgörande vid valet av metoder i undervisningen. En gemensam ingrediens i 

undervisningsrepertoaren, som enligt lärarna är särskilt framträdande i just 

historieämnet, är berättandet. Alla fem lärarna understryker hur berättandet går som 

en röd tråd genom historieundervisningen. För ett par av dem, Gunnar och Olle, har 

berättandet en central funktion och tycks vara det som i hög grad leder 

undervisningen framåt. Genom att kombinera berättandet med att, som Gunnar, 

måla tidslinjer och titta i kartor eller, som Olle, genom att utgå från bilder, försöker 

de båda väcka intresse för ämnet hos eleverna och dra paralleller till vår tid. Båda 

utgår också mycket ifrån egna och andra närståendes erfarenheter och upplevelser 

av äldre tiders händelser. De något yngre lärarna framhåller också berättelsen som 

central men talar mer i termer av att hålla genomgångar och exemplifiera t.ex. 

genom filmer, bilder eller, som Kalle, via dramatiseringar. För Karins del spelar 

elevernas språkliga förmåga in i valet av metoder, något hon menar begränsar 

metodvalen. I stället för målande berättelser uppfattar jag att Karin håller kortare 

genomgångar, följt av eget arbete kopplat till innehållet i genomgången och med 

utgångspunkt i läroboken. Hon är den av lärarna som visar minst variation i valet 

av metoder. Kalle beskriver hur han bollar med olika idéer till lektionsupplägg där 

strävan är att få eleverna mer engagerade i ämnet. Han försöker också knyta viss 

skönlitteratur eller filmklipp till sin undervisning. Medan jag uppfattar Gunnar, 

Eva, Kalle och Olle som angelägna om att eleverna lär sig ämnet historia har Karin 

mer fokus på att eleverna ska lära sig baskunskaper där hon lär ut arbetssätt och 

förmågan att själv leta sig fram till fakta. Trots de olikheter som här har skisserats 

gav alla lärarna intryck av att deras roll som ledare i klassrummet var viktig. 

Personlighetens betydelse betonas mer av de äldre lärarna, i likhet med 

                                                 
22

 De läroböcker som användes var på Gula skolan i första hand Levande Historia SOL 3000-serien 

från Natur & Kultur och PULS från samma förlag. På Blå skolan användes Levande Historia och 

SOS från Almqvist & Wiksell (numera Liber AB). 
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gymnasielärarna.
23

 För de äldsta lärarna kan historieämnet betraktas som 

internaliserat i deras medvetande, det är en så stor del av lärarna som personer att 

det blir svårt att urskilja vad som är privat och vad som är kopplat till 

undervisningen.  

 

 

Elevernas inflytande över metoderna 

 

Gemensamt för lärarna är också att eleverna efterhand som de blir äldre tillåts 

arbeta mer och mer självständigt och får ta större ansvar för sina studier. Det 

handlar då främst om val av arbetssätt och examinationsformer. En annan aspekt av 

elevernas inflytande över metoderna beskrivs av fyra av lärarna. Kalle, Gunnar, 

Olle och Karin ger alla uttryck för hur elevernas brist på motivation och intresse 

blir ett hinder för en ”god” undervisning. Om det är svårt att få eleverna 

fokuserade, eller intresserade beskriver de på olika sätt hur undervisningen blir mer 

”lärarstyrd”, ”stram” och ”tungjobbad”. Ett alternativt sätt att tackla detta dilemma 

visar Eva när hon, i den klass som uttryckligen sagt att de tycker att historia är 

tråkigt, har det som sitt främsta mål att alla ska tycka att ämnet är ”jätteroligt” när 

de slutar nian och därför satsar mycket energi på att entusiasmera eleverna och 

väcka deras nyfikenhet för historia. För Olle och Karin blir även elevernas 

bristande språkliga förmåga ett hinder för en mer varierad undervisning. Jag tolkar 

det som att Karin menar att styrd undervisning är bättre för elever med språkliga 

svagheter och att friare former av undervisning inte fungerar i klasser med många 

elever med svenska som andra språk. Lärarna tycks sakna redskap att hantera 

elever med bristande motivation och intresse eller med språkliga brister. I den 

bemärkelsen skulle man kunna tala om att omformningen misslyckas när lärarna 

inte lyckas anpassa undervisningen efter eleverna. Frågor som kan vara värda att 

fundera över är om ”styrd och stram” undervisning behöver vara dålig eller tråkig, 

eller om språksvaga elever lär sig bättre med att bara jobba med boken och 

tillrättalagda uppgifter?  

 

Att lärarna uppvisar en varierad repertoar även om de har valt att arbeta mer med 

vissa metoder är ett resultat som överensstämmer med gymnasielärarnas utsagor. 

När det gäller elevrelationen betonar gymnasielärarna denna olika mycket, men 

främst i relation till den ämnesdidaktiska varför-frågan där eleverna ska ges en 

känsla av sammanhang och tränas i att se världen ur olika perspektiv och väcka 

intresse för ämnet. Jag tolkar utsagorna i de båda studierna som att eleverna är mer 

i fokus för högstadielärarna och att de i sina val av undervisningsmetoder styrs mer 

av aktuell elevgrupp än vad gymnasielärarna gör. På så vis utgör eleverna en 
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avgörande omformningsfaktor. Sammanfattningsvis visar resultatet att metoderna 

är det mest centrala för högstadielärarna i själva omformningsprocessen. De 

förändringar som lärarna gör beträffande undervisningen blir mest synliga i valet 

av metoder och det är också där som lärarens friutrymme synes utnyttjas mest.  

 

 

Historia som orienteringsämne och/eller färdighetsämne 

 

Studien visar att lärarna i sin historieundervisning inte skiljer på mål som rör 

innehåll och mål som rör färdigheter. Lärarna uttalar både en strävan att eleverna 

ska ha med sig ett innehåll baserat på fakta och begrepp för dessa, och färdigheter i 

form av källkritik och analytisk förmåga.  Detta resultat ligger i linje med tidigare 

svensk forskning kring gymnasielärares ämnesdidaktiska insikter och strategier och 

kan även kopplas till den brittiska historiedidaktiska debatten om content och 

skills.
24

 Anmärkningsvärt är dock att källkritik inte nämns hos tre av 

gymnasielärarna i historia.
25

 Däremot är det också tydligt hur källkritiken som 

högstadielärarna talar om snarare vetter åt en mer allmängiltig 

samhällsvetenskaplig metod än en rent historisk där olika typer av historiska källor 

bearbetas. Historieämnet på högstadiet blir därför för dessa lärare mer av ett 

orienteringsämne än ett färdighetsämne. Lärarna kan också sägas använda 

återkommande begrepp som fungerar som historieämnets tankeredskap. Dessa 

skulle också kunna betraktas som en del av den ämnesspecifika färdighetsträningen 

där det handlar om att förse eleverna med språkliga redskap för att utveckla 

förståelse för historieämnet.
26

  

 

Hos högstadielärarna framgår också att yttre mål, som att fostra eleverna till 

ansvarstagande medborgare, samsas med mer ämnesmässiga inre mål som att 

utveckla en förståelse av tidsbundenhet och att se samband i historien. Här 

uppfattar jag att lärarna väver samman mål som är elevorienterade med mål som är 

mer kunskapsorienterade. På så sätt kan lärarna sägas arbeta utifrån läroplanens 

intentioner där det finns en del som syftar till ett generellt fostrans- och 

kunskapsuppdrag och en separat del som består av kursplaner i specifika ämnen. 

Lärarna i den här studien balanserar alla mellan dessa båda typer av mål, men de 

gör det på delvis olika sätt. Lärarna på Gula skolan kan sägas dra åt ett mer 

kunskapsorienterat håll medan de båda lärarna på Blå skolan, där elevunderlaget 

till övervägande del består av elever med invandrarbakgrund, talar mer om 

                                                 
24

 Schüllerqvist & Osbeck, red. (2009), s. 222. Se t.ex. Counsell (2000), s. 67. Husbands, Kitson & 

Pendry (2003), s.117. 
25

 Nygren (2009), s. 82. Det kan ses som förvånande att källkritik, som för historieämnet är en 

central del, inte berörs av dessa lärare. 
26

 För en mer utförlig diskussion kring lärarnas språkbruk kopplat till ett historiedidaktiskt dito, se 

Jarhall (2012), kapitel 6 och 7. 
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elevernas förkunskaper och språkliga brister och pekar på hur undervisningen får 

anpassas efter dessa förutsättningar snarare än utifrån själva ämnets karaktär. På så 

vis stämmer det resultatet överens med vad Husbands, Kitson och Pendry fann i 

sina studier av historieundervisning i olika skolkontexter. Undervisningen skiljde 

sig åt utifrån elevernas olika förutsättningar.
27

 

 

 

Läroboken som omformningsfaktor 

 

Den bild som i tidigare svensk forskning skisserats där historieundervisningen både 

på gymnasiet och högstadiet beskrivits som läroboksstyrd har genom lärarnas 

röster i den här studien nyanserats.
28

 Att läromedelsförfattarnas urval av stoff 

påverkar lärarna framgår relativt klart, medan däremot hur detta stoff hanteras visar 

på betydligt mer varierade angreppssätt genom högstadielärarnas utsagor. 

Resultatet stöds av nordamerikansk forskning där bland andra Grant och Wineburg 

i olika studier konstaterat att läroboken används på en mångfald av sätt.
29

 

Innehållet i den produkt som en lärobok och, för den delen, en kursplan utgör 

behöver därför, för att kunna användas, omformas av läraren och eleverna. 

Historieämnet i skolan behöver således, som Ongstad diskuterat, betraktas både 

som en produkt och som en process.
30

 För läraren kan omformningsprocessen 

betraktas som en central del av lärarens undervisningsmönster och strategi. En 

fråga som den här studien lämnar obesvarad är om förutsättningarna för att 

eleverna ska utveckla sina förmågor och kunskaper i ämnet ökar ju tydligare en 

lärare förmår omforma ämnet utifrån de mål som är satta. 

 

 

Språkets betydelse för historieundervisningen 

 

Det språkbruk högstadielärarna använder när de beskriver sin historieundervisning 

innehåller flera gemensamma drag. Ett av dem är att det i princip saknas referenser 

som direkt går att härleda till historiedidaktisk forskning. När lärarna talar om sin 

historieundervisning hämtar de snarare termerna och begreppen från läroplaner, 

kursplaner och läroböcker, samt i viss mån från pedagogisk forskning. Det innebär 

emellertid inte att lärarna inte talar om sådant som uttrycks i historiedidaktisk 

forskning, utan pekar möjligen på att lärarna saknar ett gemensamt språk för att tala 

om sitt ämne ur ett historiedidaktiskt perspektiv. Att medvetandegöra sitt eget 
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 Husbands, Kitson & Pendry (2003), s. 58ff. 
28

 Se t.ex. Långström (1997), Mellberg (2004), Nordgren (2006), Ammert (2008). 
29

 Grant (2003), s. 175. Wineburg (2001), s. 169. Även Hermansson Adler har ifrågasatt lärobokens 

roll för historieundervisningen. Hermansson Adler (2004), s. 50. 
30

 Ongstad (2006), kap. 1. 
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språkbruk kräver reflektion över begreppens innebörd och hur dessa kommuniceras 

till andra. Ett tydligt språk underlättar kommunikationen med andra; elever, 

kollegor och med det vetenskapliga fältet. Det kan också stärka historielärarens roll 

som ämnesexpert och bidra till att kvalificera innehållet i undervisningen. Eleverna 

behöver för att nå djupare kunskaper i ämnet få tillgång till en vokabulär i historia. 

Det vore därför av stort värde om historielärare tillsammans med sina elever 

utvecklade ett gemensamt språk. Att exempelvis bli medveten om de olika typer av 

begrepp som diskuterats i historiedidaktisk forskning där vissa kan knytas till ett 

särskilt stoff medan andra kan vara till hjälp för att sortera och strukturera sin 

historiska kunskap, skulle kunna vara ett sätt att öka elevernas förståelse för 

ämnet.
31

 Ett tydligare ämnesspråk skulle även kunna hjälpa eleverna – och lärarna 

– att se en kontinuitet och en progression inom skolämnet historia. För att utveckla 

en historiedidaktisk undervisningsstrategi som är genomtänkt och hållbar är ett 

utvecklat ämnesspecifikt språk, som dessutom fortsätter att utvecklas i takt med 

tiden, en viktig komponent. Att för sig själv som lärare på allvar reflektera över 

vilka mål, vilket innehåll och vilka metoder man använder och varför man 

använder just dessa torde i förlängningen kunna leda till en stärkt 

historieundervisning för alla elever. Att lyckas omforma historieämnet så att 

eleverna känner sig delaktiga och upplever historia som meningsfullt, inte bara för 

vidare studier utan också för den personliga utvecklingen och identiteten, 

underlättas om läraren är medveten om sin egen ämnespraktik. 

 

Jessica Jarhall (jessica.jarhall@linkoping.se) är verksam som lärare i 

samhällsorienterande ämnen och SO-utvecklare i Linköpings kommun. En komplex 

historia: Lärares omformning, undervisningsmönster och strategier i 

historieundervisning på högstadiet är hennes licentiatuppsats. Den kan nås via 

Digitala vetenskapliga arkivet:  

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:507940&searchId=1 
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Historieundervisning och interkulturell kompetens 

 

Maria Johansson 

 

Varför ska vi egentligen undervisa våra elever i historia – och vad är viktigt att de 

lär sig? Var tid har haft sina svar på frågorna. När historia introducerades som 

skolämne i förra sekelskiftets nationalstater var målet att skapa medborgare med 

gemensam identitet, lojalitet till fosterlandet och nationell sammanhållning. Så 

småningom försvann de nationalromantiska övertonerna och det sågs som viktigare 

att eleverna utvecklade arbetssätt och kritiskt tänkande genom 

historieundervisningen. Historieämnet stod sig länge starkt men i Sverige och på 

andra håll i västvärlden tycktes det nya, mer framtidsinriktade samhälls-

kunskapsämnet, från och med 1970-talet ha mer att erbjuda och historieämnet i 

skolan tappade mark.
1
 Med de senaste decenniernas omvälvande politiska 

förändringar och processer som globalisering, migration och mångkultur ställs 

däremot nya frågor och behovet av historia verkar öka på nytt. 

 

Min utgångspunkt är att den samtid vi lever i bör få konsekvenser för skolans 

historieundervisning och att ett av historieämnets syften idag därför måste vara att 

bidra till att elever blir interkulturellt kompetenta. Med interkulturell kompetens 

avser jag sådana kunskaper, attityder och färdigheter som människor behöver för 

att kunna vara aktiva och kompetenta samhällsmedborgare i en globaliserad och 

mångkulturell samtid och framtid. I den svenska läroplanen formuleras också 

mycket riktigt ett sådant interkulturellt uppdrag, ett uppdrag som gäller såväl för 

skolan i stort som för enskilda ämnen. Det finns en uttalad politisk målsättning att 

historieämnet ska bidra till att elever känner sig trygga i sin identitet och får 

förståelse för andras villkor i den globaliserade världen, såväl internationellt som 

inom det egna landet.
2
  

 

Mycket talar alltså för att historieämnet har en roll att spela i dagens 

mångkulturella Sverige. Frågan kvarstår dock vad det egentligen innebär. Hur ska 

vi som historielärare konstruera historieundervisningen i skolan så att ämnet blir 

relevant för eleverna och bidrar till att utveckla deras interkulturella kompetens? 

Här kan man argumentera längs två linjer. Å ena sidan kan man ha den 

uppfattningen att historieämnet i sig, så som det är, i kraft av att det tillhandahåller 

kunskap om det förflutna, ger förutsättningar för att förstå nuet och därmed bidrar 

                                                 
1
 Englund (1987), Karlsson (2009), Nordgren (2004). 

2
 Lgr 11 samt Lgy 11. Märk följande nya formulering i Lgy 11 där betydelsen av människors olika 

historiska erfarenheter uppmärksammas: ”Skolans mål är att varje elev kan samspela i möten med 

andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.” En 

snarlik formulering finns också i Lgr 11. 
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till interkulturell kompetens. Det vill säga, man kan som lärare fortsätta som förut 

och det är bra nog. Å andra sidan kan man mena att ämnet måste förändras, att vi 

helt enkelt explicit måste undervisa på något särskilt sätt för att utveckla elevers 

interkulturella kompetens. Utgångspunkten för mitt avhandlingsarbete togs i den 

senare linjen och i min undran över vad ett sådant interkulturellt uppdrag 

egentligen innebär, vilket innehåll som hör hemma i en sådan undervisning, vilka 

historievetenskapliga perspektiv man som lärare kan luta sig mot och hur man 

egentligen gör i klassrummet när man arbetar för att ge elever de nödvändiga 

kunskaperna, attityderna och färdigheterna. I avhandlingen undersökte jag vad 

interkulturell kompetens skulle kunna vara i historieundervisningen.
3
 

En interkulturell historieundervisning? 

Hur historieämnet förhåller sig och bör förhålla sig till frågor om det 

mångkulturella och globaliserade samhället finns en del skrivet om sen tidigare. 

Diskussionen har gällt både hur ett interkulturellt historiskt narrativ, alltså den 

historiska berättelsen, skulle kunna se ut, främst från läroplans- och lärobokshåll, 

och vilka olika undervisningsstrategier som erbjuds historieläraren. Först behandlas 

här diskussionen om ett interkulturellt historiskt narrativ. 

 

Flera författare har försökt beskriva en interkulturell historia genom att ställa en 

sådan mot alternativa, inte interkulturella, sätt att konstruera den historiska 

berättelsen. Ross Dunn, amerikansk historiker, diskuterar olika sätt att undervisa 

om världshistoria.
4
 Den svenska historiedidaktikern Kenneth Nordgren visar i sin 

tur på hur den västerländska berättelsens dominans i historieskrivning och 

historieundervisning har hanterats.
5
 Slutligen diskuterar den amerikanske 

pedagogen James A. Banks hur skolundervisningen, inte bara historieundervisning, 

kan förhålla sig till frågor om mångkulturalitet.
6
 Gemensamt för författarna är att 

de urskiljer tre liknande förhållningssätt. De två första återfinns i våra läroböcker 

och läroplaner, medan det tredje är mer av en normativ förhoppning om vad en 

interkulturell historieundervisning skulle kunna syssla med. Förhållningssätten 

sammanfattas i tabellen nedan. 

 

 

 

 

                                                 
3
 Johansson (2012) 

4
 Dunn (2000), s. 123-130. 

5
 Nordgren (2006), s. 208-210. Nordgren visar tydligt att läroböckerna i historia, trots 

samhällsförändringar, har fortsatt att ta sin utgångspunkt i en eurocentrisk nationalstatshistoria. 
6
 Banks (2010), s. 233-256. 
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Tabell 1: Dunn, Nordgren och Banks om hur interkulturella historieundervisning 

förändrats och vad som krävs av en ”interkulturell” historisk berättelse. 

 

 Dunn Nordgren Banks 

1. The Western Heritage 

Model 

Förmedlar ett kulturarv; 

den västerländska 

civilisationen är den 

”mest historiska”, den 

som haft störst inflytande, 

bidragit mest och växt 

fram ur sig själv. En stor 

del av världen utelämnas. 

 

 

Ett historiskt narrativ vars 

övergripande fråga är hur och 

varför den europeiska 

nationalstaten utvecklats. 

 

 

 

En undervisning som inte är 

mångkulturell, som företräder 

det vita majoritets-

perspektivet utan reflektion. 

2. Different Cultures 

Model 

Synliggör olika kulturer, 

etniska minoriteter och 

regioner. Den står för 

mångkulturalism men 

utmanar inte kulturarvs-

modellen; lägger snarare 

till andra civilisationer vid 

sidan av den 

västerländska 

civilisationen. Kulturerna 

ses som avskilda från 

varandra. 

Tilläggsperspektivet 

Perspektiv från andra kulturer 

(det som gömts/glömts) 

tillförs den eurocentriska 

meta-berättelsen, men 

förändrar den inte.  

------------------------------- 

Hur-historien 

Narrativ som visar hur en 

minoritetskultur förtryckts 

(eländes-, rannsaknings-

beskrivningar) eller hur den 

format sin kulturella särart 

(idyll-, särartsbeskrivningar). 

The contributions approach  

Man uppmärksammar att 

personer som inte tillhör 

majoritetsbefolkningen lämnat 

bidrag till 

samhällsutvecklingen.  

------------------------------- 

The additive approach 

Man ägnar viss tid av kursen 

till att studera en tidigare 

utesluten grupps historia och 

kultur. 

3. Patterns Change Model 

Ett öppnare sätt att se på 

världshistorien; kulturell 

dynamik, hur kulturer 

uppstår och förändras. Ett 

mer inkluderande 

historieämne med plats 

för global historia, 

antropologi och 

miljöhistoria. Författare 

som representerar ett 

sådant synsätt är William 

McNeill, Alfred Crosby, 

L.S. Stavrianos, Jared 

Diamond. 

Interkulturell historia 

Ett historiskt narrativ där det 

mångkulturella samhället sätts 

i förgrunden. Det beskrivs 

som en öppen fråga hur en 

sådan historie-skrivning och 

historie-undervisning ser ut. 

Ett annat innehållsligt urval 

men det får inte bli 

värdegrunds-historia. 

The transformation 

approach  

Nya kunskaper och andra 

gruppers historia och 

kulturella berättelser förändrar 

även hur undervisningen om 

majoritetsgruppen och ”main-

stream”-historien utformas. 

Hela kursen omstruktureras.  

------------------------------- 

 (Social action approach 

Avser skolans utåtriktade 

verksamhet; målet är att 

påverka samhället - familj, 

lokalsamhälle, politiker - i en 

mer interkulturell riktning.) 

 

Källa: Dunn (2000), Nordgren (2006), Banks (2010)  

 

Startpunkten för författarnas diskussioner (rad ett i tabellen) är att det finns ett 

rådande metanarrativ, som dominerar i läroböckerna och utgörs av den traditionella 

europacentrerade historieskrivningen vilken utgår från nationalstaten och inte 
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beaktar globaliseringen. Författarna menar att detta måste överskridas för att 

historieundervisningen ska bli mer interkulturell. Nästa förhållningssätt (rad två i 

tabellen) innebär att det görs plats för andra berättelser förutom den traditionella. 

Här synliggörs andra etniska grupper och kulturer och alternativa röster får 

möjlighet att höras. Problemet är att de hörs som tillägg, de hamnar vid sidan av 

den gängse berättelsen som fortfarande ses som den centrala. På så sätt förändrar 

tilläggsberättelserna inte grundnarrativet utan kanske till och med, tvärtom, 

bekräftar det. Ett tredje förhållningssätt (rad tre i tabellen) skulle vara ett slags 

syntes, en interkulturell historia med ett nytt metanarrativ som ersätter berättelsen 

om nationalstaten. Istället för olika tilläggsberättelser, vill författarna hitta ett sätt 

att berätta och undervisa historien som tar som utgångspunkt den mångkulturella 

förändringen, rymmer hela världen samt tar maktfrågorna på allvar. Som Banks 

påpekar innebär ett sådant ställningstagande att hela kurser (i historia eller något 

annat ämne) måste struktureras om i grunden, eftersom grundberättelsen (om 

Europa eller om majoritetsgruppen) ifrågasätts och måste förändras. 

 

Det tycks alltså som om det finns en viss enighet om interkulturell 

historieundervisning på ett övergripande plan; hur detta kan förverkligas är dock 

långt ifrån självklart. Visserligen kan de tre förhållningssätten användas som 

didaktiska positioner för att problematisera innehållet, men sen då, vad betyder det 

för hur vi som lärare ska planera vår undervisning och vad eleverna ska göra under 

lektionerna?  

 

Två nordamerikanska historiedidaktiker, Terrie Epstein och Peter Seixas,
7 

har 

diskuterat hur lärare kan närma sig historieundervisningen när det mångkulturella 

samhällets mångfald av berättelser står mot varandra och rymmer allt från 

demokrati och välfärd till slaveri, förtryck och rasism. Den första 

undervisningsstrategin är den vanligaste, helt enkelt att lära ut den version man 

anser är den bästa, mest rättvisande, men utan att göra eleverna delaktiga i 

tolkningarna, hur man kommit fram till just den berättelsen (Seixas: enhancing 

collective memory). Vad som avses med den bästa versionen sammanfaller 

traditionellt med en förgivet tagen kanon, i den nordamerikanska kontexten den 

gängse framstegsberättelsen där demokratiska rättigheter så småningom kommit att 

utsträckas till att omfatta alla oavsett hudfärg.
8 

 En annan möjlig strategi är att 

                                                 
7
 Epstein (2009), s.12-15. Seixas (2001), s.19-37 och (2007), s.19-30. Terrie Epstein är verksam i 

USA och har främst sysslat med hur historieundervisningen hanterar afroamerikaners historia. Peter 

Seixas är verksam i Kanada och bedriver ett omfattande forsknings- och utvecklingsprojekt där 

målet är att förändra historieundervisningen i Kanada i grunden, genom att komma bort från en 

traditionell ”allt om framgångslandet Kanada-historia” och istället undervisa för att utveckla 

”historical thinking”.  
8
 Detta följer dock inte per automatik då den bästa versionen skulle kunna handla om glömda 

gruppers historia om läraren/läroboken har en sådan mission. Seixas (2000), s. 22 och (2007), s. 20.  
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fokusera på att utveckla elevernas historiska, disciplinära färdigheter. Eleverna får 

undersöka belägg, värdera, granska och själva dra slutsatser om olika historiska 

utsagor (Seixas: disciplinary approach). Här är inte valet av innehåll i sig av 

betydelse utan det handlar om att eleverna ska öva upp sitt kritiska tänkande, lära 

sig att hantera källor och resonera historiskt runt betydelse, orsak och verkan. En 

tredje strategi slutligen lägger fokus på själva berättelserna, men inte om de är 

historiskt korrekta, utan varför de har uppstått, vem som har berättat dem och, inte 

minst viktigt, på historiebruk idag, och hur olika bruk är relaterade till frågor om 

makt (Seixas: postmodern approach).
9
  

 

De tre undervisningsstrategierna ger uttryck för olika relationer mellan eleverna 

och ämnet och har alla sina problem. Med den första strategin presenteras eleven 

passivt för den bästa historien. Det tycks dock finnas olika (politiska) bud på vilken 

version som är den bästa och det är därför svårt (omöjligt) att enas i ett samhälle. 

Med den andra lär sig elever tänka kritiskt och arbeta vetenskapligt med historiska 

utsagor, men problemet är att det kan bli tekniskt och kanske inte så engagerande. 

Den tredje strategin låter elever undersöka och ifrågasätta olika historiebruk och 

diskurser i samtiden men säger ingenting om vilken historia som är sann eller inte. 

Också dessa tre undervisningsstrategier ser jag som möjliga didaktiska positioner 

för läraren att utgå från. 

Interkulturell historisk kompetens 

För att komma närmre hur en möjlig interkulturell historieundervisning kunde se ut 

följde jag en historieundervisning där målet var att utveckla interkulturell historiskt 

kompetens.
10

 Undersökningen visade en komplex verksamhet. Med hjälp av 

historiedidaktisk teori kunde jag frilägga tre olika lärprocesser – erfara, tolka, 

orientera - som pågick mer eller mindre samtidigt i klassrummet och jag kunde 

också synliggöra hur viktigt det är att historieläraren hanterar den här 

komplexiteten. De tre lärprocesserna härleddes ur historieämnets överordnade 

syfte, nämligen att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt historiemedvetande.
11

 

Historiemedvetande är en praktisk förmåga, ett orienteringsredskap, man skulle 

kunna säga ett slags kompass. Det kan beskrivas som förmågan att i det levda livet 

                                                 
9
 Seixas (2001, 2007), Epstein (2009). Epstein menar dock att en sådan strategi ändå riskerar att bli 

två spår, dels demokratiska framsteg, dels kamp mot förtryck, och inte en integrerad historia. 

Epstein diskuterar alternativ uppbyggda runt kontroversiella frågor där eleverna får se hur rasism, 

sexism och andra maktstrukturer finns inbyggda i nationens historia. Den traditionella historien kan 

sägas ge uttryck för en västlig hegemoni och vissa menar därför att historien bör läsas ur t ex ett 

afrocentriskt perspektiv. 
10

 Undersökningen var interventionistisk så till vida att läraren fick ett uppdrag att planera 

undervisningen med målet att utveckla interkulturell historisk kompetens. Källmaterialet består av 

klassrumsobservationer från 25 lektioner på gymnasiet (hos en lärare och i en klass). 
11

 Det handlar alltså om det svenska historieämnet – det som nu beskrivs i Lgr 11 och Lgy 11. 
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koppla ihop tolkningar av det förflutna med förståelse av nuet och förväntningar 

på framtiden för att därigenom skaffa sig en grund för ställningstaganden och 

handling.
12

 Historieundervisningen ska alltså bidra till att eleverna utvecklar 

handlingsberedskap genom att de förstår sig själva och sin tid bättre.  

 

Historiemedvetande är ett omdiskuterat och svårtolkat begrepp, vars användbarhet 

ibland har ifrågasatts.
13

 Nu står det emellertid som det överordnade målet i våra 

styrdokument och det är, menar jag, mycket användbart, men det behöver 

konkretiseras. För att göra det tog jag hjälp av den tyske historiedidaktiktern Jörn 

Rüsen. Han menar att historiemedvetande som en uppgift för skolan kan beskrivas i 

termer av att utveckla tre olika kompetenser - kompetensen att erfara det förflutna, 

kompetensen att tolka det förflutna och, slutligen, kompetensen att orientera sig i 

samtiden med hjälp av det tolkade förflutna.
14

 Historiskt lärande är på så sätt 

detsamma som att kvalificera förmågan att erfara, tolka och orientera, i tre separata 

lärprocesser.  

 

Hur förhåller sig då interkulturell kompetens till historiskt lärande, alltså hur kan 

historieundervisningen ge eleverna möjlighet orientera sig i en mångkulturell och 

globaliserad samtid och framtid? Jag menar att det är möjligt att se interkulturell 

kompetens och historiemedvetande som dimensioner av varandra. Sambandet 

uttrycks i begreppet interkulturell historisk kompetens och synliggörs i följande 

modell (se Figur 1) där jag placerar interkulturell historisk kompetens i 

skärningspunkten mellan historiemedvetande och interkulturell kompetens.  

Interkulturell historisk kompetens utgör en avgränsning, eller kanske snarare 

precisering, såväl av historiemedvetande som av interkulturell kompetens. När vi 

undervisar för interkulturell historisk kompetens handlar det om att lyfta fram 

interkulturella aspekter av erfarandets, tolkandets och orienterandets kompetenser 

och historiska aspekter av interkulturella kunskaper, färdigheter och attityder.
15

 

 

 

                                                 
12

 Se t ex Rüsen (2004) och Karlsson (2009) 
13

 Schüllerqvist (2006) 
14

 Rüsen (2005). Rüsen kallar sammantaget dessa tre kompetenser som tillsammans kvalificerar 

historiemedvetande för narrativ kompetens. Med ett kvalificerat historiemedvetande kan man 

formulera användbara berättelser om sig själv och sitt liv. 
15

 Vilket som ska betraktas som överordnat eller inte beror på utgångspunkt. Ur ett historieämnes-

perspektiv är det överordnade begreppet historiemedvetande och att utveckla interkulturell 

kompetens en aspekt av att utveckla historiemedvetande. Vidare omfattar historiemedvetande i vår 

mångkulturella samtid med nödvändighet interkulturell kompetens. Ur ett värdegrundsperspektiv är 

den interkulturella kompetensen överordnad och historiemedvetande ett av flera sätt att uttrycka 

detta och historieämnet ett av flera skolämnen som arbetar med det interkulturella uppdraget. Det 

formuleras i värdegrundsdelen av läroplanen och gäller därmed alla skolans ämnen.  
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Figur 1: Interkulturell historisk kompetens i skärningspunkten mellan 

historiemedvetande och interkulturell kompetens. 

 

Interkulturell 
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Med hjälp av modellen kan vi precisera våra frågor (i tre områden) när vi försöker 

förstå och planera för en interkulturell historieundervisning. (1) Vad är det för 

innehållskunskaper som kan vara relevanta, vilket förflutet ska eleverna ges 

möjlighet att erfara? (2) Vilka tolkningsfärdigheter och förmågor är det som 

eleverna bör ges möjlighet att utveckla? (3) Vad krävs för att eleverna ska kunna 

använda det förflutna och sina historiska förmågor för att orientera sig i det 

mångkulturella samhället? Med avstamp i den fallstudie jag genomförde diskuterar 

jag i resten av artikeln några tänkbara svar på dessa frågor. 

 

Erfarandets kompetens - att problematisera innehållet 

 

Hur kan det historiska innehållet hanteras så att undervisningen ger eleverna 

möjlighet att utveckla interkulturell kompetens? I fallstudien var det andra 

världskriget och kalla kriget som stod på agendan, med andra ord ett nog så 

traditionellt innehåll. Det framstod tidigt som viktigt att fundera över vilket 

förflutet eleverna skulle ges möjlighet att erfara, alltså vilket historiskt innehåll 

som skulle behandlas, och hur de skulle få möjlighet att erfara det. 

 

Tre kriterier, perspektiv, geografi och nutidsrelevans, tycktes avgöra urvalet. Med 

perspektiv menar jag i det här fallet ett ”kanonkritiskt” perspektiv som gav 

berättelserna olika kritiska vinklar på den europacentrade historien (alltså kanon). 

Detta kom också att visa sig i geografin såtillvida att berättelserna fick en global 

räckvidd. Historiens geografiska rum togs inte för givna; istället för ensidigt 
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Europafokus letade sig Zimbabwe, Algeriet, Egypten, Haiti, Venezuela, Ukraina 

och Tornedalen in i berättelsen om andra världskriget och kalla kriget. Den 

nationalstatshistoria som ofta ramar in historieundervisningen ifrågasattes därmed 

implicit. Berättelserna fick också en nutidsrelevans, då utgångspunkt togs i dagens 

samhälle. Sammanfattningsvis kom de historiska innehållskunskaperna att utgöras 

av berättelser som på en nivå handlade om några centrala processer i västeuropeisk 

historia, men också, och främst, på nästa nivå om att denna berättelse producerats 

av Europa för Europa och att det finns andra berättelser. 

 

För att kvalificera förmågan att erfara historia krävs förutom historiska 

innehållskunskaper att man förstår den historiska berättelsens konstruerade 

karaktär, att den historia man möter tillkommit i ett sammanhang och bara är en av 

många möjliga berättelser. Begreppen stängd och öppen berättelse kan hjälpa oss 

att tänka runt hur en sådan förståelse kan läras ut. Lärobokstexter eller andra 

expertberättelser (historielektioner) är ofta stängda. En stängd berättelse är 

komplett, med inledning, mittdel och en avslutning som slår fast vad berättelsen 

handlar om. Den är också monologisk, auktoritativ och kontrolleras av författaren 

(experten), som inte synliggör källor eller antaganden. Den stängda berättelsen 

”kräver” att mottagaren (eleven) accepterar och ansluter sig.
16

 En öppen berättelse 

å andra sidan är inte given utan visar att olika perspektiv och olika tolkningar står 

mot varandra samt redovisar sina källor. Den är snarare dialogisk, uppmanar till 

reflektion och ”kräver” istället mottagarens (elevens) engagemang och aktivitet. En 

undervisning som försöker öppna historiska berättelser ger eleven möjlighet att se 

bakom den historiska framställningen och att öva upp sin förståelse för historiens 

konstruktion. 

 

I klassrummet kunde jag urskilja fyra strategier som lärare kan använda för att 

”öppna berättelsen”. För det första kom berättelsen att bli pluralistisk och innehöll 

såväl många perspektiv och dimensioner (ekonomi, politik, ideologi, kultur, sociala 

aspekter) som många röster (med vittnesberättelser från människor i olika roller). 

Som en andra strategi utmanades förförståelsen, på så sätt att eleverna 

uppmärksammades på vad de hittills trodde eller visste bara för att få den bilden 

utmanad av läraren. Därigenom blev eleverna medvetna om hur många, och vilka, 

antaganden de gjorde. För det tredje arbetade man i klassrummet med att 

dekonstruera, att problematisera begrepp, urval och geografi som på ytan verkade 

självklara. Slutligen, som en fjärde strategi, erbjöd läraren motberättelser, i form av 

”glömda” berättelser och alternativa teorier.
17

 

 

                                                 
16

 Eikeland (2002), s. 32-43; Dysthe (1996), s. 69-71 
17

 I avhandlingens kap 5 finns utförliga exempel på hur läraren gjorde. Johansson (2012), kap 5. 
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Ett exempel på en lektion där en tidigare stängd berättelse öppnades var när 

eleverna fick se filmen Infödd soldat
18

 och därigenom uppmärksammades på en 

”glömd” berättelse, om hur nordafrikanska soldater deltog i de allierades befrielse 

av Europa men ändå inte erkänts om en viktig del av den berättelsen. När eleverna 

dessutom såg hur de allierade behandlade kolonialsoldaterna försköts deras 

berättelse om andra världskriget. En elev säger till exempel: 

 

Det är viktigt att se hur kriget faktiskt fördes utanför Europa, att dom faktiskt stred 

på afrikansk mark till exempel. Och det visste man ju. Men att det dessutom var 

soldater från Algeriet och Marocko och säkert ännu fler länder som var med och 

kämpade i Europa och de allierade arméerna, det visste man ju inte. Jag visste inte 

det i alla fall. /---/ Vi pratade lite om det här att dom tillsammans skulle strida mot 

rasism och nazism i världen, men ändå fanns det rasism inom den gruppen. Och att 

lite det här att man kan se att hjältarna inte bara var hjältar, att det är viktigt att se 

... Ja det här med olika perspektiv. Det fanns både gott och ont.
19

 

 

Eleverna tycktes mena att en sådan tilläggsberättelse verkligen är viktig, att den 

nyanserar bilden och till och med minskar rasismen. Kolonialhistoriens del i kriget 

saknades innan, men nu fick de den ”pusselbiten” också. Samtidigt invände en 

annan elev att det är omöjligt att lyfta fram alla de berättelser som skulle behövas 

för att bilden skulle bli komplett. 

 

Fast samtidigt, det går ju inte. Nu vet vi lite mer om kolonialsoldaterna där i 

Frankrike, men sen har vi, som vår grupp pratade om, de brittiska soldaterna från 

Kenya till exempel. Och har vi någon historia helt ... Fast vi alltid pratar om USA, 

har vi ens hela deras historia. Det kommer alltid att finnas nåt bortglömt som man 

ändå borde ha med för att det skulle förändra. I så fall kan man ju hålla på hur 

länge som helst.
20

    

 

Och kanske är poängen med att lyfta fram motberättelser inte att därigenom ge hela 

bilden, vilket, precis som eleven ovan påpekar, är omöjligt utan istället att 

synliggöra grundberättelsen, det metanarrativ som ligger i botten. I undersökningen 

fick eleverna många insikter när deras förförståelse utmanades och de fick syn på 

de berättelser de tagit för givna.
21

  

 

                                                 
18

 Filmen regisserades av Rachid Bouchareb och hette i det franska originalet: Indigènes. 
19

 Johansson (2012), s. 118. 
20

 Johansson (2012), s. 119. 
21

 Detta fungerade som bäst när eleverna hade en stark grundberättelse, i form av goda 

”skolkunskaper” eller som hämtades ur populärkulturen. När grundberättelsen däremot var svag hos 

eleverna, när de hade färre kunskaper, uppstod en del komplikationer. Johansson (2012), kap 5. 
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Avslutningsvis menar jag att en viktig dimension av att arbeta med interkulturell 

historisk kompetens som framkom i fallstudien är att inte ta det historiska 

innehållet för givet utan att aktivt undervisa för att öppna berättelsen såväl i 

allmänhet och som specifikt i förhållande till en given kanonberättelse. 

Internationell forskning visar att ett av historieundervisningens allra vanligaste 

syften är att utveckla en nationell identitet.
22

 Också svensk forskning tyder på att 

en, i huvudsak europeisk, nationalstatshistoria står stark i svenska skolor och 

läroböcker och vidare att en sådan är problematisk i ett mångkulturellt samhälle där 

många olika grupper gör anspråk på sin historia.
23

 En interkulturell 

historieundervisning måste hantera detta och fråga om ett sådant innehåll stämmer 

överens med det man vill uppnå i undervisningen. Mikela Lundahl formulerar 

frågorna ”vad uttrycker kanon” respektive ”vad tystar kanon”.
24

 Som jag ser det 

finns egentligen två sätt att hantera det interkulturella lärandemålet i relation till 

kanon, antingen att berätta en berättelse som rymmer också dem som kanon tystar 

(oklart hur det egentligen görs), eller att synliggöra och kritisera både vad kanon 

uttrycker och tystar.  

 

Tolkandets kompetens - att tänka historiskt 

 

Vilka tolkningsfärdigheter och förmågor kan undervisningens lyfta fram för att 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla interkulturell kompetens? I fallstudien 

tycktes det för det första handla om att till eleverna förmedla en uppfattning om att 

historia är en tolkande verksamhet och för det andra att ge eleverna tillgång till 

redskap att tolka med. En stor del av undervisningen inriktades på att eleverna 

skulle öva sitt historiska tänkande. Klassrumssamtalet stod i fokus, läraren 

konstruerade en mängd olika övningar där först eleverna fick arbeta i par eller i 

grupp och därefter olika tolkningar lyftes upp till diskussion i klassrummet. 

Slutligen fick eleverna kontinuerligt skriva loggböcker.  

 

I den interkulturella teoribildningen betonas förmågan att skifta perspektiv och att 

reflektera över sitt eget. För att förstå hur sådana förmågor kan läras ut i 

historieklassrummet kan vi ta hjälp av den historiedidaktik som behandlar 

historiskt tänkande, så kallade historiska tankebegrepp.
25

 Jag kom att använda mig 

av de tankebegrepp som utvecklats av Peter Seixas och främst tre av dessa, 

historisk betydelse, historisk empati (perspektivtagande) samt historisk värdering.
26

 

                                                 
22

 Se t ex Foster & Crawford (2006), Barton & Levstik (2004), Epstein (2009) 
23

 Nordgren (2006), Lozic (2010) 
24

 Lundahl (2009), s. 15. 
25

 Historical thinking återfinns främst i nordamerikansk historiedidaktik, t ex Seixas (1996), Seixas 

& Morton (2012) och Wineburg (2001) samt i brittisk, t ex Lee (2005), Lee & Ashby (2001). 
26

 Seixas 2012 samt The Historical Thinking Procect (historicalthinking.ca). De tre tankebegreppen 

benämns på engelska: historical significance, historical perspectives, the ethical dimension.  
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I min studie gjorde läraren övningar där eleverna resonerade runt frågor som: Vilka 

berättelser om det förflutna ska vi berätta? Vad i det förflutna är så betydelsefullt 

att det är viktigt att sprida till andra och kommande generationer? Eleverna fick 

alltså möjlighet att träna sin förmåga att tänka runt historisk betydelse. De arbetade 

också med frågan: Hur kan vi förstå människor från en annan tid (dessutom en 

annan kultur) och deras handlande?  På så sätt sysslade de med historisk empati, 

alltså förmågan att ta andra människors historiska perspektiv. Vidare arbetade de 

mycket med att fundera över konsekvenser av handlingar i det förflutna. Hur ska vi 

värdera varandras handlingar i det förflutna och vad är min grupp ”skyldig” en 

annan grupp och tvärtom? Med Seixas’ ord handlar det sistnämnda om en förmåga 

att förstå den etiska dimensionen av historia.  

 

I klassrummet knöts de här tre förmågorna tätt till det interkulturella 

lärandemålet.
27

 När eleverna utvecklade sin förmåga att resonera kring historisk 

betydelse blev de bättre på att förstå hur olika narrativa strukturer ger utrymme för 

och sätter gränser för vilka röster och perspektiv som uttrycks respektive tystas. 

Och de blev samtidigt mer kompetenta i att förstå och värdera konsekvenserna. 

Med övningarna runt historisk empati fick eleverna slutligen möjlighet att förstå att 

andra kan ha andra perspektiv och att dessa perspektiv är lika naturliga för dem 

som våra är för oss. De fick till exempel arbeta med en övning då de fick ta olika 

(verkliga, men okända) människors perspektiv för att i en Vox Populi ta ställning 

till ett påhittat FN-monument. På så sätt, genom att de fick arbeta med att 

kontextualisera och förklara människors positioner, öppnades möjligheten att 

betrakta andras handlingar som förnuftiga och möjliga att förstå, samtidigt som det 

också blev tydligt hur svårt det är att ta någon annans perspektiv fullt ut. På sin 

spets ställdes detta när eleverna av en gästföreläsare utmanades att förstå hur 

dennes vänner kunde hävda att en viss diktator var kontinentens bäste president. 

Här handlade det inte om att komma till slutsatsen att diktatorn var bra utan att med 

hjälp av historiska sammanhang förstå och erkänna hur - och att - man kan komma 

till olika slutsatser.
28

  

 

Slutligen kom en fjärde förmåga att bli betydelsefull, förmågan till historisk 

självreflektion, ett begrepp som härleddes ur diskussionen om interkulturell 

kompetens. Historisk självreflektion hänger ihop med empati och värdering men en 

tydlig skillnad var att fokus nu explicit riktades mot elevernas livsvärld. I 

klassrummet uppstod situationer då eleverna utmanades att sätta ljuset på sig 

                                                 
27

 Det är viktigt att påpeka att tankebegreppen aldrig förekom explicit under lektionerna och inte 

heller i lärarens planering (de var inte ens bekanta för läraren i det här skedet). Däremot menar jag 

att de verkligen förekom i klassrummet som utvecklingsbara förmågor som eleverna tränade.  

 
28

 Johansson (2012), kap. 5. I avhandlingens kap 6 finns utförliga redovisningar av elevernas 

resonemang och på de övningar som gjordes. 
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själva, sina egna värderingar, och att ifrågasätta sin förståelse av världen, bland 

annat i en upprörd diskussion om hur deras egna liv och värderingar skulle varit 

idag om nazismen segrat. Det visade sig att det var mer känslomässigt för eleverna 

att kontextualisera sina egna erfarenheter än att förklara någon annans. För eleverna 

handlade det om att förstå att deras egna värderingar var historiskt och kulturellt 

skapade och föränderliga på samma sätt som andra människors. Att ta steget från 

analys av den historiska berättelsen till att historisera det egna jaget blev ett viktigt 

steg i att kvalificera en interkulturell historisk kompetens. 

 

Orienterandets kompetens - att använda det förflutna  

 

Hur kan undervisningen stödja och ge möjligheter för eleverna att kunna använda 

det förflutna och sina historiska förmågor för att orientera sig i det mångkulturella 

samhället? Hur kan vi undervisa så att eleverna får ett användbart förflutet med sig 

och så att de faktiskt använder det? 

 

I fallstudien genomfördes bland annat två övningar då eleverna uppmanades att 

använda det förflutna för att tänka om nuet och framtiden. Det är viktigt att påpeka 

att det inte går att säga något om vad eleverna verkligen lärde sig i den 

bemärkelsen hur de skulle komma att använda historia i sina framtida liv. Däremot 

tror jag att vissa resonemang är möjliga att föra utifrån övningarna. Det var dels en 

”isbergsövning” där eleverna fick använda sina kunskaper om Weimarrepubliken 

för att ställa frågor till och formulera hypoteser kring det förbud mot minareter som 

röstats igenom i Schweiz.
29

 Det var dels en större uppgift i form av en 

”verktygslåda” mot stereotyper där elevernas uppgift var att konstruera och fylla en 

låda (i fysisk form) med olika historiska verktyg, som skulle kunna användas när 

helst det behövdes i samtid och framtid.  

 

Det visades sig att det fanns tydliga kopplingar mellan det lärande undervisningen 

hade erbjudit och elevernas uppfattning om historieämnet och dess praktiska 

möjligheter.
30

 Det historieämne eleverna konstruerade var ett ämne där det 

förflutna och nuet var tätt sammankopplade och där det förflutna kunde användas 

för att tänka om nuet och framtiden. Vidare bestod historia, som ett användbart 

förflutet, både av innehållskunskaper i form av berättelser om det förflutna och av 

tolkningsredskap och sätt att tänka. Även om det är omöjligt att veta vad eleverna 

                                                 
29

 Folkomröstningen om ett minaretförbud hölls i november 2009. Med ’isberg’ avses en övning där 

ett fenomen utgör toppen på isberget och ritas på ett papper, på tavlan etc. Merparten av isberget 

under vattenytan ska fyllas och uppmanar genom sin storlek eleverna att tänka brett och fritt. 
30

 Detta stämmer väl med undersökningar av Patrick (1998) och Grant (2003) som visat att just 

synen på ämnet, vad man ska med det till och hur man kan använda det, verkar kvarstå som en 

effekt av historieundervisning. Däremot visar andra undersökningar att elever ofta ”glömmer bort” 

såväl mer specifika kunskaper som övergripande historiska ramverk Shemilt (2000). 
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tog med sig från klassrummet hävdar jag ändå att de genom att de fick öva på att 

orientera sig med hjälp av historia hade möjlighet att skaffa sig en tilltro till att det 

förflutna är möjligt, och viktigt, att använda i nuet och framtiden. 

Ämnesdidaktiska implikationer 

2011 fick den svenska skolan nya styrdokument. Där framhölls tydligare än 

någonsin att historieundervisningens syfte är att eleverna ska utveckla sitt 

historiemedvetande. Det ska ske genom att eleven får kunskaper om den historiska 

referensramen, utvecklar förmågor till historiskt tänkande (att använda historiska 

teorier, metoder och begrepp) samt förståelse av historiebruk.
31

 De långsiktiga 

målen (förmågorna) ska utvecklas och utvärderas tillsammans med ett utpekat 

centralt innehåll. På så sätt är den nya ämnesplanen tydligare än den gamla, men 

fortfarande ställs läraren inför nödvändiga och svåra didaktiska val. 

 

Här menar jag att många av de modeller och begrepp som jag redogjort för skulle 

kunna fungera som praktiska planeringsverktyg. Att se historiskt lärande som en 

kompetens som kan delas upp i erfara - tolka - orientera har stora likheter med 

ämnesplanens tredelning i historisk referensram, historiskt tänkande och 

historiebruk. Som lärare kan man därför fråga ”hur ska min undervisning bidra till 

att utveckla elevernas kompetens att erfara?”, en fråga som gör att den historiska 

referensramen måste problematiseras. Det går inte bara att ta det centrala innehållet 

för givet och undervisa om det. Läraren måste fundera över hur man ska få 

innehållet att stämma med det man vill uppnå med sin historieundervisning, vilket 

gäller vare sig det handlar om ämnesplanens långsiktiga mål eller mer specifika 

sådana (till exempel värdegrundsmål, mål av typen interkulturell kompetens eller 

avgränsade förmågor) – så att innehållet inte presenteras på ett sätt som bara 

grundar sig på konventioner. Läraren kan vidare ta hjälp av begreppen uttrycka - 

tysta samt stängd – öppen. Vad uttrycker den valda berättelsen? Vad tystar den? 

Hur ska innehållet egentligen presenteras i det här sammanhanget? Är berättelsen 

stängd eller öppen? Vidare skulle läraren kunna använda sig av olika strategier för 

att öppna berättelsen, både genom att ta hjälp av dem som presenterats här och 

genom att utveckla egna strategier.  

 

På samma sätt kan man som lärare fundera över hur ens undervisning ska bidra till 

att utveckla elevernas kompetens att tolka. Vad är det egentligen som krävs för att 

eleverna ska komma att se historia som en tolkande verksamhet? Här tror jag också 

att historiska tankebegrepp verkligen skulle vara möjliga för lärare att dra nytta av. 

Med utgångspunkt i sådana begrepp (som historisk betydelse, historisk empati, 

historisk värdering) skulle en mängd övningar med syfte att kvalificera elevers 

                                                 
31

 Grundskolans historieämne fick också en ny kursplan 2011, (www.skolverket.se). 
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förmåga att tolka historia kunna konstrueras. Slutligen tror jag att det är oerhört 

väsentligt att läraren också tar den tredje kompetensen, kompetensen att orientera 

sig, på allvar. Läraren bör ställa sig frågan hur undervisningen kan ge eleverna 

möjlighet att använda historia, att formulera sig i personliga frågor som berör nutid 

och framtid med hjälp av det förflutna. För att elever ska kunna få ett användbart 

förflutet räcker det inte med goda innehållskunskaper och utvecklade 

tolkningsförmågor. För att det förflutna verkligen ska bli användbart i en framtid 

måste eleverna också våga använda det förflutna och helt enkelt ha en välgrundad 

tilltro till historieämnets möjligheter, de måste kunna och vilja stoppa ner historia i 

sina verktygslådor.  

 

Fil lic Maria Johansson (maria.johansson@globala.se) är verksam som lärare i 

historia och svenska i på Globala gymnasiet i Stockholms stad. 

Historieundervisning och interkulturell kompetens är hennes licentiatuppsats. Den 

kan nås via Digitala vetenskapsarkivet:  

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:511235 
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Att rymmas inom sitt friutrymme – Om 

samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och 

undervisning 

 

Anna Karlefjärd 

 

 

Friutrymme och samhällskunskapsundervisning 

 

Som lärare funderar man ibland på hur andra lärare arbetar, vilka lösningar 

kollegor har hittat på olika didaktiska dilemman, hur ens bedömningar stämmer 

överens med andra lärares bedömningar och om man verkligen tolkat kursplanen 

”rätt”? Att vara lärare innebär att man har möjlighet att skapa undervisning inom 

ramen för sitt friutrymme. Ett friutrymme som är nödvändigt för att man som lärare 

skall kunna forma undervisning, utifrån de styrdokument som finns, på ett sätt som 

är mest gynnsamt för de elever som man ställs inför.  

 

Friutrymmet innebär att undervisning i våra skolor kan se olika ut, vilket väcker 

nyfikenhet kring vad det kan betyda för de ämnen som vi undervisar i och för den 

undervisning som elever möter. Utifrån detta finns ett intresse i att belysa lärares 

friutrymme ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv, där man inom ramen för friutrymmet 

ställer frågor av karaktären: Hur utformas ämnesundervisningen? Vilket innehåll 

och vilka metoder används? Varför utformas undervisningen på ett visst sätt? Vad 

bedöms och betygsätts? På vilket sätt bedöms det?  

 

För att förstå lärares friutrymme så spelar relationen till skolans styrdokument en 

viktig roll. Skolan är en politiskt reglerad organisation där verksamheten styrs 

genom statliga policydokument som läroplan, förordningar, skollag, kursplaner, 

kunskapskrav samt andra, kommunalt fastställda, ramverk. Det är lärarnas uppgift 

att utifrån denna styrning forma undervisningen i våra skolor.  Detta sker bland 

annat genom att lärare tolkar de styrdokument som finns för att sedan, utifrån sina 

förutsättningar, skapa undervisning med grund i de tolkningarna. Den politiska 

styrningen går därför inte att kopiera rakt av till undervisning i praktiken.  

 

Michael Lipsky har studerat yrkesutövare vars arbeten regleras av politiskt 

beslutade styrdokument samtidigt som de står i kontinuerlig kontakt med 

medborgarna i samhället, så som lärare som dagligen möter elever och föräldrar. 

Lipsky menar att dessa styrdokument behöver vara av generell karaktär då det är 

svårt att skriva fram exakta dokument som fungerar specifikt i alla möten med 

medborgarna. De som beslutar om styrdokumenten förväntar sig att dessa 
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yrkesutövare istället gör professionella bedömningar, med utgångspunkt i 

styrdokumenten.  Det innebär att personer som arbetar i dessa typer av yrken får 

stor frihet att agera inom byråkratins ramar. På så sätt innefattar friutrymmet såväl 

tolkning- som handlingsutrymme. Yrkesutövarna kallar Lipsky för street-level 

bureaucrats vilket i svensk kontext översatts med såväl frontlinjebyråkrater, som 

gräsrotsbyråkrater eller närbyråkrater.
1
 Jag väljer termen frontlinjebyråkrat. 

Förutom lärare ses till exempel poliser, socionomer och arbetsförmedlare som 

frontlinjebyråkrater.  

 

Frontlinjebyråkraternas makt över friutrymmet innefattar möjligheten att både 

besluta och påverka den service som medborgarna erhåller.
2
 I lärares fall innebär 

det till exempel att de både styr den undervisning som eleverna möter, bedömer 

deras kunskapsutveckling och utifrån det fattar beslut kring åtgärder och betyg.  

 

Makten över friutrymmet kan dock innebära problem. Ett allt för stort friutrymme 

för frontlinjebyråkraten kan till exempel innebära en risk för medborgarna gällande 

både rättssäkerhet och likvärdighet. Detta har uppmärksammats av forskarna 

Isabella Schierenbeck och Amy Gutman. Schierenbeck skriver att den offentliga 

politikens legitimitet hänger på att ”samhällsmedborgare ska bli behandlade som 

alla andra i förhållande till existerande regelverk och praxis”.
3
 Det vill säga att 

eventuella skillnader i undervisning och bedömning, runt om i landet, inte får bli så 

stor att beslut gällande eleverna inte fattas på likvärdiga grunder. Gutmann 

uttrycker att det är centralt att lärares friutrymme inte får gå så långt att 

demokratins kontroll över skolan går förlorad. Detta kräver att lärare också 

fungerar utifrån de regelverk som har beslutats.
4
  

 

Att förstå lärare som frontlinjebyråkrater, det vill säga professionella aktörer med 

ett stort friutrymme att skapa sin undervisning med en medvetenhet om att 

friutrymmet också kan vara problematiskt, var en utgångspunkt när lärarnas 

friutrymme studerades i licentiatavhandlingen Att rymmas inom sitt friutrymme – 

om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning.
5
 

 

Flera aspekter gjorde det extra intressant att studera samhällskunskapsämnet i ett 

friutrymmesperspektiv.  När studien som är utgångspunkt för det här kapitlet 

genomfördes var A-kursen i samhällskunskap en kärnämneskurs på gymnasiet, där 

kursplanen hade gemensam skrivning oavsett gymnasieprogram. Detta var 

                                                 
1
 Lipsky (1980) 

2
 Se till exempel Roine Johansson (1992) för en djupare diskussion kring frontlinjebyråkratens 

makt. 
3
 Schierenbeck (2003), s. 20 

4
 Gutmann (1999), s. 42ff 

5
 Karlefjärd (2011) 
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intressant för undersökningen eftersom utgångsläget gällande styrdokumenten var 

den samma för alla lärare och elever. Den variation som möjligtvis skulle kunna 

uppkomma i beskrivningar av ämnet skulle med andra ord inte bottna i olika 

kursplaner för olika gymnasieprogram.  

 

En annan aspekt som lockade i att studera samhällskunskapsämnet var att det är ett 

skolämne som inrättats av politiska skäl, där syftet var att utveckla 

medborgarbildning i landet. Utifrån detta så skiljer ämnet sig från de skolämnen 

som har en lång, professionsbaserad ämnestradition.
6
 Göran Linde beskriver, med 

utgångspunkt i ovanstående resonemang, samhällskunskapsämnet som ett svagt 

avgränsat ämne, där lärares ”personliga stoffrepertoar” får stor betydelse.
7
 

Möjligheten finns då att lärares samhällskunskapsundervisning kan vara mer 

variationsrik än undervisning i andra ämnen.  

 

Ett annat ingångsvärde för studien var att skolämnet i tidigare forskning bland 

annat beskrivits som ett ”kalejdoskop av löst sammanfogade delar, ett collage av 

fragment som likt osammanhängande skärvor återspeglar olika delar av 

sinsemellan mycket olika universitetsämnen och kunskapsområden”.
8
 

Beskrivningen bottnar i att samhällskunskap har sin grund i flera akademiska 

discipliner, till exempel statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi. Denna 

beskrivning gjorde det intressant att studera hur och om lärare fogade samman 

dessa skärvor i sin ämnesundervisning på gymnasiet. 

 

Hur samhällskunskapslärare nyttjar sitt friutrymme när de skapar sin undervisning, 

med utgångspunkt i att samhällskunskapsämnet kan vara variationsrikt, utgjorde 

ramen för den ämnesdidaktiska undersökning som gjordes. I ett försök att få syn på 

vilka uppfattningar som kan ligga bakom lärarnas val när de skapar sin 

undervisning riktades också blicken mot deras kunskapsbas. 

 

 

Lärares kunskapsbas 

 

Inom professionsforskning finns en grundläggande idé om att yrkesutövares 

friutrymme bygger på att bara de i yrket verksamma har kompetens att fatta beslut i 

olika arbetssituationer.  Man menar att professionen har en kunskapsbas där 

                                                 
6
 Bronäs & Selander (2002), s. 75 

7
 Linde (1993), s. 49 

8
 Bronäs & Selander (2002), s. 75 
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utgångspunkten tas när yrkesutövarna skall fatta sina beslut.  För att förstå 

läraryrket har det funnits ett forskningsintresse i att definiera lärares kunskapsbas.
9
  

 

I studien som kapitlet bygger på riktades intresset mot Lee Shulman som 

tillsammans med sina kollegor, under 1980-talet presenterade vad de menade var 

sju ”typkunskaper” eller kategorier av kunskap som tillsammans utgjorde lärares 

kunskapsbas. Det var i denna kunskapsbas som lärare, enligt Shulman, tog sin 

utgångspunkt när de omvandlade sitt ämne till undervisning. I kunskapsbasen ingår 

lärares ämnesdidaktiska förståelse, förståelse för elever och deras förutsättningar, 

skolans kontext ur olika perspektiv, kunskap om generella pedagogiska metoder 

och kunskap om olika styrdokument samt hur dessa står i relation till det ämne som 

skall undervisas.
10

 Shulmans kategorier presenteras i Figur 1.. 

 

 

Figur 1: Kunskapsbas (enligt Shulman)
11

 

 

 
 

 

Shulman utformade även en modell, A model for Pedagogical Reasoning and 

Action, för att beskriva hur lärares omvandling (även kallat transformation) och 

undervisning kan förhålla sig till deras kunskapsbas. Modellen som i Figur 2 har 

tydliggjorts av Edmund Knutas i en schematisk bild, är ett viktigt analysverktyg för 

att belysa lärares omvandling och förståelse av ämnet samhällskunskap.
12

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 För diskussion kring professionsforskning kopplat till läraryrket och diskussion kring lärares 

professionalisering se till exempel Strömberg (1994) samt Carlgren & Marton (2000). För ett 

internationellt perspektiv se till exempel Goodson & Numan (2003), Schön (1983), Freidson (2001) 

och Strike (1993). 
10

 Shulman (1987), s. 8. Mina översättningar av kunskapsbasens innehåll ligger i linje med de 

översättningar Knutas (2008)  gjort. 
11

 Shulman (1987), s. 8 
12

 Knutas (2008), s. 72 
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Figur 2: Shulmans Model of Pedagogical Reasoning and Action   

 

 
 

 

Bilden visar hur den kunskapsbas som lärare besitter också ligger till grund för 

deras förståelse, planering, undervisning och utvärdering. Den visar också hur 

kunskapsbasen är föränderlig genom att ny förståelse utvecklas med nya 

erfarenheter.
13

  

 

Med utgångspunkt i friutrymme och kunskapsbas blev studiens syfte att undersöka 

hur samhällskunskapsundervisning formas utifrån erfarna lärares personliga 

kunskapsbas, inom ramen för deras individuella friutrymme. Studien frågor var: 

 

 Vad framträder som centralt i samhällskunskapslärarnas utsagor om 

innehåll, metod och bedömning? 

 Vilka delar i lärarnas kunskapsbas tydliggörs i beskrivningen av deras 

innehåll, metod och bedömning? 

 Hur synliggörs lärarnas upplevda friutrymme i förhållande till deras 

kunskapsbas? 

                                                 
13

 I studien förstås lärarnas kunskapsbas som något föränderligt, individuellt och kontextberoende. 

Föränderlig utifrån beskrivningen ovan, individuell då den inte ses som en yrkeskollektiv 

kunskapsbas utan något som är personligt och kan förändras utifrån personliga aspekter. Att 

kunskapsbasen ses som kontextberoende innebär att det finns en förståelse för att hur lärare 

använder sin kunskapsbas, vilken roll kategorierna får och hur de förhåller sig till varandra kan se 

olika ut bland annat beroende på kontextuella förhållanden. 
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Metod 

 

Tio erfarna samhällskunskapslärare i gymnasieskolan utgör grund för 

undersökningen. Lärarna ses som frontlinjebyråkrater och intresset riktades mot 

vilken ämnesomvandling som kunde ske inom ramen för deras friutrymme. 

Lipskys frontlinjebyråkratteori ramade in studiens undersökning medan Shulmans 

begrepp ”kunskapsbas” fungerade som analysverktyg. Avsikten var att 

uppmärksamma de delar av lärarnas kunskapsbas som synliggörs i deras 

beskrivningar av sin samhällskunskapsundervisning. Önskan var att analysen 

kunde visa på några av de faktorer som kan ha betydelse för 

samhällskunskapslärarnas omvandling och på så sätt också vara en fingervisning 

om vad som spelar roll för hur lärare verkar inom ramen för sitt upplevda 

friutrymme.  

 

Genom att kombinera lärares kunskapsbas och friutrymme, där utgångspunkten är 

att lärare omvandlar sitt ämne utifrån sin kunskapsbas, inom ramen för det de 

uppfattar vara sitt friutrymme, var intresset att belysa den 

samhällskunskapsundervisning som kunde formas i gymnasieskolans dåvarande A-

kurs. 

 

För att få syn på lärarnas uppfattning var samtalsintervju metoden för insamlingen 

av det undersökta materialet. Intervjuerna gjordes individuellt med lärare som 

arbetat mellan sju och trettioåtta år och som undervisat på såväl yrkesprogram som 

högskoleförberedande program. Av de tio lärarna var sex män och fyra kvinnor. 

Intervjuerna genomfördes på fyra skolor, i tre olika kommuner i Sverige hösten 

2009. Utgångspunkten i intervjuerna var lärarnas uppfattning om sin undervisning, 

där innehåll, metod, bedömning och betyg inkluderades. Intervjuerna berörde också 

lärarnas relation till styrdokumenten och utifrån det också uppfattningen om sitt 

friutrymme.  

 

I analysen har det individuella friutrymmet undersökts utifrån perspektiven 

innehåll, metod och bedömning. Idén har varit att friutrymmet kan upplevas olika 

stort beroende på vad man ägnar sig åt inom ramen för sin undervisning. 

Friutrymmet kan möjligtvis upplevas större eller mindre beroende på om man som 

lärare talar om sitt innehåll, sina metoder eller sin bedömning, inkluderat 

betygsättning. Lärare kan även ta sin utgångspunkt i olika delar av sin kunskapsbas 

beroende på vilka delar i undervisningen som berörs. 
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Samhällskunskapsundervisning på gymnasiet  

 

Utgångspunkten i Lipskys teori om frontlinjebyråkrater innebar att lärarnas relation 

till styrdokumenten fick en framträdande roll i studien. Teorin beskriver bland 

annat hur läraryrket har ett givet friutrymme då det inte är möjligt att skriva 

styrdokument som fungerar exakt i alla situationer och möten som lärare ställs 

inför. Utifrån detta förstås lärarnas friutrymme i förhållande till deras uppfattning 

och användning av skolans styrdokument. 

 

Lärarna i studien uppfattade sig alla ha ett stort friutrymme, i förhållande till 

styrdokumenten, men anledningen till upplevelsen av frihet varierade. Tre 

grupperingar av lärare kunde urskiljas. En grupp upplevde att dåvarande 

styrdokument var bra och att de öppnade för ett stort tolkningsutrymme vilket gav 

dem stor frihet att agera. En annan grupp av lärare ansåg att styrdokumenten var 

otydliga och svåra, men att otydligheten i sig öppnade för att de hade en större 

frihet att förhålla sig till dokumenten. Slutligen fanns de lärare som menade att de 

inte använde sig av eller brydde sig om styrdokumenten så mycket och av den 

anledningen upplevde sig fria i sin undervisning.  

 

När lärarna diskuterade sina styrdokument fanns ett tydligt fokus hos merparten av 

lärarna på samhällskunskapens kursplan, där uppnåendemål och betygskriterier 

beskrivs. När jag hänvisar till lärarnas Kunskaper om styrdokument så är det 

framför allt i relation till kursplanen. 

 

 

Innehåll, metod och bedömning 

 

Flera har beskrivit samhällskunskapen som ett ämne som har större förutsättningar 

än andra ämnen att bli både variationsrikt och splittrat.
14

 När lärarna som ingår i 

studien också beskrev att de uppfattade sig ha ett stort friutrymme utifrån 

styrdokumenten, så fanns förutsättningarna för att den bild av 

samhällskunskapsämnet som skulle synliggöras kunde vara just variationsrik.  

Istället visade resultatet på en mycket likartad beskrivning av 

samhällskunskapsundervisningen när det gällde de innehåll, metoder och underlag 

för bedömning som lärarna menade sig använda.  

 

Ett övergripande innehåll som var återkommande i alla deltagande lärares 

samhällskunskapskurser kan kategoriseras som Statskunskap, Ekonomi och 

Internationella relationer. Statskunskap innehöll delar som ideologier, demokrati, 

                                                 
14

 Se till exempel Linde (1993) och Bronäs & Selander (2002) 
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makt och Sveriges statsskick. Ekonomi i sin tur fick ett innehåll som berörde 

nationalekonomiska förhållanden och internationella relationer landade ofta i ett 

innehåll kring EU. Detta innehåll är något vi känner igen från tidigare studier.
15

 

 

De metoder som frekvent återkom i lärarnas kurser var berättande, diskussioner 

och användningen av text. Det blev tydligt att samhällskunskap kan förstås som ett 

mycket kommunikativt ämne där lärarna gärna uppmuntrar till diskussioner både 

mellan eleverna och mellan lärare och elever.  

 

Än mer intressant i ett friutrymmesperspektiv var att se att lärarna visar på en till 

synes samstämmig tolkning av samhällskunskapens dåvarande betygskriterier, 

oavsett vilken uppfattning de hade om styrdokumenten. Till exempel efterfrågade 

lärarna en beskrivande förmåga hos eleverna för betyget godkänt, medan för 

betygen väl godkänt och mycket väl godkänt krävdes en mer problematiserande och 

analyserande förmåga.  

 

Utifrån denna samstämmighet beskrevs också prov och andra 

examinationsuppgifter på ett likartat sätt. Dessa likartade tolkningar och 

beskrivningar skiljer sig åt från vad tidigare bedömningsforskning och 

Skolverksstudier visat, där man istället finner så stora skillnader i lärares tolkningar 

av mål och betygskriterier att man menar att likvärdigheten i skolan, i vissa fall kan 

ha brustit.
16

   

 

 

Samhällskunskapsundervisning och kunskapsbas 

 

När beskrivningarna av innehåll, metoder och bedömning analyserades utifrån 

kunskapsbasen är det möjligt att se att olika delar synliggörs beroende av vad 

lärarna diskuterar. 

 

När det övergripande innehållet motiveras framträder framför allt lärarnas Kunskap 

om styrdokument samt Ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper som 

centrala. Däremot händer något när specifika lektioner beskrivs, eller undervisning 

i specifika klasser lyfts fram. Då framträder istället lärarnas Kunskaper om elever 

och deras karakteristika samt deras Kunskaper om undervisningens kontext, vilket 

förefaller påverka mer av det dagliga innehållet, till exempel vilket innehåll de ger 

ett avsnitt om demokrati. 

 

                                                 
15

 Se till exempel Bernmark-Ottosson (2009) och Vernersson (1997, 1999) 
16

 Se till exempel Korp (2006), Tholin (2006), Selghed (2004), Kroksmark (2002) samt 

Skolverksrapporter 2007:300, 2008:310 och 2010:12. 
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På vilket sätt eleverna får möta de mest framträdande typerna av metoder beror till 

stor del på hur lärarna uppfattar Undervisningens kontext. Det kan handla om 

klassammansättning (till exempel genus och ålder), program, stor eller liten klass, 

vilken tid på dagen lektionen ligger och liknande aspekter. I linje med detta blir 

också Kunskap om elever och deras karakteristika viktigt när metoder diskuteras, 

då lärarna anpassar sina metoder efter sina uppfattningar om elever och 

elevgrupper. Anpassningen av metoder kan till exempel handla om att undvika 

längre arbetsområden, minska ner på självständiga inslag, öka de berättande 

inslagen och så vidare.    

 

Även lärarnas Ämnesdidaktiska kunskaper återfinns i beskrivningarna av metoder, 

där ett visst innehåll kan förmedlas genom en viss typ av metod medan samma 

metod inte anses fungera lika bra till ett annat innehåll. I studien lyfts till exempel 

fram att arbetsområden som handlar om sociala frågor bearbetas med en mycket 

större grad av självständighet hos eleverna än till exempel ett innehåll som handlar 

om det svenska statsskicket där lärarna är mer berättande i sina metoder. 

 

I lärarnas beskrivningar av examinationer, bedömning och betygsättning framträder 

i de mer övergripande beskrivningarna som handlar om tolkning av kriterier och 

skapande av bedömningsformer deras Ämnesdidaktiska kunskaper och Kunskaper 

om styrdokument. Lärarnas Ämnesdidaktiska kunskaper blir som mest framträdande 

när examinationsuppgifterna beskrivs. Det förs till exempel ämnesdidaktiska 

resonemang kring vilken bedömningsform som passar vilket innehåll bäst. 

Statskunskap menar majoriteten av lärarna bör bedömas med hjälp av prov och inte 

grupparbete, vilket är vanligare vid ett innehåll som till exempel sociala frågor som 

berörs ovan. Att döma av lärarnas beskrivningar så tycks även samhällskunskapens 

betygskriterier här få ett stort genomslag, vilket innebär att deras Kunskaper om 

styrdokument blir framträdande.  

 

När lärarnas innehåll, metoder, bedömning och betygsättning beskrivs så visar 

analysen att alla delar i kunskapsbasen framträder på olika sätt. Tydligast är dock 

kopplingen mellan lärarnas beskrivning av sin dagliga undervisning (det vill säga 

när de beskriver konkret undervisning som sker i specifika klasser) och deras 

Kunskap om elever och deras karakteristika. Det är också den koppling som är en 

av studiens mest intressanta resultat, vilket diskuteras nedan.  
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Lärarnas förståelse och omvandling 

 

Lärarna i studien visar, som tidigare tydliggjorts, på en stor samstämmighet i 

beskrivningarna av sin undervisning och bedömning, inkluderat betygsättning. 

Deras förståelse (comprehension) för samhällskunskapsundervisningen förefaller 

vara väldigt likartad, så likartad att det är möjligt att det i anslutning till tidigare 

forskning går att ana en kanon gällande uppfattningen om 

samhällskunskapsundervisning.
17

 

 

Däremot visar lärarnas beskrivningar av sin dagliga undervisning (transformation) 

att oavsett de likartade tolkningarna så anpassas undervisning inkluderat 

bedömning och betyg i så hög grad utifrån lärarnas Kunskaper om elever och deras 

karakteristika samt Kunskaper om undervisningens kontext, att den undervisning 

som olika elevgrupper möter inte alls behöver bli så samstämmig som lärarnas 

uppfattning om undervisningen visar.  

 

Att anpassa sin undervisning till de elever som befinner sig i klassrummet är 

lärarens skyldighet.
18

 Utgångspunkten för lärare bör utifrån detta vara ”hur skall 

jag möta dessa elever?” Studien visar också att när exempel dras från lärarnas 

klassrum så framkommer beskrivningar av anpassning till de elevgrupper och 

program som för tillfället är aktuella för lärarna. Intentionerna i dessa anpassningar 

förefaller alltid vara goda, det handlar framför allt om att försöka möta eleverna där 

lärarna uppfattar att de befinner sig. Oavsett goda intentioner så framkommer i 

studien två typer av anpassningar där likvärdigheten riskeras att gå förlorad.  

 

Den första typen av anpassning är när lärarna skapar så kallade G-kurser, där 

eleverna möter undervisning som möjliggör att de når målen i kursen. Däremot får 

de inte möjlighet, utifrån erbjuden undervisning, att utveckla de förmågor som 

krävs för att nå alla betygsteg. Undervisningen stänger med andra ord från början 

elevernas möjlighet att nå de högre betygen.
19

 

 

Den andra typen av anpassning handlar om när lärarna anpassar kraven för de olika 

betygsstegen, beroende på vilken elevgrupp de hanterar. Här handlar det inte om att 

                                                 
17

 Se till exempel Bernmark-Ottosson (2009) och Vernersson (1997, 1999) 
18

 Skrivningen som gällde 2009 kommer från Lpf94; undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara 

likvärdig, oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 2 och 9 §§). Normerna för likvärdigheten anges 

genom de riksgiltiga målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas 

på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas 

förutsättningar, behov och kunskapsnivå. 
19

 Denna typ av anpassning är även möjlig att se i Korps (2006) studie som menar att skilda miljöer 

”ger eleverna olika tillgång till de kunskaper och färdigheter som beskrivs i kursplaner och 

betygskriterier.” 
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lärarna tolkar kursplanen på olika sätt, utan man väljer att anpassa kraven till de 

elever man undervisar.
20

 Det kan handla om att klasser där lärarna uppfattar 

eleverna som självgående och med stora förkunskaper möter högre krav för att nå 

sina betyg. I denna studie nämns framför allt elever på naturvetenskapliga program. 

I de klasser där lärarna upplever att eleverna inte har lika stora förkunskaper och 

inte har lika lätt att utveckla den kunskap som styrdokumenten efterfrågar, kan 

istället kraven för framför allt betyget godkänt sänkas. Denna sänkning motiveras 

ibland med att elever som verkligen försöker behöver uppmuntras, en annan 

motivering är att det är enda möjligheten för lärare att få en rimlig betygssituation i 

en klass. 

 

Även om lärarnas anpassning är välvillig, så är detta anpassningar som riskerar 

elevernas rättssäkerhet och rätt till likvärdig bedömning. I förlängningen är detta 

också problematiskt då ”samhällsmedborgare skall bli behandlade som alla andra i 

förhållande till existerande regelverk och praxis”.
21

 

 

 

Friutrymme och kunskapsbas 

 

I denna studie ingår såväl lärarnas tolkningsutrymme som handlingsutrymme i 

deras friutrymme. Analysen visar att den förståelse lärarna beskriver och de 

tolkningar de gör, anpassas i beskrivningen av deras omvandling av 

samhällskunskapsämnet till undervisning. Lärarnas ämnesförståelse eller tolkningar 

av styrdokumenten anpassas med andra ord till de förutsättningar som omger 

undervisningen. Detta kan, som tidigare beskrivits, leda till att samhällskunskaps-

undervisningen får ett annat utfall än vad lärarnas förståelse visar på. Lärarna har 

med andra ord en förståelse och en uppfattning om ämnets innehåll, hur det bör 

undervisas, examineras och bedömas. I mötet med elever och den kontext som 

omger undervisningen behöver dock lärarnas förståelse många gånger anpassas. 

Utifrån det så kan utrymmet att handla upplevas mindre av lärarna än utrymmet att 

tolka, inom ramen för deras uppfattade friutrymme.  

 

Kombinationen av frontlinjebyråkratteorin och Shulmans kunskapsbas har öppnat 

för ett nytt sätt att försöka förstå lärares uppfattningar inom ramen för deras 

friutrymme. Lärares anpassning av sin förståelse för samhällskunskaps-

undervisning i mötet med olika elever och klasser är det resultat som tydligast kan 

påvisa denna kombination av vald teori och metod.  

 

                                                 
20

 Bergman-Claesson (2003) och Lindberg (2002) visar även de på lärares anpassning kopplat till 

olika klasser och program. 
21

 Schierenbeck (2003), s. 20 
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Samhällsguide, individualist och moderator. 

Samhällskunskapslärares professionella förhållningssätt i 

betygsättningsrelaterat arbete 

 

Annika Karlsson 

 

 

Inledning 

 

Idag är det inte ovanligt att lärare blir ifrågasatta i sin bedömning och 

betygsättning. Föräldrar och elever kräver förklaringar. Skolinspektionen 

granskar och elevers resultat följs upp på olika håll. Skolverket jämför 

exempelvis betyg på nationella prov med kursbetygen. Listan kan göras längre 

men min utgångspunkt är att lärare utgör en professionell grupp som hanterar 

betygsättning på ett professionellt sätt utifrån sina förutsättningar.1 En högst 

intressant fråga blir då vilka förutsättningar det är som påverkar i 

betygsättningsarbetet och hur lärarna förhåller sig till dessa.  

 

Det tycks överlag finnas en tilltagande komplexitet i läraryrket.2 Under en 

ganska lång period levde vi till exempel med styrdokument med öppna mål utan 

så stark innehållslig styrning. Det har både inneburit frihet för lärare och elever 

att själva skapa kursen3 men också svårigheter för läraren när det gäller 

bedömning och betygsättning.4 Det är lärarens professionella sätt att hantera 

dessa svårigheter som är mitt huvudintresse i denna undersökning. Det 

övergripande syftet med undersökningen är därför att synliggöra lärares 

professionella förhållningssätt i det betygsättningsrelaterade arbetet.  

 

Med tanke på att en elevgrupp inte är den andra lik, att samhället i stort 

förändras och att styrdokument och styrsystem för skolan revideras emellanåt, 

varierar och förändras också lärarens förutsättningar. Förändringarna leder till 

att lärare regelmässigt tvingas ompröva såväl faktamässiga som metodmässiga 

kunskaper. Man kan beskriva detta som att läraren kontinuerligt utvecklar sin 

egen subjektiva undervisningsteori.5 Ur ett större samhällsperspektiv kan läraren 

                                                 
1
 Jfr Colnerud & Granström (2002) 

2
 Brante (2008) 

3
 Falkner (2003) 

4
 Carlgren (2002), Cliffordson (2004), Tholin (2007) 

5
 Uljens (1998) 
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också sägas fungera som en byråkrat som ska realisera politiskt fattade beslut 

och policy i direkt samverkan med medborgarna, en så kallad 

frontlinjebyråkrat.6 Målen för frontlinjebyråkraters verksamheter är ofta 

motstridiga, otydliga och rymmer en ideal syn på verksamheten samtidigt som 

resurserna är knappa och arbetsbelastningen hög. För att kunna hantera sin 

komplexa verksamhet utvecklar därför frontlinjebyråkrater olika strategier vars 

konsekvenser till och med kan motverka de ursprungliga målen. Lipsky (1980) 

framhåller därför att frontlinjebyråkraters strategier behöver granskas. 

 

 

Teoretiska perspektiv 

 

Frontlinjebyråkraternas arbetssituation är så komplex att den trots omfattande 

regelverk inte fullt ut kan regelstyras. För läraren innebär det att i det dagliga 

arbetet med elever uppstår det situationer där hen måste använda sitt eget 

omdöme och utgå från enskilda individers situation i sitt agerande, enligt 

Lipsky. Härmed har läraren en viss autonomi, en egen beslutanderätt eller ett 

frirum. Frirummet uppstår när läraren tolkar och omformar styrdokument och 

stoff till undervisning.7 Det läraren konkret fyller frirummet med är 

ämnesdidaktik, med andra ord tolkningar av vad som ska undervisas i det 

aktuella ämnet, för vem, hur och varför.8 Den här undersökningen har ett 

ämnesdidaktiskt perspektiv och är därför avgränsad till lärare i ett specifikt 

ämne, nämligen samhällskunskap och just samhällskunskapslärares 

förhållningssätt vid betygsättningsarbete. 

 

Med Lipskys terminologi kan lärare sägas lyda under ”a dialectic of public 

service reform” (den offentliga verksamhetens dialektik).9 Denna innebär att 

man som offentlig tjänsteman måste hantera olika dilemman i bemärkelsen 

oförenliga krav, till exempel att både vara opartisk och visa medkänsla samt att 

bokstavstroget tillämpa regler, samtidigt som man dessutom ska vara flexibel. 

Professionaliteten ligger då i att balansera dessa krav på ett omdömesgillt sätt, 

att i konkret handling kunna hantera dilemman. Genom att se läraryrkets 

komplexitet ur ett dilemmaperspektiv kan lärares frirum synliggöras tillsammans 

med de vanligt förekommande val lärare gör i sin yrkesvardag utan att deras 

                                                 
6
 Lipsky (1980) 

7
 Linde (2006), Colnerud & Granström (2002) 

8
 Se t ex Sjøberg (2005), Schüllerqvist & Osbeck (2009), Bronäs & Runebou (2010) 

9
 Lipsky (1980), s. 16 
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handlande behöver ses ur ett ”rätt-eller-fel-tänkande”.10 Särskilt när det gäller 

betygsättningen blir läraren en myndighetsutövare som måste följa regelverket. 

Samtidigt finns en hel del krav från andra håll som läraren måste hantera. Hur 

lärare hanterar och förhåller sig till de svårigheter och dilemman som kan 

uppstå vid tillämpningen av regelverket utgör ett myndighetsutövande 

perspektiv i den här studien. 

 

På just samhällskunskapsläraren har också ett demokratiskt fostransuppdrag 

länge vilat tungt. I tidigare kursplaner i Samhällskunskap A, från 1994, 2000 och 

2008, skrevs detta fram tydligt även om det under modern tid också varit och 

fortfarande är ett viktigt mål i läroplanen och därmed ett ansvar som åvilar all 

skolans personal (se t ex Läroplan för gymnasieskola 2011). Inom 

samhällskunskapsdidaktisk forskning framställs ibland det dubbla uppdraget att 

förmedla kunskaper och att fostra till demokratiska medborgare som 

motstridigt. Jag har istället valt att undersöka om det finns en motstridighet i 

relationen mellan betygsättningen11 och demokratifostransuppdraget. Detta 

utgör undersökningens tredje perspektiv, demokratifostransperspektivet. 

 

Ett teoretiskt ramverk som både behandlar läraren som skapare av sin egen 

undervisningsteori och skolans dubbla uppdrag som kunskapsförmedlare och 

demokratifostrare är Uljens skoldidaktiska teori.12 Det är i denna teori studien 

hämtar sin motivation, att nå en ökad förståelse för hur lärare upplever och 

hanterar betygsättningsproblematik både ur ett undervisningsperspektiv och ur 

ett demokratifostransperspektiv. Studiens resultat fyller också en funktion här 

som diskussions- och reflektionsunderlag för yrkesverksamma och blivande 

lärare i utvecklandet av den egna subjektiva undervisningsteorin.  

 

Forskningsfrågor, metod och begrepp 

 

Det jag konkret undersöker, det empiriska objektet för studien, är några 

aspekter av sju lärares betygsättningsprocess i kursen Samhällskunskap A på 

gymnasiet. Empirin består av transkriptioner från semistrukturerade intervjuer, 

kompletterande frågor via e-post samt lärarnas betygsunderlag i kursen. 

Undersökningen har utgått från följande forskningsfrågor:  

 

                                                 
10

 Colnerud (1995), s. 39 
11

 Med betygsättningen avses här all summativ bedömning, dvs den bedömning av elevers 

kunskaper som ligger till grund för betygsättningen. 
12

 Uljens (1997) 
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1) Hur framträder samhällskunskapslärarnas ämnesundervisning och 

ämnesexamination i kursen Samhällskunskap A?  

2) Vilka svårigheter och dilemman kan samhällskunskapslärare hamna i vid 

summativ bedömning och betygsättning av elever i kursen Samhällskunskap A?  

3) Vilka strategier använder sig samhällskunskapslärare av för att hantera 

ovanstående svårigheter och dilemman?  

4) Hur förhåller sig lärarna till det demokratifostrande uppdraget i samband 

med undervisning och examination?  

 

Studien kan betecknas som en praxisnära, multipel fallstudie där de olika lärarna 

kan ses som olika fall som undersöks parallellt och sedan jämförs. Urvalet har i 

första hand styrts av en önskan om bredd och respondenterna representerar 

tillsammans sex olika program, två studieförberedande och fyra 

yrkesförberedande, inom en kommun. Av forskningsetiska skäl har lärarna fått 

följande fingerade namn och de presenteras kortfattat nedan. 

  

Holger har arbetat som lärare i samhällskunskap och historia i sex år, 

huvudsakligen med yrkeselever på pojkdominerade program. Sanna har arbetat 

som lärare i samhällskunskap och ett karaktärsämne i tolv år, huvudsakligen 

med yrkeselever på flickdominerade program. Ragna är nyexaminerad, har läst 

kulturella och internationella relationer och har en lärarexamen i andra ämnen 

men undervisar i samhällskunskap på ett flickdominerat yrkesprogram. Nina 

har dubbel lärarexamen med behörighet i fem ämnen, bland annat 

samhällskunskap, och 10 års yrkeserfarenhet, huvudsakligen från 

studieförberedande program. Teo är lärare i samhällskunskap och geografi med 

många års yrkeserfarenhet huvudsakligen från studieförberedande program. 

Amelia är också lärare i samhällskunskap och geografi och har undervisat i fyra 

år, huvudsakligen på studieförberedande program. Irene har arbetat som 

gymnasielärare i samhällskunskap och svenska i åtta år, huvudsakligen på 

pojkdominerade yrkesprogram, men har också en annan yrkesutbildning i 

botten. 

 

Den första forskningsfrågan tydliggör studiens ämnesdidaktiska inriktning och 

här används några ämnesdidaktiska begrepp för att identifiera och analysera 

aspekter av samhällskunskapslärarnas frirum. Det ämnesdidaktiska 

analysbegreppet ämnesundervisning, handlar om lärarens kunskaper om 

undervisningen i ämnet och lärarens kunskaper om undervisningens mål. 

Ämnesexaminationen berör istället lärarens kunskaper om bedömning i 
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ämnet. Utöver detta prövas här också begreppet ämnesdidaktiska 

förhållningssätt som avser de attityder lärarna har till själva skolämnet 

samhällskunskap samt till sin undervisning och bedömning i ämnet. 

 

Den andra frågan handlar om dilemman och dessa identifieras utifrån de 

kravrelationer som påverkar läraren. En offentlig tjänsteman i allmänhet ska 

enligt förvaltningsetiken leva upp till krav utifrån tre olika relationer13, nämligen 

att följa lagar och regler, att visa lojalitet mot överordnade samt att visa 

samhällsmedlemmarna, eller klienterna, hänsyn. Efter studier av polisers 

yrkesdilemman adderar Agevall och Jenner ytterligare ett krav som är relevant 

även för lärare, nämligen ”hänsyn till kollegor”.14 

 

Med tanke på lärares egna subjektiva undervisningsteori är det rimligt att infoga 

ännu en kravrelation, de krav som uppstår ur lärarens egna övertygelser om vad 

som är bra undervisning och godtagbart myndighetsutövande, något som inte 

nödvändigtvis alltid överensstämmer med lärarens officiella tjänstemannaroll. 

Även ämnet kan bidra med krav på läraren i form av ämnestraditioner och 

lärarens egen ämnessyn. Detta krav formas bland annat av lärarens egen 

akademiska utbildning, kollegial samverkan och tolkning av styrdokumenten. 

Där kraven sedan blir motstridiga uppstår spänningsfält. Kraven som riktas mot 

lärare från olika håll illustreras i figur 1 nedan. 

 

Figur 1: Krav på läraren som en offentlig tjänsteman 

 
 

           Visa skolledningen lojalitet            Visa elever och föräldrar hänsyn 

 

   

 

 

Lyda lagen och styrdokumenten            Visa kollegor hänsyn 

                                   Läraren 

 

 

                 

                 Ämnets krav  Egna krav 

  

 

Källa: Efter Lundquist (1991), s. 45 

                                                 
13

 Lundquist (1991) 
14

 Agevall och Jenner (2006), s. 15 
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Med Lipskys frontlinjebyråkratteori som fond kan olika yrkesgruppers 

spänningsfält studeras och yrkesspecifika dilemman identifieras. Ett sådant 

spänningsfält för lärare är just bedömning och betygsättning.15 Hur lärare agerar 

i dilemmana, alltså vilka strategier de använder, visar på deras olika 

professionella förhållningssätt. Dessa kan analyseras med hjälp av begreppet 

komplementära attityder, menar Agevall och Jenner. Förhållningssätten 

beskrivs då som komplementära attityder. Grunden för de komplementära 

attityderna är med andra ord de strategier lärarna har angivit att de använder sig 

av i de olika dilemmana, den tredje forskningsfrågan. Utifrån karaktären på de 

strategier lärarna använder för att hantera dilemmana har också några olika 

myndighetsutövande förhållningssätt konstruerats. 

 

Den fjärde forskningsfrågan handlar om demokratifostran och hur lärarna 

förhåller sig till det uppdraget i sin undervisning och bedömning. 

Analysverktyget här är en demokratifostransmall över aktiviteter som kan 

betraktas som demokratifostrande eller som utvecklar elevens demokratiska 

kompetens. Mallen baseras på Skollagens och Skolverkets skrivningar om både 

en deltagardemokratisk och en deliberativ syn på demokrati samt på forskning 

kring skolans demokratifostran. Demokratifostransmallens sex olika punkter 

presenteras nedan. 

 

Till att börja med innehåller mallen två punkter som belyser ett 

deltagardemokratiskt perspektiv på demokratifostran. Båda dessa stipuleras i 

styrdokumenten. De har också behandlats i tidigare forskning med lite olika 

resultat.16 Överlag framhävs dock betydelsen av elevers reella påverkan på själva 

undervisningen. 

 

 Verksamheten bedrivs i demokratiska former utifrån demokratiska principer och värden.  

 Elever har inflytande och/eller är delaktiga i såväl kursens planerings- som beslutsprocess. 

 

Såväl styrdokumenten som tidigare forskningsresultat framhåller också vikten 

av ett deliberativt demokratiperspektiv.17 Följande två punkter specificerar hur 

ett sådant deliberativt synsätt kan komma till uttryck i samband med summativ 

bedömning. 

 

                                                 
15

 Agevall & Jenner (2008) 
16

 Se t ex Larsson (2004) 
17

 Se t ex Larsson (2007), Ekman (2007), Almgren (2006) 
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 Läraren uppvisar ett relationellt eller situerat synsätt där man förstår muntlig kompetens som 

beroende av samspelet och relationerna i gruppen i samband med muntliga examinationer.  

 Samtal och diskussioner där åsikter utbyts och alla kommer till tals används som examination. 

 

De sista två punkterna handlar mer om ett stärkande av elevens politiska 

självtilltro. Denna utgör själva grunden för att utveckla demokratisk 

kompetens.18 Punkterna nedan konkretiserar hur detta kan se ut i samband med 

examinationer. 

 

 Examinationsformer och strategier bidrar till att stärka elevers (politiska) självförtroende, 

deras tilltro till sin egen förmåga att agera och fungera på ett demokratiskt sätt, t ex genom 

argumentation och källkritik.  

 Examinationsformer och strategier används som kräver inlevelse och personligt engagemang 

från eleverna. 

 

Respondenternas förhållningssätt till det demokratifostrande uppdraget som det 

gestaltas i deras examinationsuppgifter och strategier för att hantera dilemman 

har också legat till grund för några demokratiska förhållningssätt. 

 

 

Resultatanalys 

 

Det ämnesdidaktiska perspektivet 

 

Respondenterna berättar en i stora drag överensstämmande berättelse för 

huvuddelen av kursinnehållet. Utgångspunkten är olika avsnitt, snarare än 

förmågor, och såväl innehåll som examination är huvudsakligen 

momentbaserade. Ämnesområdet hållbar utveckling har dock en särställning 

som en tematisk samhällsfråga hos alla studiens lärare. Ämnesexaminationen 

kännetecknas å andra sidan av varierade examinationsformer men 

genomgående används skriftligt prov när det gäller svenskt statsskick och 

samhällsekonomi. Tydlighet med kraven för de olika betygen genomsyrar 

arbetet för de flesta av undersökningens lärare i alla moment. Genom den stora 

variationen i examinationsformer ges elever möjlighet att visa olika typer av 

kunskaper; fakta- och förståelsekunskaper, hur de hanterar att arbeta 

undersökande och källkritiskt, hur de kan argumentera och delta i samtal 

(muntlig kompetens) samt hur de förmår problematisera en uppgift. Dessa 

grunder stämmer väl överens med samhällskunskapsämnets karaktär. Nedan 

                                                 
18

 Se t ex Broman (2009) 



 152 

sammanfattas de sju lärarnas betygsunderlag i en slags kanon över stoffinnehåll 

och examinationsformer och deras karaktär. 

 

Tabell 1: Lärarnas sammanfattande betygsunderlag för Samhällskunskap A 

 

Ämnesområde Examinationsformer Karaktär 

så styrs Sverige traditionellt skriftligt prov med 

G/VG/MVG-frågor 

fakta- och förståelseinriktad kunskaps-

kontroll, ev med en argumentations-

uppgift 

Samhällsekonomi traditionellt skriftligt prov fakta- och förståelseinriktad kunskaps-

kontroll 

Demokrati skriftligt förhör, seminarium fakta- och förståelseinriktad kunskaps-

kontroll, samtal utifrån egna åsikter 

Ideologier skriftligt fördjupningsarbete, 

politisk debatt 

faktabetonat undersökande arbetssätt 

med krav på källkritik, praktisk 

demokratiträning utifrån olika åsikter 

hållbar utveckling skriftlig reflektionsuppgift, 

seminarium 

inlevelseinriktning, samtal utifrån egna 

åsikter 

internationella relationer fältstudie, skriftligt 

fördjupningsarbete 

problematiserande undersökande 

arbetssätt med krav på källkritik 

media/nyhetsbevakning skriftlig inlämningsuppgift faktakunskapskontroll 

EU skriftligt förhör faktakunskapskontroll 

mänskliga rättigheter skriftlig rapport, diskussioner problematiserande eller faktabetonat 

undersökande arbetssätt med krav på 

källkritik, samtal utifrån egna åsikter 

lag och rätt skriftligt fördjupningsarbete, 

diskussioner 

faktabetonat undersökande arbetssätt 

med krav på källkritik, samtal utifrån 

egna åsikter 

 

Fyra ämnesdidaktiska förhållningssätt av idealtyp har konstruerats utifrån 

lärarnas ämnessyn och deras dominerande examinationsformer. 

Faktafördjuparen ser samhällskunskap huvudsakligen som ett faktaämne. Den 

dominerande examinationsformen är faktafördjupande inlämningsuppgifter. 

Nyhetsdiskutanten framhåller istället samhällskunskap som ett muntligt ämne 

där det är avgörande att hänga med i vad som händer i samhället. Muntliga 

nyhetsdiskussioner utgör informella bedömningssituationer som sedan vägs upp 

med formella skriftliga prov. Den samhällsguidande läraren framhåller 

åsiktshanteringen och samhällskunskapsämnets orienterande roll. Vanliga inslag 

i undervisningen är muntliga diskussioner och värderingsövningar, studiebesök 

och fältstudier. Ett kännetecken för samhällsguiden är att variera examinationer 

så mycket som möjligt. Katalysatorn ser istället samhällskunskap som ”ett 

superämne” med vars hjälp skolan kan väcka elevers intresse och engagemang 

för samhällsfrågor. PBL- och temabaserad undervisning dominerar och den 
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summativa bedömningen begränsas till examinationer där ett 

utvecklingsperspektiv betonas. Muntliga seminarier används ofta som 

examinationsform. 

 

Betygsrelaterade dilemman och strategier 

 

Ur min empiriska undersökning framträder huvudsakligen tre grupper av 

dilemman och dessa är kopplade till de kravrelationer som berör 

styrdokumenten, lärares egna övertygelser och samhällskunskapsämnet. 

Dilemmana, aktuella strategier och deras komplementära attityder presenteras 

utförligt i uppsatsen men här ryms endast en kortfattad redogörelse.  

 

Den första gruppens dilemman har styrdokumentens skrivningar i fokus och i 

ett av dem, coach vs domare i relation till lärande19, handlar strategierna om hur 

lärare i olika utsträckning informerar om betygskriterier i samband med 

examinationsuppgifter, om vilka hänsyn som tas vid själva bedömningen av 

examinationsuppgifterna samt hur lärare låter eleven förbereda sig inför eller 

reflektera kring examinationen beroende på om man prioriterar tydligheten i 

betygskraven gentemot eleven eller om man prioriterar att uppmuntra elevens 

utveckling. I dessa strategier utläser jag två förhållningssätt, nämligen att 

fokusera på betyg alternativt att fokusera på lärande och utveckling. De 

komplementära attityderna blir då betygsfokus och lärandefokus. Det 

komplementära elementet ligger i att betygsfokus och lärandefokus istället för att 

ses som oförenliga, betraktas som varandras komplement. En professionell 

hantering av dilemmat förutsätter alltså båda attityderna och troligtvis ger lärare 

heller inte uttryck för enbart den ena eller den andra, utan balanserar mellan 

dem.  

 

När ett dilemmas komplementära attityder har fastställts har jag i ett ytterligare 

steg dragit de komplementära attityderna till sin spets så att varje attityd har 

tillskrivits en kontraproduktiv extrempunkt, där lärarens förhållningssätt har 

blivit extremt, eller kontraproduktivt i relation till uppdraget. Dessa 

kontraproduktiva extrempunkter är helt och hållet mina teoretiska 

konstruktioner och är alltså inte hämtade ur empirin. Om lärarens betygsfokus 

tar överhanden riskerar detta enligt min tolkning att leda till intrumentalism, att 

allt bara görs i syfte att få ett betyg. Om lärandefokuset dominerar är istället 

                                                 
19

 Detta dilemma handlar om lärarens motstridiga roll att både uppmuntra/guida eleven i dennes 

kunskapsutveckling och sedan döma (betygsätta) densamma. 
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risken att lärarens bedömning blir otydlig och eleven inte vet vad som eller hur den 

bedöms. De komplementära attityderna åskådliggörs på en linje, som ett 

kontinuum, se nedan. I varje ände av detta kontinuum återfinns den 

kontraproduktiva extrempunkten och däremellan återfinns de två 

komplementära attityderna. 

 

instrumentalism – betygsfokus – lärandefokus – otydlig bedömning 

 

Lärarens egna övertygelser och tolkningar och hur dessa kan upplevas stå emot 

andra krav i den konkreta betygsättningen fokuseras i den andra gruppens 

dilemman. Ett exempel handlar om betygsunderlaget, dels synen på det, där 

lärare balanserar mellan ett momentfokus och ett färdighetsfokus och dels 

hanteringen av betygsunderlaget med regelstyrning och flexibilitet som 

komplementära attityder.  

 

stoffixering - momentfokus - färdighetsfokus - faktakunskapsbrist 

 

avprickning - regelstyrning - flexibilitet - anarki 

 

Ämnet samhällskunskap och dess krav spelar slutligen en central roll i den sista 

gruppen av dilemman. Att hantera muntliga examinationer skapar en del 

svårigheter för studiens lärare och utgör här ett exempel ur den här gruppens 

dilemman. Lärarnas förhållningssätt uttrycker huruvida det är elevens ansvar att 

ta för sig eller lärarens ansvar att möjliggöra elevers muntliga prestationer.  

 

djungelns lag - initiativtagande - möjliggörande - lärarpress 

 

I grunden är alla dessa dilemman och strategier generella till sin karaktär och 

kan upplevas även av gymnasielärare i andra ämnen men de i grupp tre är 

troligen mer frekventa hos samhällskunskapslärare på grund av att de involverar 

aktiviteter som är nära förknippade med samhällskunskapsämnets karaktär.  

 

 

Det myndighetsutövande perspektivet 

 

Studiens lärare visar en samsyn utifrån kursplanens mål och betygskriterierna på 

kraven för de olika betygsstegen. Den kunskapssyn som enligt Carlgren (2009) 

felaktigt har etablerats ute på skolorna i samband med betygsättning, att de fyra 
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F:en motsvarar olika betygsnivåer, återfinns även här på så vis att G-betyg 

motsvaras av fakta och begrepp, VG av förståelse, färdigheter och förmågor 

och MVG ännu mer avancerade förmågor och förtrogenhet. För VG och MVG 

framhäver dock denna studies respondenter lite mer samhällskunskapsspecifika 

krav som perspektivbyte, kunna använda samhällsvetenskaplig metod och 

förklara komplexa samhällsförhållanden. Hur många gånger en elev behöver 

visa sin färdighet och sina förmågor och på vilket sätt, muntligt eller skriftligt 

skiljer sig dock åt. 

 

För i stort sett alla studiens lärare spelar lektionsbilden av eleven en viss roll när 

denne väger mellan två betyg. En positiv bild kan då bidra till att eleven får det 

högre betyget. I ett par fall är lektionsbilden nästan helt avgörande. Hos 

studiens lärare framträder därmed ett förhållningssätt som kan beskrivas som 

läraren som informell observatör. Den konkreta betygsättningen motsvarar 

då närmast Korps blandade modell där läraren utgår från provresultat, sitt 

allmänna intryck av elevens kunskapsnivå, närvaro, attityd och lektionsaktivitet 

även om den innehåller inslag från den analytiska modellen där kriterierna står i 

fokus.20 Med betoning på vagt dokumenterade informella observationer 

minskar transparensen i bedömningskulturen. Detta kan leda till att den 

kompensatoriska betygsättningen, att lärare väger in andra aspekter än 

kunskapsuttryck, ökar.21 

 

Ett annat delvis motstridigt förhållningssätt som också framträder bland 

respondenterna är läraren som byråkrat.22 För byråkraten är det överordnade 

kravet att följa reglerna och att se till elevernas rättigheter och skyldigheter t ex 

genom förtydliganden i form av konkretiserade kriterier eller i exempeluppgifter 

i samband med examination. Det finns emellertid risker med att överlämna åt 

eleverna att ”välja” betygsnivå i samband med examination.23  

 

Även Fredrikssons förhållningssätt läraren som professionell framträder hos 

en av respondenterna, Nina, i och med att hon är beroende av samarbetet med 

kollegorna både vid planering, examination och bedömning.24 Flera av de andra 

lärarna (Holger, Sanna, Irene) kan snarare tillskrivas förhållningssättet läraren 

                                                 
20

 Korp (2006) 
21

 Jfr Klapp Lekholm (2010), Fredriksson (2010) 
22

 Fredriksson (2010) 
23

 Jfr Eriksson (2009) 
24

 Fredriksson (2010) 



 156 

som individualist utifrån sina självständiga sätt att ta fram 

examinationsuppgifter, konkretiseringar samt att bedöma elevprestationer. 

 

 

Det demokratifostrande perspektivet 

 

Respondenterna uttrycker vikten av ett demokratiskt arbetssätt i klassrummet 

där elever får utöva inflytande över kursens planering. Differentieringen mellan 

kunskapsförmedlingsuppdraget och demokratifostransuppdraget som Fritzén 

lyfter fram säger sig studiens lärare inte uppleva.25 Istället framhåller de det 

demokratifostrande syftet med vanligt förekommande inslag i undervisningen 

såsom diskussioner utifrån olika åsikter. Här betonas dock av flera lärare att det 

i lärarens demokratifostrande uppdrag också ingår att ta avstånd från åsikter 

och handlingar som strider mot skolans värdegrund. Speciella metoder som 

nämns för att få elever engagerade i diskussionerna är ’fyra hörn’ och 

’värderingsövningar’, liksom examinationsformer som debatter och seminarier. 

Därmed uppfylls en av de premisser som Broman framhåller som potentiellt 

demokratifrämjande, att elever verkligen blir engagerade i klassrumsaktiviteter.26 

 

Demokratifostrande examinationsformer som används av studiens lärare är att 

skriva debattartikel, att hålla muntliga politiska debatter, seminarium, 

klassrumsdiskussioner, loggboksskrivning och uppgifter med inriktning på 

inlevelse och elevens egen framtid. Samtliga respondenter kräver också att 

elever tränar upp en källkritisk färdighet och ett kritiskt förhållningssätt som ett 

led i demokratifostran. Alla respondenters olika inlämnings- eller temauppgifter 

av samhällsfrågekaraktär samt Teos löpande nyhetsredovisningar och 

diskussioner överensstämmer vidare med Bjessmos frågeinriktade undervisning 

vars syfte är att göra elever medvetna och engagerade i samhällsfrågor.27 

Lärarna visar här upp ett förhållningssätt som fokuserar på att medvetandegöra 

elever och träna dem att ifrågasätta genom att problematisera och utmana deras 

åsikter. Läraren fungerar då som moderator. 

 

Vissa strategier för hanteringen av dilemman ger uttryck för att lärare arbetar 

tillsammans med kollegor och/eller elever på ett demokratiskt sätt, till exempel 

att lärare sambedömer examinationsuppgifter eller att elever görs reellt delaktiga 

                                                 
25

 Fritzén (2003) 
26

 Broman (2009) 
27

 Bjessmo (1992) 
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i planering och genomförande av kursen. Detta förhållningssätt benämner 

Fredriksson läraren som samverkare.28 Eleven ses då som brukare med vilken 

man samverkar i undervisningen. Förhållningssättet återfinns hos alla 

undersökningens lärare när det gäller examinationsformer medan det varierar 

avseende stoffurval, en bild som överensstämmer med tidigare forskning.29 

Ragna och Nina är de lärare i undersökningen som framstår som de tydligaste 

samverkarna där hela undervisnings- och bedömningsprocessen involverar 

elevers deltagande.  

 

Det är bara en av studiens lärare, Ragna, som talar i termer av deliberativa 

samtal även om flera av de andra anger att det ingår i lärarens 

demokratifostransuppdrag att skapa ett öppet interaktionistiskt 

klassrumsklimat.30 Det relationella och situerade synsätt på den muntliga 

demokratiska kompetensen som Larsson förespråkar framträder hos Amelia 

och Nina som styr gruppindelningen utifrån elevers förutsättningar vid 

seminarier samt hos Ragna som arbetar aktivt för att skapa ett tillåtande 

klimat.31 Detta demokratiska förhållningssätt innebär att läraren fungerar som 

en deliberatör. 

 

En betydande del av lärarnas strategier för att hantera dilemman kan också 

tillskrivas en demokratifostrande karaktär genom att de syftar till att öka elevens 

tilltro till sin egen förmåga eller till att fånga upp elevens utveckling under 

kursen. Trots att bedömning och betygsättning inte är en demokratisk process 

utan innehåller en ofrånkomlig maktaspekt32, har läraren med andra ord 

möjlighet att även i betygsättningsdilemman välja strategier som främjar 

utvecklingen av elevers demokratiska kompetens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Fredriksson (2010) 
29

 Jfr Fritzén (2003) 
30

 Jfr Larsson (2007), Ekman (2007), Almgren (2006), Fritzén (2003) 
31

 Larsson (2004) 
32

 Jfr Colnerud (1997) 
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Slutdiskussion 

 

Det finns en överensstämmelse bland lärarna kring huvuddelen av 

kursinnehållet och delar av examinationsformerna. Såväl innehåll som 

examination är huvudsakligen momentbaserade. Momentet hållbar utveckling 

har dock en särställning som en tematisk samhällsfråga. Här blir kopplingen 

mellan ämnesdidaktiken och aktuella samhällsproblem uppenbar. Att i 

styrdokumenten presentera kursinnehåll som ’färdiga’ samhällsfrågor istället för 

de mer allmänna ämnesområdesangivelser som nu ges i det centrala innehållet, 

kan troligen bidra till att samhällskunskapslärare i större utsträckning faktiskt 

arbetar utifrån samhällsfrågor. 

 

Denna studie stödjer inte bedömningsforskares utvecklingsbild i det nya 

provparadigmet där bedömningsformer som portfolios, gestaltning, själv- och 

kamratbedömning framhålls.33 I det nya provparadigmet omnämns också 

examinationsuppgifter som är integrerade delar i undervisningen, som främjar 

komplext tänkande och som fokuserar lika mycket på lärandeprocesser som på 

resultat men i studien fokuseras snarare tydligheten med det summativa syftet 

genom de tydliga betygskraven på varje enskilt ämnesområde (jämför dilemmat 

moment vs färdighet). Fokus hos respondenterna ligger därmed snarare på 

prestation och kunskapskontroll per område än på utveckling av olika förmågor 

genom hela kursen.  

 

Resultat från tidigare forskning talar för att en större enhetlighet kring och ökad 

transparens i bedömningen är av godo för elevers lärande34  men jag menar att 

den också skulle vara av godo för lärares arbetssituation och eventuellt minska 

antalet dilemman. Att lärare tolkar och resonerar olika om sitt betygsunderlag 

kan till exempel leda till att elever upplever sig bedömda på olika villkor. Därför 

kan det vara viktigt att diskussioner förs kring detta, exempelvis både i ämneslag 

och arbetslag, på skolan. Framtagande av konkretiseringar, krav och matriser 

bör dock ske tillsammans med elever och kollegor på skolan så att dessa 

grundas i en gemensam förståelse av begrepp och efterfrågade kunskapskrav. 

På så vis kan också validitetskriterier utarbetas gemensamt av lärarna.35 

 

                                                 
33

 Jfr t ex Lindström (2005), Korp (2003) 
34

 Se t ex Klapp Lekholm (2010), Jönsson (2008) 
35

 Black et al. (2010) 
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De betygsättningsrelaterade dilemmana är i stora drag kända i tidigare forskning 

från grundskolan och de bekräftar bilden av läraren, och då även 

gymnasieläraren, som en frontlinjebyråkrat med en komplex arbetsvardag. 

Anmärkningsvärt är att strategierna för att hantera dilemman sällan tycks vara 

varken teoretiskt förankrade, till exempel utifrån lärteorier eller forskning, eller 

kollegialt förankrade. Snarare ger de uttryck för att enskilda lärare finner sina 

egna sätt att underlätta arbetet i enlighet med Lipskys teori om 

frontlinjebyråkraterna. Att kunna hantera dilemmana är dock i sig en slags 

lärarkunskap36 som kan utvecklas genom att lärare får reflektera och diskutera 

tillsammans i olika konstellationer kring strategierna och de förhållningssätt 

dessa ger uttryck för. 

 

En slutsats man kan dra av studien är att gymnasiekursen Samhällskunskap A 

utgör en bra grund för att integrera både kunskaps- och 

demokratifostransuppdraget i den summativa bedömningen. 

Bedömningsformer i det nya provparadigmet såsom loggboksskrivning och 

uppgifter som fokuserar på engagemang och inlevelse stämmer vidare väl 

överens med demokratifostrande strategier.37 Demokratifostrande strategier 

som syftar till att fånga upp elevers utveckling över tid och som syftar till att ge 

elever större möjligheter att själva påverka sin situation kan också utgöra 

naturliga delar i en formativ bedömning.38 Demokratifostransuppdraget kan 

med andra ord utvecklas genom formativ bedömning. 

 

I studien blir det också uppenbart att undervisning och bedömning påverkas av 

kontexten, av mötet med eleverna. I enlighet med Lipskys 

frontlinjebyråkratteori använder sig lärare av olika anpassningsstrategier för att 

hantera kontextens krav, till exempel att sätta ett och annat ”socialt G”39 eller, 

som framkom i denna studie, att sänka undervisningsnivån till G/VG i vissa 

pojkdominerade yrkesförberedande grupper. Intressanta frågor för vidare 

forskning är hur utbredda dessa fenomen är och hur lärare kan få stöd i arbetet 

med att finna en mer konstruktiv och elevutvecklande strategi. 

 

Annika Karlsson (annika.karlsson@edu.norrkoping.se) är verksam som 

samhällskunskapslärare i Norrköpings kommun. Samhällsguide, individualist och 

moderator. Samhällskunskapslärares professionella förhållningssätt i 

                                                 
36

 Jfr Shulman (1987) 
37

 Jfr t ex Lindström (2005) 
38

 Jfr t ex Jönsson (2010) 
39

 Fredriksson (2007), s. 165 
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betygsättningsrelaterat arbete är hennes licentiatuppsats. Den kan nås via Digitala 

vetenskapsarkivet:  

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:395830 
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Elevers kritiska tänkande i grundskolans samhällskunskap 

 

Kristoffer Larsson 

 

 

Inledning 

Följande kapitel bygger på texter och resultat presenterade i min licentiatuppsats.
1
 

Uppsatsen belyser kritiskt tänkande i samhällskunskap bland elever i grundskolans 

år 9 ur ett fenomenografiskt perspektiv.  

 

Inriktningen mot elever kritiska tänkande i samhällskunskap bestämdes mot 

bakgrund av främst tre faktorer. För det första att kritiskt tänkande är ett centralt 

utbildningsmål i grundskolans samhällskunskapsämne. För det andra att det inte 

fanns någon tidigare svenska forskningen kring detta, för ämnet, centrala 

utbildningsmål. För det tredje att det kunde hävdas lämpligt att inrikta sig mot 

eleverna, då det är deras kritiska tänkande som ska tränas och utvecklas av skolan.  

 

Valet att belysa elevernas kritiska tänkande ur ett fenomenografiskt perspektiv 

bestämdes i ljuset av framför allt två omständigheter. Den ena var att det 

fenomenografiska perspektivet kunde antas ha potential för forskning kring elevers 

kritiska tänkande. Den andra var kombinationen av att amerikanska forskare 

framhållit behovet av nya perspektiv vid denna typ av forskning och det faktum att 

det fenomenografiska perspektivet inte förut begagnats vid sådan forskning. 

 

I uppsatsen användes en definition av kritiskt tänkande i samhällskunskap som 

knöts an dels till tre etablerade definitioner av kritiskt tänkande och dels till de 

styrdokument som gällde för grundskolans samhällskunskap år 2010.
2
 På ett 

övergripande plan formulerades uppsatsens definition på följande sätt:  

 

En individs förmåga att gentemot innehåll/information/frågeställningar centralt 

för ämnet samhällskunskap göra relevanta tolkningar, bedömningar och 

reflektioner och utifrån dessa dra relevanta slutsatser. 

 

                                                 
1
 Licentiatuppsatsens titel: Kritiskt tänkande i samhällskunskap. En studie som ur ett 

fenomenografiskt perspektiv belyser manifesterat kritiskt tänkande bland elever i grundskolans år 9. 

(Larsson 2011). 
2
 Det är min bedömning att definitionen även är kompatibel med de styrdokument som gäller för 

grundskolans samhällskunskap från 2011. 
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Nitton elever ingick i uppsatsens empiriska studie. Dessa elever gick sin avslutande 

termin i grundskolans år 9. Antalet elever valdes utifrån fenomenografisk teori och 

forskningserfarenhet. I övrigt valdes eleverna med hänseende att representera en 

skolmässig, könsmässig och betygsmässig (i samhällskunskap) variation. 

 

De deltagande eleverna fick var och en för sig skriftligt lösa fyra olika uppgifter i 

samhällskunskap designade att framkalla uttryck av kritiskt tänkande. Elevernas 

lösningar analyserades sedan utifrån fenomenografisk teori och metod.  

 

I detta kapitel begränsar jag mig till en förenklad framställning av de empiriska 

resultaten kring en av de fyra av uppgifterna och behandlar även kort dessa resultat 

utifrån dess pedagogiska möjligheter. Avsikten är dels att ge en överblicksbild av 

den typ av resultat som uppsatsens undersökning genererade och dels att ge ett 

exempel på hur denna typ av resultat kan öppna för en pedagogisk användning i 

strävan att nå det viktiga utbildningsmålet att träna och stärka elevernas kritiska 

tänkande i samhällskunskap.  

 

Den i kapitlet aktuella uppgiften utgick ifrån att eleverna skulle läsa en text om 

filosofen Robert Nozicks syn på rättvisa. Utifrån texten skulle de sedan göra en 

skriftlig granskning av Nozicks ståndpunkter. I granskningen skulle de resonera 

kring styrkor och svagheter i hans argument för dessa ståndpunkter samt förklara 

varför de såg styrkorna som styrkor och svagheterna som svagheter. 

 

För att de presenterade empiriska resultaten kring uppgiften ska bli mer förståeliga 

bör emellertid först några grundläggande teoretiska utgångspunkter och antaganden 

behandlas.  
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Teoretiska huvudlinjer 

 

Uppsatsen utgår från följande teoretiska huvudlinjer hämtade från fenomenografin. 

 

 

1. Ett begränsat antal skilda sätt att erfara varje fenomen  

 

Fenomenografin menar att varje fenomen i omvärlden, av människan på en 

kollektiv nivå, enbart kan erfaras (uppfattas) på ett begränsat antal skilda sätt. 

 

I uppsatsen utgjorde de olika uppgifterna
3
 de fenomen som eleverna ställdes inför. 

Om vi utgår från den uppgift som kommer att beröras nedan följer, utifrån det ovan 

nämnda teoretiska antagandet, att det således enbart fanns ett begränsat antal skilda 

sätt att erfara uppgiften på i den aktuella elevgruppen. Detta innebar således att det 

inte fanns 19 olika erfaranden av uppgiften utan ett mer begränsat antal och det var 

dessa jag, genom fenomenografiska analys, avsåg att finna. 

 

 

2. Erfarandets beskaffenhet – med fokus på den strukturella aspektens interna 

horisont 

 

Enligt fenomenografin kan en individs erfarande av ett fenomen teoretiskt 

separeras i två av varandra ömsesidigt beroende aspekter, dels den referentiella 

aspekten och dels den strukturella aspekten. Den senare kan även delas upp i en 

extern och en intern horisont. Den interna horisonten av den strukturella aspekten 

riktar in sig mot det erfarna fenomenet avseende vilka komponenter 

(delar/aspekter) av fenomenet som urskiljs och hur dessa komponenter är 

organiserade. Sett ur denna synvinkel konstituerar ett specifikt erfarande av ett 

fenomen en helhet av urskiljda komponenter och deras inbördes organisation. 

Skillnader mellan olika erfarande av samma fenomen, med hänsyftning på den 

interna horisonten, utgörs då av skillnader i helheter avseende vilka komponenter 

av fenomenet som urskiljts och hur dessa urskiljda komponenter organiserats.     

 

Uppsatsen fokuserade i sin analys (för att finna det begränsade antalet skilda 

erfarandena av den aktuella uppgiften) den interna horisonten av erfarandets 

                                                 
3
 Med en ”uppgift” avses, sedd som en odelbar enhet, både den text eleverna hade till sin hjälp för 

att lösa uppgiften och själva uppgiften i sig.  
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strukturella aspekt. Det innebar att inriktningen vid analysen av den aktuella 

uppgiften låg på skillnader mellan de olika erfarandena av uppgiften med 

hänseende på vilka komponenter som urskiljts och hur de urskiljda komponenterna 

inbördes organiserats. 

 

 

3. Pedagogisk norm 

 

Enligt fenomenografin finns det i en pedagogisk situation i regel en pedagogisk 

norm kring vad som är ett mer eller mindre komplext/korrekt erfarande av det 

aktuella fenomenet. Det medför att det vanligen går att hierarkisera de skilda 

erfarandena av ett fenomen från det minst komplexa till det mest komplexa, utifrån 

en sådan pedagogisk norm. Avseende den strukturella aspektens interna horisont 

kännetecknas då ett mer komplext erfarande av fenomenet vanligen som 

konstituerat av en helhet med en högre grad antal relevant urskiljda komponenter 

och en högre grad av komplexitet ibland de relevant urskiljda komponenters 

organisatoriska status, i förhållande till andra erfaranden och visavi den 

pedagogiska normen för erfarande av fenomenet.  

 

I uppsatsens analys hierarkiserades de skilda erfarandena av den aktuella uppgiften 

utifrån en pedagogisk norm för erfarande av uppgiften med fokus på skillnader i 

komplexitet avseende den strukturella aspektens interna horisont. Detta innebar att 

analysen av de olika erfarandena av uppgiften (förutom det nämnda under punkt 2) 

även inriktade sig mot skillnader i graden av relevant urskiljda komponenter och 

skillnader i komplexitet avseende de urskiljda komponenternas organisation mellan 

de olika erfarandena, och i förhållande till en pedagogisk norm för erfarande av 

uppgiften.  

 

 

4. Relationen erfarande – handling 

 

Fenomenografin menar att en individs handling, i förhållande till ett fenomen, 

avgränsas av hur denne erfar fenomenet och att det i individens handling, i relation 

till fenomenet, finns återspeglat ett erfarande av fenomenet. 

 

I uppsatsen likställdes elevernas skriftliga lösningar på uppgifterna, dels med en 

handling i förhållande till dessa och dels som uttryck av kritiskt tänkande generat 

av dessa. Avseende den aktuella uppgiften innebar detta att elevernas skriftliga 

lösningar av den kunde ses ur två samtidiga synvinklar. För det första sågs 

lösningarna som handlingar i förhållande till uppgiften vilket, utifrån den teoretiska 

relationen mellan erfarande och handling, speglade att erfarande av uppgiften, som 
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gick att komma åt genom en fenomenografisk analys av lösningarna. För det andra 

sågs lösningarna som faktiska uttryck av kritiskt tänkande, då uppgiften designats 

för att frammana detta.  

 

 

Empiriska resultat avseende uppgiften kring Robert Nozicks syn på rättvisa 

 

För uppgiften kring granskningen av Nozicks syn på rättvisa innebar dessa 

teoretiska antaganden att ett hierarkiserat kategorisystem avseende fem skilda 

erfaranden (A-E) av uppgiften kunde härledas vid analysen av elevernas lösningar 

av uppgifterna, samt att vart och ett av dessa fem skilda erfaranden kunde knytas 

till ett specifikt uttryck av kritiskt tänkande i samhällskunskap (A-E), i förhållande 

till uppgiften.  

 

Detta kan förenklat beskrivas som i figur 1 nedan. I figuren visas, dels hur ett 

specifikt erfarande av uppgiften avgränsar ett specifikt utryck av kritiskt tänkande, 

i förhållande till uppgiften och dels hur komplexiteten i erfarandet av uppgiften 

avgör komplexiteten i det uttryckta kritiska tänkandet, i förhållande till uppgiften. I 

figuren avgränsar således det mest komplexa erfarandet (A) av uppgiften - även 

likställt med pedagogisk norm avseende erfarande av uppgiften - det mest 

komplexa uttrycket av kritiskt tänkande (A), medan det minst komplexa erfarandet 

(E) av uppgiften avgränsar det minst komplexa kritiska tänkandet (E), i förhållande 

till uppgiften. 

 

Om sedan erfarandekategorierna (A-E) studeras något mer i detalj avseende den 

strukturella aspektens interna horisont kan detta förenklat framställas som i figur 2 

nedan. Precis som i figur 1 är erfarande A det mest komplexa erfarandet av 

uppgiften och utgör pedagogisk norm och erfarande B är det näst mest komplexa 

erfarandet och så vidare i fallande ordning. I beskrivningarna av de olika 

erfarandena i figuren visas för vart och ett av dem vilka specifika komponenter som 

finns urskiljda och hur det tillsammans och i relation till varandra konstituerar den 

helhet som utgör vart och ett av de fem specifika skilda erfarandena av uppgiften.  
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Figur 1: 
Sambanden mellan, dels hur en särskild typ av erfarande av uppgiften avgränsar en särskild typ av 

kritiskt tänkande i förhållande till uppgiften och dels hur en viss komplexitet i erfarande av 

uppgiften avgränsar en viss komplexitet i kritiskt tänkande i förhållande till uppgiften. För att 

betona att erfarandet avgränsar/avgör det kritiska tänkande som blir möjligt har de olika uttrycken 

av kritiskt tänkande streckats. 
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Figur 2: 
Hierarkisk ordning av skilda erfaranden av uppgiften avseende den strukturella aspektens interna 

horisont. Erfarande A är det mest komplexa. Erfarande E är det minst komplexa. 

 

Erfarande A av uppgiften: Urskiljandet av direkta ståndpunkter hos Nozick i linje med 
andemeningen i Nozicks ståndpunkter (ståndpunktskomponenten). Urskiljandet av att 
dessa ståndpunkter ska redogöras för (redogörelsekomponenten). Urskiljandet av att 
någon/några/samtliga urskiljda ståndpunkter ska granskas (granskandekomponenten). 
Urskiljandet av att ställa egna värderingar/ståndpunkter mot Nozicks 
värderingar/ståndpunkter och tycka till om Nozicks ståndpunkter utifrån egna 
värderingar/ståndpunkter (värderingskomponenten). Urskiljandet av att en specifik 
ståndpunkt kan få vidare konsekvenser (utöver de direkt i texten om Nozick uppenbara) för 
samhället/individer/grupper om samhället organiseras enligt Nozicks ståndpunkt 
(vidarekonsekvenskomponenten). Kring en sådan specifik urskiljd vidare konsekvens 
urskiljandet av att denna kan förklaras genom argument och slutsats 
(argument/slutsatskomponenten). Kring en specifik sådan vidare konsekvens urskiljandet 
av att två av Nozicks ståndpunkter kan ställas emot varandra och att det då kan uppstå en 
inre motsägelse i Nozicks sätt att resonera (motsägelsekomponenten). 
 

Erfarande B av uppgiften: Urskiljandet av direkta ståndpunkter hos Nozick i linje med 
andemeningen i Nozicks ståndpunkter (ståndpunktskomponenten). Urskiljandet av att 
dessa ståndpunkter ska redogöras för (redogörelsekomponenten). Urskiljandet av att 
någon/några/samtliga urskiljda ståndpunkter ska granskas (granskandekomponenten). 
Urskiljandet av att ställa egna värderingar/ståndpunkter mot Nozicks 
värderingar/ståndpunkter och tycka till om Nozicks ståndpunkter utifrån egna 
värderingar/ståndpunkter (värderingskomponenten). Urskiljandet av att en specifik 
ståndpunkt kan få vidare konsekvenser (utöver de direkt i texten om Nozick uppenbara) för 
samhället/individer/grupper om samhället organiseras enligt Nozicks ståndpunkt 
(vidarekonsekvenskomponenten). Kring en sådan specifik urskiljd vidare konsekvens 
urskiljandet av att denna kan förklaras genom argument och slutsats 
(argument/slutsatskomponenten). 
 

Erfarande C av uppgiften: Urskiljandet av direkta ståndpunkter hos Nozick i linje med 
andemeningen i Nozicks ståndpunkter (ståndpunktskomponenten). Urskiljandet av att 
dessa ståndpunkter ska redogöras för (redogörelsekomponenten). Urskiljandet av att 
någon/några/samtliga urskiljda ståndpunkter ska granskas (granskandekomponenten). 
Urskiljandet av att ställa egna värderingar/ståndpunkter mot Nozicks 
värderingar/ståndpunkter och tycka till om Nozicks ståndpunkter utifrån egna 
värderingar/ståndpunkter (värderingskomponenten). Urskiljandet av att en specifik 
ståndpunkt kan få vidare konsekvenser (utöver de direkt i texten om Nozick uppenbara) för 
samhället/individer/grupper om samhället organiseras enligt Nozicks ståndpunkt 
(vidarekonsekvenskomponenten). 
 

Erfarande D av uppgiften: Urskiljandet av direkta ståndpunkter hos Nozick i linje med 
andemeningen i Nozicks ståndpunkter (ståndpunktskomponenten). Urskiljandet av att 
dessa ståndpunkter ska redogöras för (redogörelsekomponenten). Urskiljandet av att 
någon/några/samtliga urskiljda ståndpunkter ska granskas (granskandekomponenten). 
Urskiljandet av att ställa egna värderingar/ståndpunkter mot Nozicks 
värderingar/ståndpunkter och tycka om Nozicks ståndpunkter utifrån egna 
värderingar/ståndpunkter (värderingskomponenten). 
 

Erfarande E av uppgiften: Urskiljandet av direkta ståndpunkter hos Nozick i linje med 
andemeningen i Nozicks ståndpunkter (ståndpunktskomponenten). Urskiljandet av att 
dessa ståndpunkter ska redogöras för (redogörelsekomponenten). 
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Till varje enskilt erfarande av uppgiften finns, som framgår av figur 1, även en 

specifik typ av kritiskt tänkande knutet i form av en särskild lösningstyp. Dessa 

visas inte i figur 2. För att ändå säga något av hur de skilda erfarandenas 

komplexitet avgränsar skilda grader av komplexitet i kritiskt tänkande vill jag dock 

ge några exempel.  

 

Om intresset först riktas mot det mest komplexa erfarandet av uppgiften, som 

motsvarar urskiljandet av de komponenter och deras inbördes relation som är 

likställt med erfarande A (se figur 2), möjliggörs en lösningstyp/ett kritiskt 

tänkande som kännetecknas av främst tre karakteristika. För det första innebär det 

en granskning av Nozicks ståndpunkter om rättvisa som uppmärksammar minst en 

vidare konsekvens – en konsekvens utöver de tydligt uttalade konsekvenserna i 

texten om Nozick – för individer/grupper/samhället vid en organisation av 

samhället enligt Nozicks synsätt. För det andra förklaras, genom argumentation och 

slutsats minst en av de uppmärksammade vidare konsekvenserna. För det tredje 

diskuteras även, kring en sådan förklaring med argumentation och slutsats, en 

möjlig inre motsägelse mellan två av Nozicks ståndpunkter.  

 

Om istället intresset riktas mot det erfarande som motsvarar ett urskiljande av de 

komponenter och deras inbördes relation som är likställt med erfarande C, 

möjliggörs en lösningstyp/ett kritiskt tänkande vars huvuddrag förvisso 

uppmärksammar minst en vidare konsekvens, men denna/dessa berörs varken 

genom förklaring med argumentation och slutsats eller genom diskussion om en 

möjlig motsägelse mellan Nozicks ståndpunkter.  

 

Om slutligen intresset riktas mot det minst komplexa erfarandet av uppgiften, som 

motsvarar urskiljandet av de komponenter och deras inbördes relation som är 

likställt med erfarande E, är nivån på lösningen/det kritiska tänkandet än mindre 

komplex/komplext. Det som möjliggörs genom detta erfarande är enbart en 

lösningstyp/ett kritiskt tänkande som innebär en redogörelse för några av Nozicks 

ståndpunkter ifråga om rättvisa. Ställt i relation till uppsatsens definition av kritiskt 

tänkande i samhällskunskap är det frågan om denna lösningstyp ens kan ses som ett 

faktiskt uttryck av kritiskt tänkande. 

 

Med detta sagt har jag nu genom teoripresentationen och exemplet med uppgiften 

kring granskningen av Nozicks syn på rättvisa, på ett övergripande plan, både 

beskrivit utgångspunkterna för den typ av resultat som uppsatsen genererar och 

visat hur dessa resultat kan gestalta sig. I nästa avsnitt avser jag knyta resultaten 

kring uppgiften till den fenomenografiska inlärningssynen för att på så vis säga 

något om denna resultattyps pedagogiska möjligheter.  
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Resultaten avseende uppgiften kring Nozicks syn på rättvisa knutet till den 

fenomenografiska inlärningssynen 

 

Fenomenografin ser inlärning som en förändring av individens sätt att erfara ett 

specifikt fenomen. Mot bakgrund av en pedagogisk situation har denna förändring i 

regel en avsedd riktning mot fenomenets pedagogiska norm, där de - som tidigare 

nämnts - begränsade skilda sätten att erfara det specifika fenomenet vanligen bildar 

en hierarki av erfaranden, från det minst komplexa till det mest komplexa 

erfarandet. Skillnaderna mellan dessa hierarkiskt ordnade skilda sätt att erfara det 

specifika fenomenet kallas inom fenomenografins lärandesyn ’pedagogiskt kritiska 

skillnader’ och det är dessa pedagogiskt kritiska skillnader som är avgörande för 

individens vidare lärande. De pedagogiskt kritiska skillnaderna sätter nämligen 

fokus på vilken typ av förändring av individens erfarande som är nödvändig för att 

individen ska nå ett nytt mer komplext erfarande av fenomenet, i förhållande till 

den pedagogiska normen för erfarande av fenomenet. Beroende på var individen 

befinner sig i hierarkin av erfaranden och vilket lärande som är önskat, är det olika 

pedagogiska kritiska skillnader som blir centrala för individens fortsatta lärande.  

 

Som sades ovan visar figur 2 de skilda erfarandena (A-E) av uppgiften genom att 

för vart och ett av de skilda erfarandena redogörs för vilka komponenter som finns 

urskiljda och hur de tillsammans och i relation till varandra konstituerar ett 

specifikt erfarandena av uppgiften. Tidigare har också påtalats att dessa skilda 

erfaranden gestaltar en hierarki av erfaranden utifrån en pedagogisk norm för 

uppgiften, från det minst komplexa erfarandet (E) till det mest komplexa (A). Om 

figur 2 nu betraktas utifrån ett fenomenografiskt inlärningsperspektiv hamnar dels 

den hierarkiska ordningen i blickfånget, då denna anger riktningen i lärandet, och 

dels skillnaderna mellan de olika erfarandena, då skillnaderna mellan varje enskilt 

erfarande utgör de pedagogiskt kritiska skillnaderna mellan erfarandena. 

Exempelvis kan de pedagogiskt kritiska skillnaderna mellan det minst komplexa 

erfarandet (E) och det något mer komplexa erfarandet (D) beskrivas som skillnaden 

i urskiljandet av granskandekomponenten och värderingskomponenten, eftersom 

erfarande D urskiljt dessa båda komponenter medan erfarande E inte urskiljt dessa 

båda komponenter. Ett annat exempel på detta kan ges mellan det minst komplexa 

erfarandet (E) och det mest komplexa erfarandet (A). I detta fall blir de pedagogiskt 

kritiska skillnaderna mellan de två erfarandena, skillnaderna i urskiljandet av 

granskandekomponenten, värderingskomponenten, vidare-

konsekvenskomponenten, argument/slutsatskomponenten och motsägelse-
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komponenten, eftersom dessa fem komponenter finns urskiljda i erfarande A men 

inte i erfarande E.  

 

Dessa båda exempel kan också användas för att illustrera en individs lärande i 

riktning mot ett mer komplext erfarande utifrån den pedagogiska normen för 

uppgiften. Om en individ, som har ett erfarande av uppgiften motsvarande 

erfarande E, ska kunna förändra detta och nå ett erfarande motsvarande erfarande 

D, måste individen läras urskilja de pedagogiskt kritiska skillnaderna mellan 

erfarande E och D. Det innebär med andra ord att individen måste läras urskilja 

granskandekomponenten och värderingskomponenten och på så sätt förändra sitt 

erfarande av uppgiften till ett erfarande motsvarande erfarande D. Om samma 

individ istället ska skifta sitt erfarande av uppgiften från erfarande E direkt till att 

motsvara det mest komplexa erfarandet, erfarande A, krävs att individen lärs att 

urskilja samtliga av de pedagogiska kritiska skillnaderna mellan erfarande E och A. 

I detta fall innebär det att individen måste läras att urskilja samtliga av 

granskandekomponenten, värderingskomponenten, vidarekonsekvenskomponenten, 

argument/slutsats-komponenten och motsägelsekomponenten för att på sätt 

förändra sitt erfarande av uppgiften till ett erfarande motsvarande erfarande A.  

 

Genom det nu förda resonemanget har jag kortfattat velat belysa hur resultaten 

ifråga om de kartlagda skilda erfarandena för uppgiften möjliggör en anknytning 

till den fenomenografiska inlärningssynen. I förlängningen implicerar en sådan 

anknytning även möjligheten att använda resultaten kring uppgiften som 

utgångspunkt för lärande i ett pedagogiskt sammanhang. Detta genom att i en 

pedagogisk situation sträva efter att förändra individers erfarande av uppgiften i 

riktning mot ett mer komplext sådant, och på så sätt – utifrån relationen ”erfarande 

avgränsar handling” – även förändra individers kritiska tänkande i förhållande till 

uppgiften i sammanlänkad riktning mot ett mer komplext sådant. På ett mer allmänt 

plan kan då sägas att genom att knyta den typ av empiriska resultat som uppsatsen 

genererar till den fenomenografiska inlärningssynen öppnas, i förlängningen, en 

möjlighet för pedagogisk användning i strävan att nå det viktiga utbildningsmålet 

att träna och stärka elevers kritiska tänkande i samhällskunskap. 

 

Noteras kan att jag inte diskuterat hur resultattypen, anknuten till inlärningssynen, i 

detalj ska hanteras i en direkt undervisningssituation. Jag avser inte heller här att 

fördjupa mig i detta. Framhållas kan likväl att det under det senaste dryga 

decenniet ur det fenomenografiska perspektivet utvecklats en pedagogisk teori 

kallad variationsteorin. Denna teori riktar in sig mot hur de pedagogiska kritiska 

skillnader, som den aktuella resultattypen ger tillgång till, bör behandlas i en direkt 

undervisningssituation för att på bästa sätt möjliggöra lärande av det slag jag ovan 

beskrivit. 
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Sammantaget har jag genom det som behandlats i kapitlet försökt ge en bild av dels 

den typ av resultat som min licentiatuppsats presenterar och dels hur sådana 

resultat kan öppna upp för en pedagogisk tillämpning. Då uppsatsen är mycket 

tydligt förankrad i fenomenografin medför detta att bilden som tecknats även ger 

en bild av det fenomenografiska perspektivets potential avseende både vetenskaplig 

kunskapsgenerering kring det centrala utbildningsmålet kritiskt tänkande (i 

samhällskunskap) och, i förlängningen, om hur sådana fenomenografiskt präglade 

resultat kan finna praktisk pedagogisk användning.  Min bedömning är att 

perspektivet inrymmer goda möjligheter ur båda dessa aspekter. 

 

Kristoffer Larsson (kristoffer.larsson@gu.se) är doktorand vid Göteborgs 

universitet. Kritiskt tänkande i samhällskunskap: En studie som ur ett 

fenomenografiskt perspektiv belyser manifesterat kritiskt tänkande bland elever i 

grundskolans år 9 är hans licentiatuppsats. Den kan nås via Digitala vetenskapliga 

arkivet: 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:393342 
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Provens betydelse för elevers lärande – om vikten av att göra 

bra prov 

 

Christina Odenstad 

 

Skriftliga prov har historiskt varit en vanlig bedömningsform inom skolan och 

de har fortfarande stor betydelse.1 Prov påverkar elevers lärande. Olika former 

av prov uppmuntrar till olika inlärningsstrategier. Provens form och innehåll 

påverkar även elevers syn på ämnet och deras uppfattning om vilken 

kunskapssyn som värderas i skolan. Elever har en tendens att anpassa sig till 

vad proven efterfrågar eftersom de vet att proven ligger till grund för 

bedömning och betygsättning.2 Därför är det viktigt att man som lärare 

funderar på vilken effekt olika typer av prov och provfrågor kan få för elevers 

lärande.  

 

I provsammanhang gör lärare ständigt olika val – vad ska tas upp och hur ska det 

tas upp.3 Det är viktigt att bli medveten om varför man gör de val som man gör 

och vilka konsekvenser dessa val kan få. Frågor som är centrala att reflektera 

kring är bland annat: Vad är viktigt att kunna i ämnet? Vilken typ av lärande vill 

jag uppmuntra? Vilken syn har jag på eleverna och deras förmåga?  

 

Följande text baseras på min licentiatavhandling Prov och bedömning i 

samhällskunskap – En analys av gymnasielärares skriftliga prov. Min undersökning 

handlar om skriftliga prov och bedömning i ämnet samhällskunskap på 

gymnasieskolan. De ämnesdidaktiska frågorna hur och vad, det vill säga frågorna 

om provens utformning och deras innehåll, är centrala, liksom frågan för vem. 

Skiljer sig provens form och innehåll åt beroende på om proven används på 

studie- eller yrkesförberedande program?  

 

Analyserna baseras på skriftliga prov som tjugotre lärare från elva gymnasie-

skolor i Stockholms- och Malmöregionen har bidragit med. Utöver att besvara 

en enkät kring bedömning har dessa lärare ombetts att skicka in ett exemplar av 

samtliga skriftliga prov som de har använt i kursen Samhällskunskap A under 

                                                 
1
 Skolinspektionen (2010), s. 13, Myndigheten för skolutveckling (2008), s. 57 och Odenstad 

(2010). 
2
 Se t.ex. Ramsden (2008), s. 205ff., Entwistle (2008), s. 12, Marton et al. (1999), s. 105ff. och Virta 

(1997), s. 166ff. 
3
 Imsen (1999), s. 30-32, Sjøberg (2005), s. 30-33 och Pettersson (2010), s. 10. 
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läsåret 2008/09. Antalet prov som ingår i undersökningen uppgår till 95, varav 

56 har använts på studieförberedande program (det samhällsvetenskapliga 

programmet) och 39 på yrkesförberedande program, främst handels- och 

administrationsprogrammet och byggprogrammet. Anledningen till att det finns 

fler prov avsedda för studieförberedande program beror på att de lärare som 

deltar i undersökningen genomsnittligt har använt fler prov per kurs på de 

programmen. De prov som ingår i studien innehåller totalt 1 239 frågor. 

 

 

Provens betydelse i ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem 

 

Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet innebär bland annat att 

elevernas prestationer ska bedömas och betygsättas med utgångspunkt i mål 

som har fastställts i förväg. Som hjälp vid bedömningsarbetet har läraren de mål 

och riktlinjer som finns angivna i läroplan och kursplan. En given utgångspunkt 

är att bedömningsverktygen ska utformas på ett sådant sätt att de 

överensstämmer med målen. Om proven inte är utformade så att de 

överensstämmer med de uttalade målen för undervisningen tenderar elever att 

orientera sig mot bedömningen och inte mot målen.4 Kunskap om provens och 

bedömningens effekter är därför viktig eftersom prov ofta styr undervisning 

och lärande lika mycket som målen styr. 5  

 

Det kan dock finnas vissa svårigheter med att konstruera prov i ett mål- och 

kunskapsrelaterat betygssystem. Ett problem är att målen och kriterierna ofta är 

komplext skrivna och ger uttryck för en kunskapssyn som delvis kan vara svår 

att bedöma genom skriftliga prov. Ett annat problem handlar om att det är 

svårt att komma överens om kriterierna.6 Det sistnämnda problemet kan 

uppkomma både när läroplanen skrivs och när den ska tolkas av lärarna.  

 

 

Samhällskunskap enligt olika läroplaner 

 

Enligt Lgy 70, den läroplan som gällde inom gymnasieskolan före läroplans-

reformen 1994, var samhällskunskap inte ett obligatoriskt ämne på alla gym-

nasielinjer. Vissa elever på yrkeslinjer läste till exempel arbetslivsorientering 

istället för samhällskunskap. Vad gäller de gymnasielinjer som hade samhälls-

                                                 
4
 Imsen (1999), s. 319, Boesen (2006), Levin & Marton (1971), s. 66f. 

5
 Peck & Seixas  (2008), s. 1018f. och Sjøberg (2005), s. 31 

6
 Se t.ex. Black (1998), s. 64ff., Virta (1997), s. 175 och Selghed (2006), s. 201-203. 
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kunskap varierade antalet undervisningstimmar och ämnets innehåll mellan de 

olika linjerna.7 Det fanns alltså redan i intentionerna bakom Lgy 70 skillnader 

mellan olika elevers samhällskunskapsundervisning.  

 

Med 1994 års läroplan följde en förändring som innebar att samtliga gymnasie-

program blev treåriga och en fullgjord utbildning gav behörighet till att studera 

vidare på högskola eller universitet. Den nya läroplanen innebar vidare att ett 

antal skolämnen, bland annat samhällskunskap, blev så kallade kärnämnen som 

samtliga elever skulle läsa. Det innebar att oavsett om eleven läste på ett studie- 

eller yrkesförberedande program så gällde samma kursplan och betygskriterier.8   

 

Hösten 2011 infördes en ny gymnasiereform som innebär att det åter införs 

olika kurser i ämnet samhällskunskap för elever som läser ett högskoleförbe-

redande program respektive ett yrkesprogram. För elever på yrkesprogrammen 

ingår en obligatorisk samhällskunskapskurs som utgör en halvering av antalet 

timmar och av kursinnehållet i jämförelse med den kurs som elever på hög-

skoleförberedande program läser. Det finns dock en påbyggnadskurs som 

motsvarar den andra halvan av de högskoleförberedande programmens kurs. 

De elever på yrkesprogrammen som önskar nå högskolebehörighet ska därmed 

kunna ta del av motsvarande kurs som elever på de högskoleförberedande 

programmen läser. Frågan om kursernas likvärdighet är därför fortfarande 

aktuell. 

 

 

Bedömning inom ämnet samhällskunskap 

 

Skriftliga prov har stor betydelse vid bedömning av elever. Övriga 

bedömningsverktyg, till exempel muntliga förhör, seminarium och enskilda 

inlämningsarbeten ses mer som komplement. Detta framkommer av den enkät 

som de lärare som deltar i studien har besvarat. 

 

Lärarna anger en mängd förklaringar till varför de skriftliga proven är så 

centrala vid bedömningen av eleverna, bland annat att proven sker under 

kontrollerade former och därför anses mer rättvisa än andra 

bedömningsverktyg. Proven ger dessutom ett bra underlag för att bedöma 

                                                 
7
 Se Lgy 70 Läroplan för gymnasieskolan. 

8
 Gymnasieförordningen (1992), s. 394, Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 (SKOLFS 

2006:24) och Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:10). 
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elevernas prestationer i förhållande till betygskriteriernas samtliga nivåer. 

Eftersom eleverna tar de skriftliga proven på allvar bidrar dessa även till att 

eleverna läser in de kunskapsområden som behandlas i proven. Vidare kräver 

eleverna själva, enligt lärarna, att få ha prov dels för att de är vana vid denna 

bedömningsform, dels eftersom de tror att lärarna gör mindre rättvisa 

bedömningar när andra bedömningsverktyg används, till exempel olika 

muntliga bedömningsformer. 

 

Vid en jämförelse mellan de lärare som undervisar på studie- respektive 

yrkesförberedande program framkommer flera skillnader i deras syn på 

bedömning. De lärare som undervisar på studieförberedande program eller 

både studie- och yrkesföreberedande program betonar att proven väger tungt 

vid bedömningen och proven är ett sätt att mäta samtliga betygsnivåer. 

Muntliga insatser ses mer som komplement. De lärare som undervisar på enbart 

yrkesförberedande program anger däremot att proven har mindre betydelse 

som bedömningsunderlag och att det istället är elevernas muntliga aktivitet på 

lektionerna som är mer avgörande vid bedömningen. Det sistnämnda gäller 

särskilt för de högre betygsnivåerna. Lärarna som undervisar på yrkesförbere-

dande program har vidare färre, och i omfång kortare, prov som dessutom 

baseras på ett mindre omfattande kunskapsinnehåll. 

 

 

Olika typer av provfrågor och provkonstruktioner 

 

Provens och provfrågornas utformning kan påverka elevernas möjligheter att 

visa sina förmågor. Provens layout och struktur har betydelse för såväl vilken 

kunskaps- och ämnessyn som förmedlas till eleverna via proven som för 

bedömningen av desamma.  

 

De provfrågor som ingår i studien har delats in i två kategorier; faktafrågor och 

förståelsefrågor. Den första frågetypen – faktafrågor – kännetecknas av att 

enskilda faktakunskaper i form av information kring olika termer och begrepp 

efterfrågas. För att kunna besvara en förståelsefråga behöver eleven, förutom 

faktakunskaper, även ha förståelse för ett visst fenomen. Det kan vara att 

förklara varför något är som det är eller att se orsaker, konsekvenser och 

åtgärder. I denna kategori ingår även frågor där eleverna får visa olika förmågor 

och färdigheter som att kunna tillämpa sina kunskaper, att jämföra, analysera, 

resonera eller argumentera. Faktakunskaperna sätts alltså in i ett sammanhang. 
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Av samtliga provfrågor utgör faktafrågorna 64 procent och förståelsefrågorna 

36 procent. En jämförelse mellan studie- och yrkesförberedande program visar 

att av de provfrågor som är avsedda för studieförberedande program utgörs 

närmare hälften av förståelsefrågor (44 procent). På de yrkesförberedande 

programmen är det endast en fjärdedel (27 procent) av provfrågorna som är av 

förståelsekaraktär. 

 

Provfrågorna har även delats in i olika kategorier utifrån graden av 

strukturering: Frågor med bundna svarsalternativ, till exempel flervalsfrågor, 

kortsvarsfrågor som besvaras med ett eller några ord, långsvarsfrågor som besvaras 

med några meningar och essäfrågor där eleverna skriver en längre sammanhållen 

text. Mer än hälften av provfrågorna på de studieförberedande programmen (56 

procent) utgörs av långsvars- och essäfrågor jämfört med 31 procent på de prov 

som har använts på de yrkesförberedande programmen. 

 

I princip samtliga frågor med bundna svarsalternativ och kortsvarsfrågor är 

faktafrågor. Förståelsefrågor förekommer nästan uteslutande bland långsvars- 

och essäfrågorna. Det är viktigt att påpeka att proven ofta är utformade på ett 

sådant sätt att de innehåller fler korta faktafrågor och färre långsvars- och 

essäfrågor av förståelsekaraktär. Vid bedömning väger däremot de sistnämnda 

tyngre även om de rent numerärt är färre till antal. På yrkesförberedande 

program syns dock tydligt att proven innehåller fler kortsvarsfrågor av 

faktakaraktär jämfört med de prov som är avsedda för studieförberedande 

program. Proven som har använts på studieförberedande program innehåller 

dessutom nästan alltid både fakta- och förståelsefrågor i kombination med 

kortsvarsfrågor och långsvarsfrågor/essäfrågor. En tredjedel av proven på de 

yrkesförberedande programmen innehåller däremot enbart korta faktafrågor. 

 

Jämfört med resultat från tidigare undersökningar kring skriftliga prov 

innehåller de prov som ingår i min undersökning fler förståelsefrågor som 

innebär att eleverna till exempel ska argumentera och analysera.9 Det kan finnas 

olika tänkbara förklaringar till att de prov som ingår i min studie innehåller en 

relativt stor andel förståelsefrågor. Det finns en del forskning som indikerar att 

lärarnas kunskapssyn, i och med införandet av det mål- och kunskapsrelaterade 

betygssystemet, har förändrats i riktning mot de intentioner som uttrycks i 

läroplanen. Elevernas förståelse har blivit mer central istället för att fokus ligger 

                                                 
9
 Se Svingby (1998), Boesen (2006), Törnvall (2001) och Myndigheten för skolutveckling (2008). 
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på fakta- eller detaljkunskaper. Detta är något som delvis även har påverkat 

provens innehåll och utformning.10 En annan förklaring kan vara att prov som 

används inom den gymnasiala utbildningen innehåller fler förståelsefrågor än 

prov som används inom grundskolan.11 I detta sammanhang är det intressant 

att uppmärksamma att de prov som har använts på yrkesförberedande program 

i högre grad än de prov som har använts på studieförberedande program 

uppvisar ett liknande mönster som prov som används på grundskolan.  

 

 

Ett trappstegstänkande och nivågruppering av prov 

 

Ett trappstegstänkande framkommer i proven. Detta tänkande – att godkänt 

motsvarar fakta och att de högre betygsstegen motsvarar förståelse och andra 

mer analyserande inslag – kombineras ofta med en uppdelning av provfrågorna 

i G-frågor respektive VG/MVG-frågor, det vill säga provfrågorna 

nivågrupperas.  

 

Det förekommer tre olika former av bedömning av proven; 43 procent av 

proven bedöms med betyg på varje fråga, 34 procent poängsätts och 23 procent 

bedöms i sin helhet. De prov som bedöms med betyg på varje fråga liksom ett 

antal av de poängsatta proven nivågrupperas. 

 

Ett fenomen som främst förekommer på studieförberedande program är att 

eleverna enbart behöver besvara en viss andel av G-frågorna korrekt för att få 

godkänt på hela provet. Nästan hälften (48 procent) av proven på 

studieförberedande program är av sådan art. Analysen av provfrågorna visar att 

G-frågorna nästan uteslutande består av faktafrågor medan VG/MVG-frågorna 

efterfrågar förmågor som att till exempel kunna analysera, argumentera och 

jämföra. Detta betyder att en elev som väljer att bara besvara G-frågor enbart 

kommer att svara på faktafrågor. Eleverna kan således välja att avstå från att 

besvara långsvars- och essäfrågor av förståelsekaraktär om de ”nöjer sig” med 

att få godkänt på provet. Detta kan innebära olika nackdelar. En nackdel är att 

den elev som på grund av dåligt självförtroende eller ork väljer att inte svara på 

annat än G-frågor inte får chansen att visa hela sin kapacitet. En annan nackdel 

är att bedömningen av eleverna i princip enbart handlar om enskilda 

faktakunskaper eftersom G-frågorna i hög grad består av korta faktafrågor, 

                                                 
10

 Se Carlgren et al. (2009), s. 12-14, Lindberg (2002), s. 46-48, Skolverket (2000), s. 45 och 

Bernmark-Ottosson (2009), s. 62. 
11

 Se Bernmark-Ottosson (2009) och Mattsson (1989). 
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vilket inte överensstämmer med läroplanens intentioner. En tredje nackdel är 

att själva frågan snarare än elevens svar kan komma att styra bedömningen.12 

 

En jämförelse mellan de studie- och yrkesförberedande programmen visar att 

på yrkesförberedande program är det mindre vanligt med prov av sådan art att 

eleverna kan välja att besvara en viss andel av G-frågorna korrekt för att få 

godkänt på provet (23 procent av det totala antalet prov på yrkesförberedande 

program). Å andra sidan innehåller proven på de yrkesförberedande 

programmen en betydligt större andel faktafrågor i form av kortsvarsfrågor. 

Nästan 75 procent av samtliga provfrågor är av faktakaraktär. Av enkätsvaren 

framkommer att lärarna väljer att göra kortfattade prov och provfrågor, som 

kontrollerar vissa faktakunskaper, eftersom de anser att eleverna har svårt att 

skriva längre texter. De högre betygsnivåerna mäts istället på andra sätt. Detta 

resultat överensstämmer med andra undersökningar som pekar på att elever på 

yrkesförberedande program i vissa fall får en förenklad kurs med väl avgränsade 

och konkreta skriftliga frågor, som endast kräver kortfattade svar.13  

 

Min studie tyder på att vissa elever inte ges lika stor möjlighet som andra elever 

att visa sin förmåga att till exempel analysera och visa förståelse för olika 

fenomen. Elever på studieförberedande program kan i flera fall, om de själva 

önskar det, välja bort förståelsefrågorna som oftast finns på VG/MVG-nivå. 

Elever på yrkesförberedande program ges inte lika stor möjlighet att besvara 

frågor där de kan visa att de till exempel har förståelse för olika fenomen 

eftersom en stor del av dessa prov består av kortsvarsfrågor av faktakaraktär. 

 

I och med den gymnasiereform som trädde i kraft hösten 2011 infördes en ny 

betygsskala (A-F) och nya kunskapskrav i kursplanerna. En intressant fråga är 

om ett trappstegstänkande och nivågruppering av prov fortfarande kommer att 

användas samt hur provens utformning och innehåll påverkas av denna reform.  

 

                                                 
12

 Nordgren & Odenstad (2012), s. 85-87. Se även Lindberg (2002), s. 41f. samt Carlgren et al. 

(2009), s. 126f. 
13

 Skolverket (2007), s. 9-11, Skolverket (1999), s. 32-34 och Lindberg (2002), s. 52-54. 
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Samhällskunskapsämnet 

 

Provfrågorna domineras av Sveriges statsskick och nationalekonomi. Två 

tredjedelar av proven behandlar dessa kunskapsområden. Övriga 

kunskapsområden som finns representerade i proven är EU, internationell 

politik, massmedia och kriminologi.  

 

De prov som ingår i undersökningen ger främst uttryck för ett monokulturellt 

nationellt perspektiv. Provfrågorna fokuserar på svenska förhållanden på 

nationell nivå med få inslag av internationella eller mångkulturella perspektiv. 

Av provfrågorna framgår det även att det främst är problem i samhället som 

lyfts fram. Frågeställningarna fokuserar på nackdelar och konflikter. Positiva 

perspektiv uttrycks däremot mer sällan i frågorna. 

 

Tre ämnesdidaktiska profiler framträder i proven – samhällskunskapsämnet 

som ett orienteringsämne, ett analysämne och ett diskussionsämne. En bild av ämnet 

samhällskunskap är att det handlar om att orientera eleverna och informera dem 

om hur samhället är organiserat. Ämnet framställs alltså som en form av 

orienteringsämne. I proven uttrycks detta genom en stor mängd faktafrågor 

kring institutioner och begrepp som handlar om hur samhället är organiserat. 

En annan bild som framträder genom provens förståelsefrågor är att eleverna 

ska kunna se orsaker och konsekvenser, kunna analysera, jämföra och se för- 

och nackdelar. Samhällskunskapen framställs som ett analysämne. 

Samhällskunskapsämnet framträder även som ett slags diskussionsämne. 

Eleverna förväntas i hög grad själva ta ställning och kunna motivera sina 

ståndpunkter. De uppmanas att resonera och argumentera. Elevens egna åsikter 

efterfrågas ofta, men mer sällan behöver han eller hon sätta sitt eget 

ställningstagande i relation till andras åsikter eller andra perspektiv. Det 

förekommer mer sällan att eleverna ska granska fakta eller försöka komma med 

lösningar. 

 

Proven uppvisar olika bilder av samhällskunskapsämnet beroende på vilket 

kunskapsområde som avhandlas i proven. I kunskapsområdena Sveriges stats-

skick och EU framträder samhällskunskap i hög grad som ett orienteringsämne. 

Provfrågorna inom dessa kunskapsområden kännetecknas dessutom av att de 
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till största delen är kortsvarsfrågor av faktakaraktär. Frågorna kretsar kring de 

politiska institutionerna och fokus ligger på olika definitioner av begrepp samt 

beskrivningar av hur Sverige respektive EU styrs. Däremot förekommer det 

inte så många problematiserande frågor kring till exempel begrepp som makt 

eller påverkan. 

 

De prov som handlar om ekonomi, kriminologi, massmedia och internationell 

politik har istället fler förståelsefrågor samt långsvars- och essäfrågor. Även om 

dessa prov också i hög grad efterfrågar olika begrepp framträder tydligare 

bilden av samhällskunskapen som ett analys- och diskussionsämne där eleverna 

ska visa förståelse för olika fenomen och se orsaker och verkan. Eleverna 

ombeds även att argumentera och resonera kring olika företeelser. 

 

Inom samtliga program syns det mönster som nämns ovan, nämligen att 

ekonomi, kriminologi, massmedia och internationell politik innehåller fler 

långsvars- och förståelsefrågor. Men vid en jämförelse mellan studie- och 

yrkesförberedande program är det tydligt inom samtliga kunskapsområden att 

proven på de yrkesförberedande programmen innehåller en större andel korta 

faktafrågor än proven på de studieförberedande programmen. 

 

Innehållsmässigt är det inte så stora skillnader mellan studie- och 

yrkesförberedande program. De tendenser som kan noteras är att provfrågorna 

som har använts på yrkesförberedande program är mer inriktade på vardagen, 

till exempel privatekonomi istället för nationalekonomi, samt att sociala frågor 

som kriminologi är mer utbrett. Rent språkligt är dessa provfrågor formulerade 

på ett enklare sätt och med ett mer personligt tilltal till eleverna. De provfrågor 

som har använts på studieförberedande program har en mer problematiserande 

och teoretisk ansats och språket som används är mer komplicerat. 

 

 

Proven i relation till läroplanen  

 

I styrdokumenten anges olika mål och riktlinjer för skolans verksamhet. Min 

undersökning tyder på att dessa mål till viss del får genomslag i de prov som 

ingår i studien. I den mån styrdokumentens innehåll implementeras i proven är 

det snarast i form av olika generella förmågor, till exempel att eleven ska kunna 

redogöra för, argumentera eller analysera, som kan konstateras förekomma i 

provfrågorna. Däremot framträder inte de mer ämnesspecifika mål som 
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uttrycks i kursplan och betygskriterier i lika hög utsträckning. Flera områden 

som anges i kursplanen kommer inte till uttryck i proven. I princip är det två 

delar av kursplanens ämnesspecifika mål som är i fokus. Dels det politiska 

systemet på nationell nivå, dels hur ekonomiska förhållanden kan påverka det 

svenska samhället. Resultatet av min studie tyder på att kursplanens 

ämnesinnehåll inte har så starkt genomslag när skriftliga provfrågor formuleras. 

Det är snarare en sorts ämnestradition som framträder i proven.  

 

De förmågor som omnämns i betygskriterierna på VG- och MVG-nivå imple-

menteras i lägre utsträckning i de prov som har använts på yrkesförberedande 

program jämfört med studieförberedande program. Detta är även något som de 

lärare som undervisar i samhällskunskap på yrkesförberedande program lyfter 

fram i sina enkätsvar, där de anger att de ofta bedömer de högre betygsnivåerna 

med hjälp av andra bedömningsverktyg än prov. De prov som är avsedda för 

studieförberedande program innehåller i större utsträckning hela spannet av 

olika förmågor som anges i styrdokumenten. 

 

 

Skillnader mellan studie- och yrkesförberedande program 

 

Den ämnesdidaktiska frågan för vem? verkar ha betydelse för vilken kunskaps- 

och ämnessyn som kommer till uttryck i proven, men även för provens 

utformning. Varför vissa val görs när det gäller vad som efterfrågas i proven och 

hur de är utformade verkar således bero på för vem provet är avsett. Såväl 

lärarnas enkätsvar kring bedömning som de prov och provfrågor som ingår i 

min studie tyder på att det finns skillnader mellan studie- och yrkesförbe-

redande program. I förlängningen kan det leda till att eleverna får olika bilder av 

ämnet samhällskunskap och att de krav som ställs på eleverna och de 

bedömningar som görs skiljer sig åt beroende på om eleverna går ett studie- 

eller yrkesförberedande program. 

 

Som tidigare har konstaterats innehåller de prov som har använts på 

yrkesförberedande program en större andel kortsvarsfrågor av faktakaraktär. 

Frågorna är mer vardagliga till sin karaktär och uppvisar ett enklare språk. 

Elever på studieförberedande program möter i proven fler långsvars- och 

essäfrågor av förståelsekaraktär och med en mer teoretisk ansats samt ett mer 

avancerat språk. Elever på yrkesförberedande program har dessutom färre prov 

per kurs och i omfång kortare prov än de elever som går på ett 
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studieförberedande program. Enkätsvaren tyder på att lärare som undervisar på 

yrkesförberedande program vid bedömningen av eleverna i högre grad betonar 

deras muntliga aktivitet medan elevernas skriftliga förmåga är mer central på 

studieförberedande program.  

 

Dessa resultat kan jämföras med andra forskningsresultat som visar att elever 

på yrkesförberedande program får ta del av en undervisning som är inriktad på 

återgivning av ytliga kunskaper och sällan får ägna sig åt att till exempel 

analysera texter eller att använda begrepp i nya sammanhang.14 Vidare har 

läroböcker i samhällskunskap som riktar sig till yrkesförberedande program ofta 

mer uttunnade texter och domineras av vardagskunskaper till skillnad från 

läroböcker som riktar sig till studieförberedande program där fokus ligger på 

mer teoretiska resonemang.15 Resultaten av min undersökning tyder på att 

skriftliga prov i ämnet samhällskunskap uppvisar ett liknande mönster.  

 

 

Prov i samhällskunskap – en sammanfattande diskussion 

 

Min studie ger en bild av hur skriftliga prov och bedömning inom ämnet 

samhällskunskap på gymnasieskolan kan se ut. Ämnet framträder som ett 

orienteringsämne, ett analysämne och ett diskussionsämne. Dessa tre 

ämnesdidaktiska profiler16 kommer mer eller mindre till uttryck inom 

samhällskunskapens olika kunskapsområden.   

 

När det gäller i vilken mån proven innehåller frågor där eleverna ska visa 

förståelse och till exempel analysera eller argumentera finns det skillnader 

mellan olika lärares prov. Till skillnad från tidigare undersökningar som har 

pekat på att prov har en tendens att fokusera på faktakunskaper17 innehåller de 

prov som ingår i min studie relativt många förståelsefrågor. Resultaten från 

provanalysen visar även att det finns ett samband mellan olika kunskaps-

områden och andelen förståelsefrågor. De prov som handlar om Sveriges 

statsskick och EU efterfrågar främst faktakunskaper kring olika begrepp och 

                                                 
14

 Korp (2006), s. 251ff. Se även Ekman (2007) som påvisar skillnader mellan studie- och 

yrkesförberedande program när det gäller samhällsundervisning, lärandemiljö och kunskaper om 

demokrati. 
15

 Bronäs (2000, 2003). 
16

 Jfr. tidigare kategoriseringar av vad som kännetecknar ämnet samhällskunskap  t.ex. Bronäs & 

Selander (2002), Vernersson (1999) och Englund (1997).  
17

 Se t.ex. Svingby (1998), Boesen (2006) och Törnvall (2001). 
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institutioner. De prov som handlar om ekonomi, massmedia, kriminologi och 

internationell politik innehåller däremot fler förståelsefrågor. 

 

Ovanstående resultat kan jämföras med styrdokumenten. I kursplanen anges 

inte att olika kunskapsområden ska fokusera på olika förmågor. Exempelvis 

framgår det inte att Sveriges statsskick främst handlar om att kontrollera att 

eleverna har kunskaper om olika begrepp eller att ekonomi handlar om att 

eleverna ska kunna analysera ekonomiska samband. Följaktligen är det något 

annat som gör att samhällskunskapsämnet främst kommer till uttryck som ett 

faktainriktat orienteringsämne inom vissa kunskapsområden medan andra 

kunskapsområden mer ger uttryck för samhällskunskapen som ett analys- och 

diskussionsämne.  

 

Två tredjedelar av samtliga provfrågor handlar om Sveriges statsskick och 

nationalekonomi. Detta ligger i linje med tidigare forskning som visar att ämnet 

historiskt sett har fokuserat på statsvetenskapliga och nationalekonomiska 

begrepp.18 Kursplanens övriga ämnesspecifika innehåll syns däremot inte lika 

tydligt. Detta är intressant i ljuset av den forskning som visar att om 

kursplanernas innehåll avviker från lärarnas ämnestradition tenderar 

ämnestraditionen att väga tyngre.19 Min undersökning ger stöd för de 

slutsatserna. 

 

Samtidigt framhålls ibland att samhällskunskapen inte har en stark tradition dels 

på grund av att ämnet är stort och splittrat, dels på grund av att styrdokumenten 

är otydliga och vida i sina formuleringar. Därför får lärarna ett stort friutrymme 

att till exempel göra sina egna urval.20 De prov som ingår i min studie är dock 

påtagligt likartade. Det är till exempel samma kunskapsområden och begrepp 

som återkommer i de olika proven. Även provens struktur är likartad. Det går 

att urskilja tydliga mönster när det gäller hur proven är utformade och vilket 

innehåll de har. Resultatet indikerar att det verkar råda någon form av ämnes- 

och provtradition. Denna ämnes- och provtradition ger ändå utrymme för att 

styrdokumenten tolkas på olika sätt när det gäller såväl bedömning som 

kunskaps- och ämnessyn. Den stora skillnaden beror främst på om proven är 

avsedda för studie- eller yrkesförberedande program.  

                                                 
18

 Bronäs & Selander (2002), s. 75-79, Bjessmo (1990), s. 7-11 och Bernmark-Ottosson (2009), s. 

75.  
19

 Se t.ex. Svingby (1978), Englund (2005, 2007), Bergman (2007), Skolverket (2008), Skolverket 

(2006) och Vernersson (1999).  
20

 Se t.ex. Jank & Meyer (1997), Linde (2006), Bjessmo (1992), Skolverket (2008) och SOU 

2008:27. 
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Införandet av kärnämnen med gemensam kursplan och betygskriterier för 

samtliga gymnasieelever var en del av den genomgripande läroplansreform som 

trädde i kraft under 1990-talet. Min studie visar att proven utformas olika be-

roende på vilka program proven är avsedda att användas inom. Eleverna får 

därför, via proven, ta del av olika kunskaps- och ämnessyner. Proven ger 

eleverna olika bilder av ämnet samhällskunskap. De krav som ställs på dem och 

de bedömningar som görs skiljer sig åt beroende på om de går ett studie- eller 

yrkesförberedande program. Att bedömningen skiljer sig åt beroende på vilket 

program eleverna går bekräftas även av studiens enkätresultat. Skillnaderna är 

störst mellan de lärare som enbart undervisar på studie- respektive yrkesförbe-

redande program. De lärare som undervisar på studieförberedande program 

betonar i högre grad de skriftliga provens betydelse vid bedömningen av elever-

na jämfört med de lärare som enbart undervisar på yrkesförberedande program. 

De sistnämnda framhåller istället andra muntliga bedömningsformer, bland 

annat med motiveringen att eleverna har svårt att visa sina kunskaper skriftligt. 

 

Den läroplansreform som genomfördes i mitten av 1990-talet innebar också att 

skolan fick ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem, i vilket bedömningen 

av eleverna ska ske utifrån styrdokumentens mål och riktlinjer. Som tidigare 

nämnts tenderar elever att utgå från det som efterfrågas i prov. Om proven inte 

behandlar de kunskaper och förmågor som omnämns i styrdokumenten ges ele-

verna inte heller möjlighet att visa dessa.21 Resultaten från min undersökning 

pekar på att det förekommer prov vars utformning och innehåll gör att eleverna 

inte stimuleras till eller ges möjlighet att visa samtliga sina förmågor. Vidare 

visar resultaten att de provfrågor som är tänkta att kontrollera om eleverna har 

uppnått kunskaper som kan resultera i ett högre betyg i relativt hög grad är 

inriktade på elevernas förståelse av olika företeelser. Det framkommer ett 

tydligt trappstegstänkande i proven där godkänt motsvarar fakta och högre 

betygsnivåer motsvarar förmågor som att kunna se samband, analysera och 

argumentera. Detta ligger inte i linje med styrdokumenten som framhåller att 

samtliga betygsnivåer innehåller såväl faktakunskaper som förmågor som att till 

exempel kunna analysera och argumentera. Ett annat vanligt fenomen är att 

proven nivågrupperas. 

 

                                                 
21

 Se t.ex. Ramsden (1988, 2008), Entwistle (2008), Boesen (2006), Marton et al. (1999), Imsen 

(1999) och Levin & Marton (1971). 
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Som tidigare har konstaterats påverkar provens innehåll och utformning 

elevernas lärande. Om man som lärare till exempel vill att elever ska få 

förståelse för hur samhället fungerar måste även proven och provfrågorna ge 

alla elever en möjlighet att visa dessa kunskaper och förmågor. Därför är det 

viktigt att man som lärare reflekterar över vilket innehåll proven har och varför 

man väljer att utforma proven som man gör. 

 

Christina Odenstad (christina.odenstad@rudbeck.se) är verksam som lärare i 

samhällskunskap och religionskunskap vid Rudbecksgymnasiet i Sollentuna. Prov 

och bedömning i samhällskunskap – En analys av gymnasielärares skriftliga prov 

är hennes licentiatuppsats. Den kan nås via Digitala vetenskapsarkivet: 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:379242  
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Var det Franz Ferdinand som startade allt? Om ”historiska 

aktörsperspektiv” i en högstadieklass 

 

Hans Olofsson 

 

Hur skapar elever mening genom ett arbete med ett kunskapsområde i skolans 

historieundervisning? Och vad är det för slags historiska kunskaper som 

undervisningen ger eleverna möjlighet att utveckla? Trots att historia är ett 

obligatoriskt skolämne i stora delar av världen är den här typen av frågeställningar i 

stort sett obesvarade. En orsak är att skolnära historiedidaktisk forskning endast är 

ett litet akademiskt fält. Det som hittills har undersökts har främst rört enskilda 

elevers historiska förståelse, läromedels- eller läroplansfrågor eller lärares 

uppfattningar om ämnet. Klassrumspraktiken är däremot fortfarande förhållandevis 

svagt utforskad av historiedidaktiken både i Sverige och internationellt
 
.
1
   

 

Min studie blev av dessa skäl explorativt inriktad i syfte att försöka finna mönster i 

historieundervisningens praktik, alltså i mötet mellan elev, lärare och ämne. 

Undersökningen genomfördes i en klass i åk 9 som under höstterminen 2009 skulle 

studera första världskrigets och mellankrigstidens historia. Jag observerade 

samtliga lektioner, gjorde fältanteckningar och spelade in ljudet från 

klassrumsdialogen. Vid sidan av detta material hade jag också tillgång till samtliga 

elevers skriftliga redovisningar, två anonyma elevenkäter om innehållet i 

ämnesområdet och längre intervjuer med läraren och samtliga elever. Läromedlen 

var en del av materialet. Undersökningen är med andra ord en noggrant 

dokumenterad fallstudie av en undervisningspraktik i historia.  

 

Ett övergripande resultat av studien är utvecklandet av en hypotes om ett 

nödvändigt samspel mellan tre kunskapsformer i historia. För att kunna ”fatta 

historia” på ett meningsfullt sätt tycktes i eleverna i studien vara i behov av såväl 

realhistoriska kunskaper i historia (kunskaper om när, var, hur, varför något 

skedde), metahistoriska kunskaper om historia (kunskaper om med vilka medel vi 

skapar historisk kunskap) och värdeförmedlande kunskaper av historia (kunskaper 

om vad vi använder historiska framställningar till). Kännedom om ett sådant 

samspel är sannolikt mycket viktigt för lärare som har ambitionen att söka utveckla 

elevers historiemedvetande genom undervisningen, något som varit en starkt 

framskriven målsättning i svenska kursplaner sedan 1995. I mitt antologibidrag 

väljer jag att fokusera på ett av delresultaten i undersökningen, betydelsen av ett 

                                                 
1
 Wilson (2001), Schüllerqvist (2005)  
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tydligt aktörsperspektiv. Texten är ett försök att låta detta delresultat belysa 

hypotesen om sambanden mellan kunskaper i, om och av historia.
2
  

 

Historiska stoff- och tankebegrepp som teoretiska analysverktyg 

 

Historiedidaktiker i engelskspråkiga länder begagnar inte sällan uttrycken first och 

second order concepts för att beskriva de teoretiska redskap som är nödvändiga när 

vi ska få grepp om det förflutna. I skolsammanhang talar man gärna om att 

utveckla elevers historiska tänkande med hjälp av båda dessa begreppskategorier.
3
   

 

Jag fann under bearbetningen av mitt material att denna terminologi var fruktbar i 

detaljanalyser av den genomförda undervisningen. Den första kategorin benämner 

jag i licentiatuppsatsen historiska stoffbegrepp. Det handlar om innehållsliga 

uttryck som är knutna till den period klassen studerade, exempelvis ”imperialism” 

eller ”nationalism”.  Sådana begrepp hade ofta en framträdande plats i 

undervisningen även om elevernas förståelse av dem ibland togs för given både av 

lärare och av läromedelsförfattare. 

 

Den andra kategorin kallar jag historiska tankebegrepp. De kan sägas beteckna 

färdigheter och förmågor som elever behöver för att kunna omvandla fakta om det 

förflutna till historiska kunskaper, oavsett vilket ämnesområde man för tillfället 

studerar. Det gäller exempelvis elevers förmåga att använda källor, att förstå 

orsak/verkan eller förändring/kontinuitet. Med undantag av orsak/verkan var de 

historiska tankebegreppen till skillnad från stoffbegreppen sällan uttalade i 

undervisningen. Däremot användes termernas innehållsliga sida ofta och de skulle 

troligen – om de hade verbaliserats och gjorts till föremål för ett synligt lärande – 

ha kunnat underlätta kommunikationen mellan lärare och elever.  Det gäller inte 

minst om historiska aktörsperspektiv, ett tankebegrepp som svarar på frågan vem, 

vad eller vilka som är det historiska skeendets subjekt.
4
  

 

 

 

 

                                                 
2
 Texten är en utvidgad version av tidigare publicerad artikel, se Olofsson (2011b)  

3
 Lee (2005), s. 61ff 

4
 Seixas & Peck (2004) talar om ”historical agency” – ett tankebegrepp som jag tentativt har 

översatt med ”historiskt aktörsperspektiv”. Till skillnad från ett uttryck som ”historiska aktörer” kan 

det historiska aktörsperspektivet också innefatta exempelvis idéer eller ekonomiska krafter (som 

liberalism eller en lågkonjunktur) och därför användas då man vill besvara frågan ”vad” som 

orsakar en förändring. En alternativ översättning kanske kunde ha varit ”historiska drivkrafter” – 

nackdelen med denna är att den i för hög grad vetter mot opersonliga krafter, något som min 

undersökning visar att elever har svårt att få grepp om.  
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Det historiska aktörsperspektivets betydelse för elevers begripliggörande 

 

Att aktörsperspektiv kan ha en avgörande roll för begripliggörandet av historiska 

samband blev tydligt då klassen under ett antal lektioner studerade första 

världskrigets utbrott. En avgörande svårighet för klassrumssamtalen var att lärare, 

läromedel och elever hade mycket olikartade begriplighetsmodeller där just 

aktörsperspektiven skiftade kraftigt. Läraren utgick från en modell där de historiska 

stoffbegreppen imperialism, industrialisering, nationalism och stormaktskonflikter 

tillsammans skapade krigets förutsättningar (se figur 1).  Historiker brukar kalla ett 

sådant sätt att förklara för en ”kolligerande” begriplighetsmodell, det vill säga att 

många samverkande faktorer gemensamt kan förklara varför något sker. Ingen 

faktor kan enskilt begripliggöra skeendet utan det förstås som ett resultat av 

faktorernas samverkan.
5
                                                                                      

 

Figur 1: Lärarens begriplighetsmodell 
6
 

 

 

Figuren bygger på en analys av lärarens tavelanteckningar och hennes muntliga 

utsagor på lektioner under klassens första vecka. I det transkriberade materialet 

finns ett belysande citat som visar hur läraren, i undersökningen kallad Caroline, 

sammanfattar sitt synsätt vad gäller krigets utbrott och där hon understryker för 

eleverna att de inte ska söka svar på frågan om krigets utbrott i enskilda faktorer 

utan i sambandet mellan dem:  

Caroline: … det byggdes upp en massa misstänksamhet man började 

rusta och… bygga vapenfabriker och sluta allianser med varandra, 

det var ju allt det här då, […] massor med saker tillsammans liksom, 

som utmynnade i den stora katastrofen.
7
 

 

Lärobokstexten utgår istället från vad man med en annan historievetenskaplig term 

skulle kunna kalla för en ”funktionalistisk” begriplighetsmodell. Det betyder att 

man inte närmare undersöker orsaker till händelser som krigsutbrottet utan snarare 

                                                 
5
 Berge (1995), s. 7f   

6
 Olofsson (2011a), s. 127 

7
 A.a.. s. 126   
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ser händelseförloppet som en funktion av en bakomliggande orsak.
8
 Kriget kan 

således enligt läroboksförfattarna uppfattas som en följd av en ofrånkomlig växling 

mellan maktbalans och obalans i förhållandet mellan de stora europeiska staterna. 

Också här kan resonemanget synliggöras med ett citat som visar hur starkt bokens 

författare kopplar utvecklingen till sin tankegång: 

 

De gränser i Europa som drogs upp av Wienkongressen år 1815 var 

stabila i hundra år, fram till första världskriget. Det enda stora 

undantaget var förändringarna efter kriget mellan Frankrike och 

Tyskland 1870-71. Många människor blev mer eller mindre 

övertygade om att Europas gränser fått sitt slutgiltiga utseende. Det 

skulle visa sig vara ett misstag. [---] Flera andra stater i Europa var 

rädda för att Tyskland skulle växa sig alltför starkt. År 1815 hade 

Wienkongressen skapat balans mellan stormakterna. Den balansen 

hade förhindrat stora krig i Europa i nästan hundra år. Om Tyskland 

blev för starkt hotades balansen. Europas länder riskerade att hamna i 

krig, precis som på 1600- och 1700-talen. 
9
 

 

Lärobokstextens funktionalistiska begripliggörande kan schematiskt framställas 

som i nedanstående figur:   

 

Figur 2: Lärobokens begriplighetsmodell
10

 

 

 
 

Om man jämför lärobokens utsagor med lärarens verkar alltså båda betona olika 

bakomliggande orsaker. En annan likhet är att det historiska skeendets subjekt 

främst utgörs av anonyma och abstrakta fenomen. Världskriget är inte i första hand 

ett resultat av konkreta mänskliga handlingar, oavsett om aktörerna uppträder som 

individer eller i grupp. Möjligen kan människors handlingar ha katalysatoreffekter 

på förloppet; skotten i Sarajevo blir ”gnistan som tände en världsbrand”.  I lärarens 

begriplighetsmodell hittar vi således historiska stoffbegrepp som imperialism eller 

kapprustning i rollen som historiska subjekt. I lärobokens fall finner vi en närmast 

                                                 
8
 Berge (1995), s. 95 

9
 Hildingson et al. (2003), s. 458  

10
 Figuren bygger på en analys av Hildingson et al.(2003), ss.456-467  Termen ”den väpnade 

freden” används endast implicit i denna upplaga av lärobokstexten. Jfr Olofsson  (2011a), s.129 
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förutbestämd växling mellan obalans och balans i maktkampen mellan de stora 

staterna i Europa. De historiska aktörsperspektiven svarar i båda dessa fall snarare 

på frågan vad som orsakade första världskriget än vem eller vilka som gjorde det.  

De flesta elever tycks däremot vilja förstå krigets orsaker som intentionella, det vill 

säga de söker snarare efter svaret på frågan om vem eller vilka som låg bakom 

krigsutbrottet. Det resulterar i att elever gärna använder en händelsekedja som 

börjar med skotten i Sarajevo och slutar med krigsförklaringarna under ”Svarta 

vecken” 1914 när de talar om krigets orsaker. I en av dialogerna kan vi se hur 

lärarens och elevernas begriplighetsmodeller möter varandra: 

 

Caroline: Vi kan väl … vi kan väl bara ta fem minuter och repetera 

händelseförloppet? [---] vad var det som hände under den här tiden, 

hör ni, som gjorde att spänningarna byggdes upp i Europa, kan man 

säg … är det nån som kan … bara snabbt [… ]? […] Isabelle?  

Isabelle: Var det han … prinsen … Franz Ferdinand, som gjorde så 

att … 

Flicka [faller Isabelle i talet ]: … var det som startade allt? 

Isabelle [fortsätter på sin replik]: … som … blev skjuten?  

Caroline: Ja, alltså, det är ju den här, det är ju gnistan, eller hur…  

Isabelle: Mm. 

Caroline: … man pratar om? Men jag tänker på, innan Franz 

Ferdinand blev skjuten, så har ju dom här länderna ju inte kommit så 

bra överens på en ganska lång tid. Vi har pratat om nationalism, 

imperialism, försvarsallianser, upprustning … kommer ni ihåg nu? 

Mm, vad har vi sagt om allt det här […]? 
11

 

 

Eleverna hade under denna och de följande lektionerna mycket svårt att besvara 

den här typen av frågor även om de flera gånger gjorde försök att inlemma lärarens 

eller lärobokens abstrakta företeelser i sina resonemang kring ett mer konkret 

historiskt aktörsperspektiv:  

Josefin: Tyskland har ju… blivit, vad heter det, deras, vad heter det, 

industri har växt jättemycket och … ja, Storbritannien ville vara dom 

som producerade mest och sådära … det, … mest och flest och störst 

fabriker och…
12

 

 

I några fall förenas visserligen flera olika orsakssamband hos enstaka elever som 

här, där Niklas tycks tala om en kombination av å ena sidan nationalism (Tysklands 

enande, konflikten med Frankrike, serbernas aktiviteter i Bosnien) och å den andra 

                                                 
11

 A.a., s. 115 
12

 A.a, s. 117 
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industrialisering (industriell konkurrens) som begripliggörande av krigets orsaker, 

dock utan att visa hur de båda komponenterna relaterar till varandra eller vad 

utvecklingen leder till:   

 

Caroline: Vad är det som leder fram till det här … kriget? Bara 

jätte-jätte snabbt? [Niklas räcker upp handen] Niklas?  

Niklas: Jo, men det är väl det att det har skett jättemycket 

utveckling... 

Caroline: Mm? 

Niklas: … teknisk utveckling, och … liksom Tyskland har nyligen 

skapats [ett ohörbart ord] och dom har... samtidigt så ligger väl dom i 

fejd med Frankrike, och så är det massa andra som … det är många 

som vill ha egna länder och så. Det skapar konflikt.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att klassens elever tycks söka efter enkla 

samband över tid i en händelsekedja och att de förefaller vara mer inriktade på 

orsak än verkan. Deras begripliggörande modell kan tentativt sammanföras i en 

figur som bygger på en detaljanalys av elevuttalanden under lektionerna, både i 

klassrumssamtal och i gruppsamtal, samt en skriftlig gruppredovisning som 

eleverna gjorde under en av lektionerna.  

 

Figur 3: Elevers begriplighetsmodeller 
13

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
13

 Jfr  a.a, s. 132. Det går naturligtvis inte att hävda att alla elever tänkte sig utvecklingen så här, 

men de elever som uttalade sig på lektioner och i skriftliga redovisningar hade detta som ett 

framträdande drag i sina utsagor.  
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Detaljer i händelseförloppet blir svårkommunicerade och fördunklar 

helhetsförståelsen  

 

De tre divergerande begriplighetsmodellerna tycks ha fått konsekvenser både för 

elevernas helhetsuppfattning om första världskriget och för deras förmåga att 

tillsammans med läraren försöka reda ut detaljer i skeendet. Ett konkret exempel 

var de problem som uppstod då den tyska generalstabens anfallsplan (den så 

kallade Schlieffenplanen) diskuterades i klassrummet under en lektion. Lärare och 

lärobok framställde bakomliggande och strukturinriktade faktorer som en 

förklaring till att anfallsplanen upprättades. Elever föreföll däremot att uppfatta 

planen som en av förklaringarna till kriget. Man skulle kunna säga att medan de 

förra verkade utgå från en helhetsbild och pekade ut exempel på vad som byggde 

upp den, föreföll de senare använda exemplen för att bygga upp en helhetsbild. 

Läraren och läromedlet byggde så att säga ”uppifrån och ner” och eleverna 

”nerifrån och upp”. Med en historievetenskaplig terminologi skulle man också 

kunna säga att explanandum (det som ska förklaras) och explanans (det som 

förklarar) hade diametralt olika positioner i klassrumsdialogens utsagor.
14

 Elever 

och lärare talade om samma sak men begripliggjorde det helt olika. 

 

Ett sätt att lösa de kommunikationsproblem som därmed uppstod på lektionerna 

föreföll vara användandet av ett mycket personifierat och vardagsnära språk. I 

nedanstående dialog kan vi se exempel på vad som händer då läraren frågar en elev 

vad han fått ut av att läsa i lärobokstexten om de franska militära upprustningarna 

längs gränsen mot Tyskland före kriget. I boken framställs de som ett resultat av 

erfarenheterna av förlusten i fransk-tyska kriget 1871, en del av de rubbningar i den 

europeiska maktbalansen som författarna utgår från. I boken nämns också 

järnmalmsfyndigheterna i de av Tyskland erövrade franska landskapen Alsace-

Lorraine som en delförklaring till förändrade styrkeförhållanden i Europa.  

 

Caroline: Vad har Frankrike för skäl till att vara så rädd för 

Tyskland? Får man, fick man ut nånting av det, fick man svar på det i 

texten? 

Hampus: Det var väl att … eh… jag kommer inte ihåg jättebra, men 

det var väl att Tyskland hade tagit två typ ställen där det var typ 

asbra gruvor eller nånting, jag kan inte exakt… 

Caroline: Absolut!  

Hampus: Eh… så att … Frankrike var typ stormakt förut och 

Tyskland hade vunnit mot Frankrike och på det sättet hade Frankrike 

                                                 
14

 Berge (1995), s. 73ff   
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… alltså dom hatade varann, för Tyskland har varit jävligt taskig mot 

dom och… ja. 

Caroline: För gammalt groll, liksom? 

Hampus: Ja, exakt.
15

 

 

Vi kan lägga märke till att Hampus tycks ha svårigheter att hantera lärobokens 

exempel på maktförskjutningar i de europeiska statssystemen och hellre verkar 

skapa intentionella förklaringar av dem: ”Tyskland” hade ”tagit” de båda 

landskapen och länderna ”hatade” varandra. Caroline understöder sina elever när 

de likt Hampus har element av korrekta sakuppgifter i sina svar men tycks 

samtidigt försöka få in sitt eget perspektiv i sammanhanget, fastän iklätt samma 

vardagliga språk som eleverna begagnar: ”gammalt groll” betecknar troligtvis de 

av henne tidigare så betonade orsakerna, imperialism, nationalism och 

stormaktskonflikter. På ytan förefaller Caroline och Hampus alltså vara överens 

men återigen har förklaringen olika riktning. Hampus tycks sätta den konkreta 

händelsekedjan i centrum medan Caroline verkar se händelserna som symtom på 

bakomliggande orsaker.  

 

Att både lärare och elev är överens om att det finns anledning att försöka förklara 

händelser i det förflutna och att detta undersöks som orsaker och verkan kan ses 

som steg på vägen till en uppbyggnad av historiska kunskaper. Fastän de inte talar 

om det har elever och lärare tillgång till det historiska tankebegreppet orsak/verkan. 

Varken elever eller lärare beskriver alltså det förflutna som en krönika där 

händelsernas temporala dimension ska memoreras utan resonerar om skedet som 

något som ska undersökas och förklaras. Detta är ett av flera exempel i den 

undersökta klassens arbete på att undervisningen där bedrivs på ett mera 

kvalificerat sätt än vad tidigare undersökningar av historie- och so-undervisning i 

svensk grundskola har kunnat visa.
16

 På så sätt kan man säga att det personifierade 

språkbruket får en viktig och betydelsebärande funktion under en lektion där 

mycket ska avhandlas under stark tidspress. Men den pedagogiska reducering som 

dialogen har kommit fram till här måste nog ändå ses som en slags kommunikativ 

nödlösning i en situation där elever och lärare inte längre verkar ha förmåga att nå 

varandra på annat sätt. Den innehållsliga substansen är minst sagt låg.  

De divergerande begriplighetsmodellerna tycks också göra det svårare för elever att 

fatta vad det är man talar om i stort. Det blir tydligt då läraren vill problematisera 

lärobokens bild av ett närmast predestinerat händelseförlopp i en passage som 

eleverna just har läst i boken: 

 

                                                 
15

 Olofsson (2011a), s. 136; 150 
16

 Alexandersson & Runesson (2006); Hartsmar (2001) 
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Europas stormakter var i krig. Det var ett krig som de egentligen inte 

ville ha. Inte heller visste de vad de ville uppnå med kriget. Skotten i 

Sarajevo startade kriget. De kallas ”gnistan som tände en 

världsbrand”. 
17

 

 

På tavlan har Caroline skrivit upp frågor som hon vill att eleverna ska reflektera 

över då de läser lärobokstexten. En av frågorna handlar om vad eleverna tror att 

läroboken egentligen menar med att det var ett krig som stormakterna ”inte ville 

ha”. När den frågan behandlas i klassrummet står det klart att de elever som yttrar 

sig tänker annorlunda än läroboksförfattarna. Josefin verkar visserligen försöka 

närma sig lärobokstextens formulering men för Alexander tycks Schlieffenplanen 

vara ett tydligt belägg för att hans intentionella synsätt borde stämma:  

 

Josefin: Men det var väl jätte-… alltså … spänt mellan länderna så 

att… det kanske hade hänt, även om det här skottet i Sarajevo eller 

vad det hette, inte hade hänt, och eh… länder drogs in fast dom inte 

riktigt ville, och liksom allianserna och så här, det var ju … Ja, men 

det var väl egentligen en ganska liten grej som … inte råkade alltså, 

men drog med massa länder. 

Caroline: Ja. Har ni tänkt så allihopa? Vad säger Alexander? 

Alexander: Jag tänkte säga att jag förstod inte riktigt det där med att 

dom inte visste vad dom ville uppnå, för tyskarna visste ju, dom hade 

till och med en plan! 

 

 

Personifierade abstraktioner och stater som ett historiedidaktiskt 

problemområde 

 

Personifierade utsagor i historieundervisningen är en del av ett problemkomplex 

som tidigare har uppmärksammats i såväl svensk som internationell 

historiedidaktisk forskning. De spanska pedagogerna Manuel Montanero och 

Manuel Lucero visar i en studie om historielärares orsaksförklaringar exempel på 

den här typen av personifieringar i ett klassrumssamtal som liknar det vi nyss såg 

att Caroline hade med Hampus:  

 

Teacher: What happens, halfway through the fifteen century, which 

had an influence in European commerce? What will force Europe to 

do things in a different way? 

                                                 
17

 Hildingson et al.(2003), s. 456ff 
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Student 1: The taking of Constantinople. 

Teacher: And why? 

Student 2: Because it was taken … they had to pay taxes. 

Teacher: Did they have to pay many taxes? 

Student 3: Europeans were in great trouble because the Turks could 

steal from them if they passed through there. 

Teacher: They had a lot of trouble. So, what does Europe do? What 

does it intend to do? 

Student 3: They had to look for another route. 
18

 

 

Här är det en hel kontinent ”Europa” som står mot ”turkarna” i samband med att 

Konstantinopel erövrades. Om vi för en stund bortser från det problematiska i den 

historiesyn som verkar ligga till grund för detta påstående och granskar yttrandet 

som ett exempel på hur aktörsperspektiv behandlas i historieklassrummet kan vi se 

ett intressant mönster som går att jämföra med det vi nyss blev varse i det svenska 

klassrummet. Vi kan se hur lärare och elever här hjälps åt för att bygga upp tesen 

att ”Konstantinopels fall” ledde till att ”Europa” letade nya vägar för världshandeln 

över haven, så att ”Amerika” så småningom blev ”upptäckt” och koloniserat, det 

som var det egentliga ämnet för klassens historiska arbete. I båda fallen, dialogen 

mellan Caroline och Hampus om de franska upprustningarna och förklaringarna till 

de spanska ”upptäcktsresorna” är det alltså fråga om mycket omfattande 

pedagogiska reduktioner av ett komplicerat historiskt sammanhang. I båda fallen 

består dialogen i huvudsak av enkla orsakssamband, en orsak, x, leder till en 

konsekvens, y.  

 

En intressant aspekt av såväl det spanska som det svenska fallet är att det i båda 

tycks vara läraren som tar hjälp av en starkt personifierad utsaga för att 

sammanfatta det komplicerade skedet. De franska upprustningarna mot tyska 

gränsen berodde ytterst på ”gammalt groll” och den osmanska erövringen av 

Konstantinopel ledde till att ”they had a lot of trouble”.  I tidigare forskning har det 

antagits att det framför allt är elever som genomför den här typen av förenklingar 

när de inte förstår lärarens framställning, särskilt då den innehåller avancerade 

strukturella resonemang. Man kan anta att lärarnas bruk av personifierade utsagor i 

de här båda fallen ett resultat av en undervisningsform som inkluderar omfattande 

dialoger med eleverna. Lärarna tycks på så sätt bli medvetna om elevernas 

svårigheter och verkar tvingas ta till allt tunnare argumentation för att det över 

huvud taget ska bli en åtminstone ytligt sett sammanhängande och språkligt 

någorlunda begriplig utsaga.  

 

                                                 
18
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Problemet bottnar troligen i det som tidigare forskning beskrivit som 

historieundervisningens kanske mest övergripande problem. Elever som inte har 

tillgång till lärarens helhetsbild får svårt att göra detaljerna i ett händelseförlopp 

betydelsebärande. Men saknar eleverna kunskaper om detaljerna i ett 

händelseförlopp uppstår vad det verkar inte heller en helhetsbild. Pedagogen Ola 

Halldén hävdar att problem av det slag vi sett här speglar ett paradoxalt fenomen 

som generellt gäller om allt lärande i historia: det är nödvändigt att ha hela 

förloppet klart för sig för att kunna begripa detaljerna, och att det av den 

anledningen ofta blir ett svårlösligt dilemma i historieundervisningen.
19

 Den 

brittiska historiedidaktikern Christine Counsell menar att bestående kunskaper i 

historia troligen måste uppstå i ett växelspel mellan kunskaper om delar och 

helheter och att lärare därför bör sträva efter att noggrant planera sin undervisning 

så att ett studerat ämnesområde kan ge någon form av förförståelse för nästa.
20

   

 

Aktörsperspektivets betydelse för den ”lilla” historien 

 

En angränsande fråga rör vad det är för slags historiska berättelser som skapas när 

aktörerna utgörs av personifierade stater eller abstraktioner. Med ett sådant 

aktörsperspektiv blir det nästan per automatik uteslutande ”stora berättelser” i 

undervisningen.  Det begränsar troligen utrymmet för andra skildringar om den 

”lilla historiens” människor, hur enskilda eller grupper i en befolkning upplevde ett 

viktigt skede som första världskriget. Socialhistoria, ekonomisk historia eller 

kulturhistoria ryms inte heller i den storpolitiska berättelsen. En berättelse med ett 

sådant aktörsperspektiv osynliggör därmed stora delar av befolkningen, inte minst 

kvinnor, i alla fall om ämnet är äldre tiders storpolitik. Bristen på fler aktörer lägger 

också väsentliga delar av det historiska förloppet i mörker. Att många människor 

vid första världskrigets utbrott var motståndare till kriget och ända in i det sista 

kämpade för att det inte skulle utbryta är exempelvis något som aldrig syns på 

lektionerna om man endast talar om att staterna förklarar krig mot varandra. 

Personifieringarna döljer på så sätt också maktförhållanden och osynliggör 

ansvarsförhållanden.
21

  

 

 

 

 

                                                 
19

 Halldén (1988), s. 152f.    
20

Counsell (2000), s. 70. Historikern och historiedidaktikern Klas-Göran Karlsson anser att det 

också av rent vetenskapliga skäl inte är tänkbart att den som lär sig något i historia hoppar över en 

förståelse som grundas i en översiktlig orientering. Karlsson (2009b), s. 220 
21

 Jfr Hotschild (2011), s. 103ff  
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Kan fördjupade kunskaper om historia ge bättre kunskaper i historia?  

 

Vad hade ett medvetet arbete med historiska aktörsperspektiv inneburit i de här 

undervisningssituationerna? Det ligger naturligtvis utanför räckvidden för studien 

att besvara en sådan fråga men hypotetiskt hade det hjälpt eleverna till fördjupade 

kunskaper och gjort händelseförloppet mera begripligt. Om eleverna visste att de 

alltid bör kunna ställa frågan vem, vad eller vilka som är det historiska skedets 

subjekt i en utsaga om det förflutna skulle tre olika begriplighetsmodeller inte 

behöva framstå som förvirrande utan som en naturlig del av en ökad förståelse om 

historisk konstruktion. Behovet av personifierade utsagor skulle troligen också 

minska och läraren skulle kunna koncentrera sig på att visa att historiska 

händelseutvecklingar sällan kan beskrivas som att x leder till y. Fördjupade 

kunskaper om historia skulle med andra ord kunna leda till bättre kunskaper i 

historia.  

 

 

Aktörsperspektiv och historiemedvetandeutveckling 

 

Historiemedvetande är ett sammansatt begrepp som kan definieras som en förmåga 

hos individen att knyta samman det förflutna, nuet och framtiden i en uppfattning 

som sträcker sig före och efter det egna livets tidsrymd, ett medvetande om att 

historien helt enkelt börjar före den egna födelsen och fortsätter efter döden. Till 

detta hör också en förmåga att se sig själv – enskilt eller tillsammans med andra – 

som skapad av det förflutna och sig själv och andra som skapare av framtidens 

historia, något som historikern Klas-Göran Karlsson benämnt en ”dubbel 

tankeoperation”.
22

   

Både Lpo 94 (som gällde då undersökningen genomfördes) och Lgr 11 har som ett 

starkt framskrivet mål att elevernas historiemedvetande ska utvecklas genom 

undervisningen i historia. I Lpo var det första strävansmålet att eleven ”förvärvar 

ett historiemedvetande, som underlättar tolkningen av händelser och skeenden i 

nutiden och skapar en beredskap inför framtiden”.
23

 De inledande orden till 

kursplanen i historia i Lgr 11 betonar kanske ännu starkare historiemedvetande som 

den övergripande utgångspunkten för historieundervisningen:  

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes 

föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt 

påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. 

                                                 
22
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23
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Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att 

tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt 

perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.
24

 

 

Mot bakgrund av denna starka betoning på historiemedvetande i grundskolans 

styrdokument är det intressant att belysa de historiska aktörsperspektivens 

betydelse för elevernas lärande också ur denna aspekt. Särskilt tydligt blev denna 

betydelse i arbetet med den essäskrivning som eleverna gjorde som avslutning på 

arbetet med ämnesområdet. I skrivuppgiften ingick en fråga som förband det 

studerade ämnesområdet med elevernas egen tid och som därmed hade potentialen 

att stimulera elevernas historiemedvetande:   

 

För betyget mycket väl godkänd skall du dessutom: 

Jämföra mellankrigstidens Tyskland med Sverige 2009. 

Vilka likheter och skillnader kan du se?  

Fundera på orsakerna och motivera dina iakttagelser. 

Kan vi få en liknande situation i dagens svenska samhälle  

som den i mellankrigstidens Tyskland? Motivera ditt svar.
25

 

 

Så här uttryckte två av eleverna skillnader och likheter i tid och rum. Johanna utgår 

från den mycket aktuella frågan om Sverigedemokraternas framväxt i opinionerna 

och det minaretförbud som en folkomröstning i Schweiz precis hade beslutat om 

hösten 2009.
26

 Arvids svar utgår i stället från skillnaderna:   

 

Johanna: Likheterna är det jag vill fokusera på. Idag är 

Sverigedemokraterna på väg in i riksdagen precis som nazisterna då. 

Idag blir klyftorna mellan fattiga och rika större och större precis som 

då. Arbetslösheten är hög precis som då. På mellankrigstiden 

skickade man ”hem” judar till Palestina kanske med lite pengar i 

fickan och vi gör likadant. Vi skickar tillbaka t.ex. irakier till Irak. 

[…] I Schweiz river man nu synagogornas [=moskéernas] torn där 

böneutropen sker precis som Kristallnatten då. Det beteendet kan 

spridas även till Sverige.  

Arvid: En stor skillnad är att vi i Sverige har en sedan länge väl 

inarbetad demokrati. En välfungerande riksdag + regering. […] Det 

                                                 
24

 Lgr 11, s. 172 
25

 Olofsson (2011a), s. 166 
26

 Jämförelsen med nazisterna under slutet av 1920-talet återspeglar sannolikt både Carolines 

undervisning och den samtida samhällsdebatten där exempelvis ledarskribenter på Expressen och 

Aftonbladet gjorde liknande jämförelser, jfr a.a., s. 59; 219. 
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fanns inget socialt skyddsnät i Tyskland, i Sverige har vi 

sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring.
 27

   

 

De båda elevernas svar – de var inte ensamma om att försöka lösa denna uppgift, 

den besvarades av 27 av 29 deltagande elever – visar att de gör kopplingar mellan 

hur det var där och då och hur det är här och nu. De kan var och en på sitt sätt 

också ge uttryck för att tillståndet i nutidens demokratiska Sverige är något som är 

värt att bevara i framtiden, de tycks på så sätt med den då gällande kursplanens ord 

använt det förflutna för att tolka ”händelser och skeenden i nutiden och” på så sätt 

skapat en ”beredskap inför framtiden ” genom sina historiska studier.   

 

Detta kan alltså anses vara tecken på att elevernas historiemedvetande tycks ha 

aktiverats av uppgiften. Samtidigt finns det ändå problem som blir tydliga om vi 

analyserar aktörsperspektiven i svaren. Båda – och de gällde de flesta av dem som 

gjorde uppgiften i klassen – visar nämligen endast en mycket vag bild av aktörer, 

både i det förflutna och i nutiden. Klyftorna ökar, ett islamofobiskt ”beteende” i 

Schweiz kan ”spridas även till Sverige”.  Dagens Sverige har ”en välfungerande 

riksdag”, en ”väl inarbetad demokrati” och ”sjukförsäkring och 

arbetslöshetsförsäkring”, något Tyskland saknade då. Vem, vad eller vilka som 

skapar dessa tillstånd är oklart. Andra elever i klassen visar att det är skillnad 

mellan nuets Sverige och dåtidens Tyskland på flera olika sätt men inte hur denna 

skillnad uppstått. Det blir hos de flesta två statiska tillstånd, starkt åtskilda både i 

tid och i rum. Nazitysklands situation står för det som är onormalt, det normala är 

det som gäller här och nu: 

   

Carina: Våran demokrati är inte ens ifrågasatt, den är till och med en 

självklarhet.
28

  

 

En följd av de oartikulerade aktörsperspektiven verkar vara att elever får lättare att 

ta avstånd från nazisterna än att begripliggöra deras väg till makten, precis som de 

förefaller ha lättare att sluta upp kring demokratins ideal än att tydliggöra vem eller 

vilka som förverkligar dem idag.  

 

 

Läromedlens schematiska aktörsperspektiv påverkar elever 

 

Vid en närmare analys av elevtexter visade det sig att ett särskilt problem var att 

många elever troligtvis blev påverkade av läromedlens framställning där ett 
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schematiskt, tredelat aktörsperspektiv dominerade. På flera sätt varieras i 

läromedlen ett påstående som gör gällande att det tyska folket röstade på Hitler 

som sedan gav partiet order att genomföra diktaturen. I en av de texter klassen läste 

heter det exempelvis att miljoner ”människor trodde på Hitler och blundade för det 

som pågick”. I en undervisningsfilm som man tittade på under en av lektionerna 

illustrerades ett krossat skyltfönster (under Kristallnatten) med en speakertext som 

talade om att den judiska butiken ”slogs sönder av partiets råskinn” och lite senare 

att de flesta ”tyskar valde att inget se och inget säga – och överleva”. Flera elevsvar 

på essäskrivningen visar hur detta aktörsperspektiv tycks upprepas: 

 

Henrik: Hitler lovade jobb och man blundade för slakten som pågick. 

Josefin: Folket blundade för sånt [Nürnberglagarna] i Tyskland.
29

  

 

Nazismens massrörelsekaraktär och antisemitismens utbredning i Tyskland blir 

osynliga i elevernas framställningar, liksom de blev det i läromedlens. Lika 

osynliga blir de personer och rörelser som gjorde motstånd mot nazisterna både 

före och efter 1933. Vi konstaterade nyss att bristande kunskaper om historia kan 

leda till sämre kunskaper i historia. Här finns belägg för att med svaga kunskaper i 

historia blir kunskaperna av det förflutna också mycket tunna. Kvaliteten i den 

framtidsorienterande funktionen av historiska studier är med andra ord vad det 

verkar helt beroende av ett bättre samspel mellan historiska kunskapsformer, något 

som kan synliggöras genom en analys av klassens arbete med aktörsperspektiv.   

 

Artikulerade aktörsperspektiv och elevers historiemedvetandeutveckling  

 

Historiska framställningar med ett otydligt eller schematiskt aktörsperspektiv 

riskerar också att bli vad den tyske historikern och historiedidaktikern Jörn Rüsen 

kallar ett ”zappande” i tiden. Det förflutna tjänstgör i sådana fall som ett 

exempelgalleri att spegla nutiden i.
30

 Detta kan visserligen fungera väl som en 

historisk ”myt” som skapar gemenskap och distanserar ett önskvärt nu från det 

förflutnas fasor.
31

 Men för en undervisning med ambitionen att utveckla elevernas 

historiemedvetande och få dem att reflektera över att de själva, enskilt och 

tillsammans med andra, både är skapade av historien och skapare av historia är ett 

mer utvecklat aktörsperspektiv i undervisningen antagligen mycket viktigt.  
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Historiedidaktiskt utvecklingsarbete med utgångspunkt i historiska 

tankebegrepp  

 

Kan resultat från ämnesdidaktisk forskning ge en undervisande historielärare 

möjlighet att utveckla sin verksamhet? Den amerikanske historiedidaktikern Bruce 

VanSledright kopplar samman historieundervisningens brist på utveckling i USA 

dels med frånvaron av avancerad fortbildning, dels med historielärares ambitioner 

att täcka ett för stort innehållsligt område i en undervisning som är inriktad på att 

låta eleverna tillägna sig ett ”kollektivt minne”. Mål och mening blir till slut att 

hinna med det man uppfattar som det mest centrala i kursen:   

 

Exercising this effort intimates pressing on the storyline, imploring 

students to read and consume the textbook, reinforcing those details 

in class every day, and assessing the possession of them at the end of 

the unit. The learning-as-acquisition metaphor is pronounced. There 

are many plot twists, much detail, many events to address – and more 

accumulate each day. The ticking classroom clock becomes the 

enemy and the race to get through it all becomes both the de rigueur 

and raison d’être.
32

  

 

Den i min licentiatuppsats undersökta klassrumspraktiken är långt ifrån denna bild 

av en undervisning som endast mäter elevernas förmåga att memorera detaljer i 

läromedlens eller i lärarens framställning. Klassens lärare har helt andra ambitioner 

med sin undervisning och visar tydligt för eleverna att det är fråga om att 

undervisningen går ut på att försöka tolka orsaker och verkan i det förflutna. Hon 

vill också genom historieundervisningen ge dem verktyg för att analysera sin egen 

samtid, helt i linje med kursplanens intentioner. Ändå finns det i intervjumaterialet 

inslag som vittnar om samma slags frustration över tids- och resursbrist som 

VanSledright menar skulle vara typiska för historielärare i USA:  

 

Caroline: […] jag tänker till exempel, den idealiska 

historieundervisningen med källkritik, hitta dokument, kunna 

fördjupa sig, läsa skönlitteratur, från tiden, konst, det finns ju hur 

många saker som helst som man skulle kunna spegla inom ett 

ämnesområde i historia, eller hur? För att just få en känsla av tiden 

och att det känner jag, det roliga, det hinner vi, det hinner vi aldrig 

göra, utan man betar av […] ämnesområde för ämnesområde, och det 

tycker jag är frustrerande.
33
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33
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Är ett historieämne som ger elever möjlighet att utveckla sitt historiemedvetande 

tänkbart? Ja, jag tror det. Men det kan förmodligen endast förverkligas om 

ambitiösa och engagerade historielärare som Caroline får tillfälle att ägna sig åt 

historiedidaktiskt utvecklingsarbete som inkluderar möjligheter att analysera 

kursplanernas formuleringar och göra det till ett hanterligt undervisningsinnehåll. 

Nya historiedidaktiska studier av undervisningspraktiken bör kunna lämna besked 

om historiska tankebegrepp kan fungera, inte bara som analysredskap av 

existerande undervisning, utan också som verktyg för att utveckla den.   
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Skolverket. Fatta historia: En explorativ fallstudie om historieundervisning och 

historiebruk i en högstadieklass är hans licentiatuppsats. Den kan nås via Digitala 

vetenskapsarkivet:  
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Samhällsvetenskapliga tankebegrepp 

 

Johan Sandahl 

 

Vad förväntar vi oss att elever i gymnasiet ska ha för kunskaper efter en kurs i 

samhällskunskap? Den frågan skulle kunna besvaras med en uppräkning av de 

moment som kursen innehåller.
1
 Hur viktiga stoffkunskaperna än är skulle jag här 

vilja erbjuda ett annat sätt att betrakta kunskapsinnehållet i samhällskunskap och 

lägga tonvikt på ett antal tankeredskap som jag menar att undervisningen bör 

koncentrera sig kring och som på allvar kan sätta elevernas kunskapsprogression i 

centrum. Det följande resonemanget baseras på mitt avhandlingsarbete.
2
 

  

Samhällskunskap som orientering, analys och diskussion 

 

Som samhällskunskapslärare måste vi göra en rad didaktiska överväganden om hur 

ämnet ska undervisas – inte minst innehållsmässiga sådana. Innehållet, själva 

kunskaperna, i samhällskunskap kan ses ur flera olika perspektiv. Att lära sig om 

olika stoffområden är en sorts kunskap. Ämnets demokratifostrande aspekter, som 

att lära sig tolerans och att lära sig föra samtal, är en annan. Ett tredje sätt att se på 

kunskap handlar om att utveckla sitt samhällsvetenskapliga tänkande genom 

vetenskapliga arbetssätt där analys och kritiskt tänkande står i fokus. I Skolverkets 

undersökningar av elevernas kunskaper i samhällskunskap (SO) visar det sig att 

eleverna har sakkunskaper, men att de saknar redskap att utveckla en teoretisk 

förståelse.
3
 Det verkar alltså som att det i undervisningen saknas ett inslag som 

tränar elevernas förmåga att föra analytiska resonemang. 

 

Samhällskunskapsdidaktikern Christina Odenstad har beskrivit ämnet utifrån tre 

ämnesdidaktiska profiler som på ett bra sätt sammanfattar ämnets 

kunskapsområden som beskrivits ovan. Den första profilen kallar Odenstad för 

orienteringsämne där samhällskunskapen handlar om innehållskunskaper inom ett 

visst område. Den andra profilen kallas analysämne där ett viktigt inslag är att 

använda en samhällsvetenskaplig analysmodell för att bland annat göra kausala 

analyser av samhällsfrågor. Den tredje ämnesdidaktiska profilen kallar Odenstad 

för diskussionsämne där eleverna uppmanas att ta ställning i olika samhällsfrågor 

och resonera sig fram till ett eget svar.
4
 Jag kommer här argumentera för att 

                                                 
1
 Studier tyder på att dessa områden dominerar samhällskunskapslärarnas syn på ämnets centrala 

innehåll, se till exempel Vernersson (1999), Skolverket (2000) 
2
 Sandahl (2011) 

3
 Skolverket (2000) 

4
 Odenstad (2010), s. 132-134. 



 218 

samhällskunskap som analysämne, det vill säga Odenstads andra ämnesprofil, bör 

vara själva utgångspunkten för samhällskunskapslärare i deras planering, 

undervisning och bedömning i ämnet. 

 

Samhällskunskap som orientering: innehållskunskaper 

 

Låt mig först klargöra en sak så att inga missförstånd uppstår i den vidare 

läsningen. Jag menar att stoffkunskaper är mycket viktiga i samhällskunskap. Utan 

kunskaper om hur till exempel samhällets institutioner fungerar kommer eleverna 

inte kunna göra en god analys. Inte heller kommer diskussionerna att slå väl ut om 

elevernas argumentation bygger på tyckande i olika sakfrågor. Stoffkunskaperna, 

fakta om du så vill, är en viktig byggsten för ämnet. Jag menar dock att det finns en 

överhängande fara i att fokusera undervisningen på de stoffkunskaper som till 

exempel återfinns i de läromedel som erbjuds. 

 

De faktakunskaper som samhällskunskapsämnet innehåller benämner jag som 

innehållskunskaper.
5
 Det kan vara enkla begrepp, men också mer sammansatta 

begreppsliga sammanhang som kan vara omtvistade och omdebatterade. I 

samhällsekonomin skulle två exempel kunna illustreras med begreppen ”inflation” 

och ”globalisering”. Inflation är ett relativt enkelt begrepp att arbeta med, medan 

globalisering rymmer mer omtvistade definitioner. Det kan till exempel diskuteras 

hur nytt begreppet är och det kan ses som ett samlande begrepp. Globalisering 

sammanfattar komplexa sammanhang och processer såsom kulturella, ekonomiska, 

politiska och sociala förändringar som i sin tur kan förstås med hjälp av andra 

begrepp. Gemensamt för innehållskunskaperna är dock att de är specifika termer, 

begrepp och fenomen som hör hemma i till exempel sociologins, 

nationalekonomins och statsvetenskapens kunskapsvärld. Arbetsområden som 

”samhällsekonomi” använder sig främst av nationalekonomiska och 

statsvetenskapliga begrepp, medan ”brott och straff” i större utsträckning 

domineras av en sociologisk begreppsvärld.  

 

Genom att lära sig begrepp träder samhällskunskapens landskap fram och 

möjligheterna att undersöka det blir tydligare. På samma sätt som en botaniker ser 

tusentals arter istället för en blomsteräng kan samhällskunskapseleverna se 

samhällsfenomen istället för ett förortstorg med hjälp av begrepp. Genom att låna 

                                                 
5
 I den brittiska/nordamerikanska historiedidaktiken kallas dessa för första ordningens begrepp 

(”first order concepts”), se till exempel Lee (2006), s. 130-131, Seixas & Peck (2008) och Shemilt 

(2000). I mitt arbete lånades teorierna från historiedidaktiken i vad som kan kallas komparativ 

ämnesdidaktik, se Schnack (1993). 
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en mening från Sven-Eric Liedman kan vi säga att blomsterängar och förortstorg ur 

ett kunskapsperspektiv blir mer värdefulla för den kunnige än för den okunnige.
6
 

 

Innehållskunskaper är viktiga byggstenar i lärares arbete och eleverna måste vara 

väl bevandrade i dessa kunskaper för att kunna gå vidare och analysera, 

problematisera och kritiskt granska samhällsfrågor. Att kunna komma fram till och 

belägga en slutsats kräver grundläggande kunskaper. Med detta menas inte att all 

grundkunskap måste vara på plats innan eleverna tar sig an mer komplicerade och 

analytiska uppgifter. Det finns i mitt sätt att se det ingen uppdelning mellan fakta 

och analys eller en progression mellan dem. De förutsätter helt enkelt varandra och 

är i undervisningen ständigt sammanflätade. 

 

Samhällskunskap som analys: samhällsvetenskapliga tankebegrepp 

 

För att elever ska kunna ta sig an dessa innehållskunskaper och fördjupa sin 

förståelse behövs något ytterligare än ännu mer fakta. Vissa områden är enkla att 

ge en oomtvistad bild av, säg till exempel statsskickets uppbyggnad eller 

Riksbankens uppdrag, men i stort sett alla samhällsfrågor som ryms inom 

momenten blir snabbt politiskt laddade och inga givna svar kan ges. Eleverna 

måste helt enkelt lära sig att tackla dessa olika bilder av samhällsfenomen som de 

möter i sin vardag. Finns det då några redskap som kan hjälpa dem att utveckla sitt 

tänkande i samhällskunskap? 

 

Jag menar att det finns det och benämner dessa som tankebegrepp.
7
 Det är redskap 

som samhällsvetare använder när de organiserar, analyserar och kritiskt granskar 

samtidens politiska, sociala och ekonomiska frågor. Redskapen är inte specifika för 

ett visst innehåll utan är organiserande kunskaper som används i alla de moment vi 

lärare behandlar i samhällskunskap. Ett annat sätt att definiera dessa kunskaper är 

att de är grundläggande för ”hur man tänker samhällsvetenskapligt”, eller för att 

uppnå det som i forskningen kallas samhällelig litteracitet.
8
 Litteracitet i denna 

bemärkelse handlar inte om läskunnighet i språkliga termer utan om förmågan att 

förstå och tolka till exempel (samhälleliga) sammanhang, symboler och 

berättelser.
9
 Tankebegreppen behövs därför, för att på ett strukturerat och 

vetenskapligt sätt arbeta med samhällskunskap i skolan.
10

  

 

                                                 
6
 Jfr Liedman (1997), s. 255 

7
 ”Thinking concepts” eller andra ordningens begrepp (“second order concepts”) se till exempel 

Lee (2006), s. 130-131, Seixas & Peck (2008) 
8
 Milner (2002), jfr Seixas (2006), s. 2  

9
 För mer ingående studier i begreppet litteracitet, se Barton (2007) 

10
 Jfr Lee (2005), s. 49, Seixas (2006), s. 2 
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Det är inte meningen att eleverna i skolan ska bli ”små forskare” – det finns en 

betydande skillnad i kvalitet mellan olika nivåer i utbildningssystemet, men det 

handlar här om att utveckla elevernas (samhällsvetenskapliga) tänkande på den 

nivå där de befinner sig. Tankebegreppen hjälper eleverna att organisera fakta och 

därmed göra något med den. Att kunna tänka i termer av tankebegrepp är lika 

mycket samhällskunskap som att kunna något om kunskapsområdet som 

behandlas.
11

 Jag menar också att det i samhällskunskap finns en egen praktik som 

inte nödvändigtvis liknar de praktiker som finns i sociologi, nationalekonomi och 

statsvetenskap. Ämnet är helt enkelt unikt eftersom det skapats för 

ungdomsskolan.
12

 

 

I min forskning identifierade jag fem sådana redskap som jag menar sammanfattar 

de kunskaper som kan kallas för samhällsvetenskapliga tankebegrepp. Detta är på 

intet sätt en definitiv lista av tankebegrepp som ska gälla för 

samhällskunskapsämnet utan ett försök till ett gemensamt språk för att diskutera 

samhällskunskapens innehåll och sätta ord på det som lärare arbetar med i sin 

undervisning. Ämnesdidaktik handlar i en vidare mening om hur vi förstår och 

förhåller oss till vår omvärld genom att tolka den utifrån ett visst ämne.
13

 Hur säger 

då samhällskunskapen att vi ska förstå och förhålla oss till vår omvärld? Vad är det 

för redskap eleverna behöver för att utveckla sin förståelse i ämnet? 

 

                                                 
11

 Jfr Husbands (1996) 
12

 Bronäs (2003) 
13

 Ongstad (2006), s. 30-32 (min översättning) 
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Redskap ett: Samhällsvetenskapligt perspektivtagande  

 

Varje samhällskunskapslärare har nog hört sig själv säga meningar eller skriva 

kommentarer som handlar om att en elev behöver vrida och vända mer på 

frågeställningar – att ett perspektiv inte är nog. Det är precis detta som det första 

redskapet handlar om. För att eleverna ska utveckla ett problematiserande och 

kritiskt förhållningssätt behöver eleverna träna sig i att anlägga 

samhällsvetenskapliga perspektiv. Perspektiven kan delas in i två grupper. Den ena 

handlar om kulturella perspektiv och den andra om ideologiska perspektiv. 

 

Det kulturella perspektivet handlar om att försöka se politiska frågor ur andra 

kulturers perspektiv och hur de uppstått olika värdering på olika platser i världen. 

Det kan handla om till exempel abortfrågans vikt i amerikansk inrikespolitik. Utan 

detta perspektivtagande blir det svårt att försöka göra debatten i USA begriplig och 

elevernas fördomar riskerar då att förstärkas – elevernas bild riskerar att bli baserad 

på ett lokalt och nationellt tänkande. Det handlar inte nödvändigtvis om att 

eleverna ska lära sig att acceptera andras åsikter, utan skapa en förståelse för hur 

andra argumenterar och vilka tankemönster som ligger bakom andras 

ställningstaganden. Dessa perspektiv kan användas för att förstå individer, grupper 

eller samhällens synsätt. Perspektivtagande blir ett sätt att reflektera över sina egna 

ställningstaganden och värderingar och hur dessa uppkommer. Perspektivtagande 

fokuserar på samtiden även om det är relevant att eleverna väver in historiska 

kunskaper för att förstå vilka (historiska) erfarenheter som kan vara av betydelse i 

andra människors synsätt. 

 

Ideologiska perspektiv handlar om att kunna anlägga och avslöja vilka ideologiska 

perspektiv som finns i olika samhällsfrågor och utsagor om dessa. Det handlar om 

att arbeta med detta på flera plan. Att ge olika sådana bilder till eleverna i 

undervisningen, låta eleverna ta sådana perspektiv och ifrågasätta de svart-vita 

bilder som eleverna ibland har med sig in i klassrummet och låta dem arbeta med 

dessa. 

 

Perspektivtagande ska hjälpa eleverna att komma till en förståelse att det sällan 

finns säkra svar på samhällsfrågor, att det beror helt på vems perspektiv som 

frågorna tolkas utifrån. Ett viktigt inslag är att visa att verkligheten är komplex och 

att ideologiska och kulturella perspektiv avgör hur en fråga tolkas. Det påverkar i 

sin tur slutsatserna och de åtgärder som föreslås. Att tränas i detta, till exempel 

genom att skifta roller i olika diskussioner, syftar till att eleverna ska bli mer 

självreflekterande, mindre bestämda och mindre fördomsfulla elever – ett slags 

reflekterande samtalspartners i demokratin.  
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Redskap två: Samhällsvetenskaplig kausalitet 

 

För att organisera sina kunskaper behöver eleverna träna samhällsvetenskaplig 

kausalitet, främst i termer av den samhällsvetenskapliga analysmodellen. Modellen 

är mycket vanlig i undervisningen och väl genomförd kan den hjälpa eleverna att 

strukturera sin analys och sin argumentation. Modellen utgår från ett 

samhällsproblem och eleverna tränas sedan i att strukturera orsaker och 

konsekvenser. Med hjälp av andra kategorier som politiska, sociala och 

ekonomiska faktorer, nivåerna individ-grupp-samhälle, lokalt-nationellt-globalt 

samt kort- och långsiktiga konsekvenser organiseras innehållskunskaperna. Med 

hjälp av modellen och de olika kategorierna kan eleverna bena ut frågor och läraren 

kan hjälpa eleverna att tänka kring var till exempel olika sociala, ekonomiska och 

politiska faktorer ska läggas. Läraren kan också synliggöra elevernas tankar kring 

begreppen struktur-aktör och diskutera hur de förhåller sig till varandra. Elevernas 

kausala slutsatser blir också viktiga för att fundera över vilka åtgärder som är 

möjliga och om dessa angriper orsakerna eller konsekvenserna. 

 

 

Figur 1: Ett exempel på den samhällsvetenskapliga analysmodellen. 

 

Redskap tre: Samhällsvetenskaplig slutledning 

 

Elevernas arbete med att organisera innehållskunskaperna hjälper dem att bygga 

upp utvecklade resonemang som leder till vetenskapligt präglade slutsatser. 

Avgränsade problemställningar och metoder blir ett sätt att göra detta mer tydligt. I 

arbetet med slutsatser ingår också att eleverna ska utveckla en syn på vad 

vetenskapen kan uttala sig om utifrån de fakta som finns tillgängliga (speciellt 

rörande egna arbeten där slutsatser ibland kan vara väl långtgående) samt vilka 

tagna perspektiv som har betydelse för slutsatserna. Det handlar inte om komma 

fram till slutsatser utifrån sina egna värderingar eller åsikter. Slutsatserna måste 

kunna beläggas vilket för oss till det fjärde redskapet. 



 223 

 

Redskap fyra: Samhällsvetenskapliga belägg 

 

Att arbeta med samhällsvetenskapliga belägg handlar om att komma fram till väl 

underbyggda slutsatser. Genom att arbeta med kausalanalysen kan eleverna hitta 

och utveckla exempel som är underbyggda av innehållskunskaperna. I arbetet med 

belägg handlar det om att utveckla elevernas tänkande kring hur vi skiljer på det vi 

vet, det vi tror och det vi tycker. Källkritiken blir ett viktigt redskap för att se 

tendenser (främst ideologiska perspektiv) i olika material och sortera ut det som 

talar för att deras slutsatser är giltiga och rimliga. Reflektion kring källkritik blir 

viktigt när eleverna arbetar med belägg. Här finns alltså en möjlighet att peka på 

hur samhällsvetenskapen bygger kunskap och att slutsatser bygger på olika typer av 

belägg och inte på eget tyckande. 

 

Redskap fem: Samhällsvetenskaplig abstraktion 

 

Abstraktion handlar om att förstå och förklara problem med hjälp av abstrakta 

samhällsvetenskapliga teorier och modeller. Sådana abstrakta modeller är vanliga i 

ekonomiundervisningen, som till exempel det ekonomiska kretsloppet. Andra 

tänkbara abstraktioner är till exempel Bourdieus sociologiska teorier eller Putnams 

teorier om socialt kapital. Med hjälp av dessa modeller och teorier kan en komplex 

verklighet bli begriplig, men det innefattar också en diskussion om teoretiska 

modellers begränsningar. Att röra sig mellan abstraktion och konkretion och kunna 

tillämpa sina kunskaper blir viktigt. Det handlar om att hitta exempel i teorierna 

och använda dem på konkreta fenomen eller vice versa. Det är kopplat till de andra 

begreppen genom att det går att diskutera teorin och modellernas ideologiska 

perspektiv och att de kan användas för att bedöma slutsatsernas giltighet och 

därmed göra argumentationen tyngre.  

 

Jag menar att dessa fem redskap är kopplade till varandra och hör samman. Ofta 

arbetar vi samhällskunskapslärare med dessa i undervisningen utan att vi satt ord 

på dem. Genom de fem redskapen blir det möjligt för oss lärare att utveckla, 

återkoppla och bedöma elevernas progression i samhällsvetenskapligt tänkande och 

vi kan på ett mer konkret sätt peka på vad eleverna behöver utveckla för att bli 

kompetenta i sin analys och argumentation. Genom dem får eleverna redskap att ta 

sig an samhällsfrågor och lär sig att ”tänka” samhällskunskap. 

 

Att utveckla och arbeta med tankebegreppen i samhällskunskap är alltså mycket 

viktigt, men det innebär inte att det behöver finnas en gemensam lista som alla är 

överens om. Det viktiga är att utveckla ämnet genom att skapa ett gemensamt språk 

om ämnets innehåll som sträcker sig längre än ämnets olika moment. Utan 
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tankebegrepp kan vi inte utveckla kunskaper om hur elever lär sig samhällskunskap 

och hur man gör för att skapa förståelse för ämnet. En liknande brist på metoder att 

bedöma elevers disciplinära kunskaper i naturvetenskap (exempelvis observation, 

experiment, testa hypoteser) är otänkbar.
14

 Tankebegreppen är också viktiga för en 

förståelse för hur samhällsvetenskapen skapar kunskap och vilka begränsningar den 

har i sina utsagor. Vetenskapen förs ofta framåt av sitt disciplinära arbetssätt, inte 

av de ”sanningar” den producerar i forskningen. Sanningar är ofta triviala utan det 

som är intressant är det som är fel, men på ett ”rätt sätt” som statsvetarprofessorn 

Bo Rothstein uttryckt det.
15

 Jag menar att tankebegreppen bör vara 

utgångspunkten, själva kärnan i ämnet då de kan användas i alla de moment som vi 

ska arbeta med i samhällskunskapskurserna. De är också viktiga för att göra de 

diskuterande inslagen i undervisningen mer samhällsvetenskapliga.  

 

Samhällskunskap som diskussion: Att använda sina kunskaper i samtal och 

diskussion 

 

Samhällskunskapsämnet i ungdomsskolan innehåller också en viktig komponent 

som inte riktigt berörs i samhällskunskapsämnets orienterings- och analysprofiler. 

Det är frågan om vad eleverna ska med dessa kunskaper till? På vilket sätt ska detta 

användas i elevernas liv utanför skolan? Det är här som jag skulle vilja hävda att 

samhällskunskapsämnet är unikt i sin konstruktion och som gör det annorlunda från 

sina moderdiscipliner: ämnet har en demokratifostrande ambition som inte minst 

blir synlig i alla de diskussioner som ämnet består av.
16

 Samhällskunskapslärare 

känner nog igen den typen av frågor som vi ställer i lektioner och uppgifter och 

som handlar om att eleverna ska bilda sig en egen uppfattning och ta ställning i 

samhällsfrågor. 

 

Frågan om kunskap och fostran i samhällskunskapsämnet ställs ofta med 

konjunktionen eller mellan de två. Frågan är i min mening felställd. Skolämnet 

samhällskunskap är både och. Samhällskunskap är en politisk skapelse med både 

ett kunskaps- och ett fostransinnehåll. Tyngdpunkten på fostran respektive kunskap 

har varierat, men båda delarna har varit en viktig del av ämnet – och är så än idag, 

vilket också syns i ämnets kursplan.
17

 De didaktiska överväganden vi 

samhällskunskapslärare gör är en balans mellan fostransaspekter och 

kunskapsaspekter. 

 

                                                 
14

 Jämför Seixas & Peck (2008), Barton & Levstik (2004), s. 119-120 
15

 Rothstein (2002) 
16

 Denna framkommer också mycket tydligt i Odenstads forskning, se Odenstad (2010), s. 132-134 
17

 Bronäs (2003), Bernmark-Ottosson (2005, 2009) 
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En viktig del av fostransuppdraget och själva kopplingen mellan kunskap och 

fostran är att kvalificera det samtida demokratiska samtal som eleverna för i olika 

sammanhang. Genom samhällskunskapens innehållskunskaper och tankebegrepp 

ställs andra krav på samtalet än de som eleverna för i vardagssammanhang. Utan 

dessa blir det ingen skillnad mellan elevernas privata samtal på ett café från det 

som sker i skolan. Om ämnet inte tar sig an det samhällsvetenskapliga arbetssättet 

och tränar eleverna i detta kan samhällskunskapsämnet förlora sin legitimitet i 

skolan och reduceras till ett ”snackisämne”. Eleverna får gärna ha åsikter och det är 

viktigt att diskutera, men inte som ett egenvärde. Värdet ligger i att lyfta deras 

diskussioner och kvalificera deras samtal med hjälp av innehållskunskaper och 

tankebegrepp. 

 

Redskapen som utgångspunkt i undervisningen 

 

Samhällskunskapens roll är inte att skapa ”små forskare” utan ge eleverna 

kunskaper för att göra världen begriplig, föra bättre samtal och delta i en politisk 

värld. Vad samhällsvetenskapen kan bidra med är ett sätt att tänka och 

argumentera. Jag menar att samhällskunskapsämnet både kan förbereda eleverna 

för studier i universitetsdisciplinerna, men också förbereda dem som medborgare 

att kunna ta itu med alla de samhällsdiskussioner som de kommer att möta oavsett 

om de studerar på högskola och eller inte. Det sista uppdraget kan ses som 

normativt och bör så vara enligt min mening. Toleranta, kritiska, problematiserande 

och nyanserade diskussioner gynnar demokratin.  

 

Skolans uppdrag är större än att bara förmedla kunskaper som härrör från 

universitetsdisciplinerna. I sin egenskap av morgondagens vuxna finns en potential 

att låta eleverna möta olika perspektiv och arbeta med komplexiteten som finns i 

samhällsfrågor. Det uppdraget är inte lätt. Min undersökning visade att det finns 

problem med att undervisningen hela tiden ger nya perspektiv. Eleverna riskerar att 

få en mörk bild av sina påverkansmöjligheter och att de har svårt att ta ställning när 

frågorna rådbråkats i undervisningen. Detta är problematiskt, men om inte 

samhällskunskapen i skolan tar sig an de komplexa och kontroversiella frågorna – 

vem ska då göra det? Hur homogen skolan eller klassen än är kommer den ändå att 

erbjuda ett större spektrum av politiska åsikter än vad hemmet gör, vilket är en 

möjlighet för oss lärare att verkligen lyfta fram betydelsen av olika perspektiv och 

utsagor om samhällsfrågor.
18

  

 

Tankebegreppen ger möjlighet till en brygga mellan den inbillade motsättningen 

mellan kunskap och fostran. De kan användas för att uppnå både kunskapsmål och 
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fostransmål. Att arbeta samhällsvetenskapligt med tankebegreppen på olika 

samhällsfrågor hindrar inte en diskussionsinriktad undervisning, men samtalen kan 

inte leva för sig själva.
19

 Samtalen kan hela tiden problematiseras, nyanseras, 

analyseras och tolkas genom dessa redskap. Tankebegreppen ger vid handen att 

slutsatser i samhällskunskap inte kan vädras hur som helst, de måste också 

beläggas. Inte heller hindras en mer ”traditionell” och lärarledd undervisning. 

Tankebegreppen handlar om att organisera faktakunskaper och på det sättet få syn 

på samband. Vidare kan samhällskunskapens alla kunskapsområden också 

problematiseras, nyanseras, analyseras och tolkas genom dessa.  

 

Med utgångspunkten att samhällskunskapsämnet är till för att utveckla elevernas 

tänkande i samhällsfrågor har jag i min forskning försökt ringa in de centrala 

redskap som jag fann att lärarna betonade när de beskrev sin undervisning. Med 

hjälp av dem kan vi konkret bryta ner kunskapsmålen som alla 

samhällskunskapslärare är satta att arbeta med i sin undervisning, speciellt med de 

nya kursplanerna. I GY11 ges en större tonvikt på just det handfasta arbetet i 

samhällskunskapsämnets långsiktiga mål/färdigheter och tankebegreppen ger 

möjlighet att operationalisera dessa. I min forskning har gymnasiet varit 

utgångspunkt, men jag ser inga hinder att använda dem i lägre åldrar. Hur elever 

kan arbeta med redskapen i mellan- och högstadiet är de lärarna som arbetar där 

bättre skaffade än jag att avgöra, men jag tror att de är lika viktiga redskap för en 

13-åring som för en 18-åring. 

 

Redskapen kan bli ett tydligt sätt för lärare att identifiera vad de vill att eleverna 

ska utveckla. När kritiskt tänkande, analyserande och reflekterande 

operationaliseras för samhällskunskapsämnet blir det tydligt på vilket sätt elevernas 

progression ska stödjas och bedömas. Detta innebär inte att redskapen bara ska ses 

som en ”att göra-lista”. Det finns en uppenbar risk att tankebegreppen blir en 

exercis lika förödande för eleverna som rabblande av fakta. De ska betraktas som 

redskap att ta sig an allt stoffinnehåll som ämnet innehåller. 

 

Om vi riktar blicken bort från samhällskunskapens alla ämnesområden och i stället 

riktar den mot tankebegreppen kan vi se hur ämnet träder fram. Jag menar att 

samhällskunskapsämnet handlar om att analysera, kritiskt granska och 

problematisera fenomen i det samtida samhället. Samhällskunskapen riskerar att 

reduceras till ett frågesportsämne om det bara fokuserar på innehållskunskaper. 

Den stora didaktiska frågan som vi samhällskunskapslärare har att förhålla oss till 
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är vilket kunnande vi vill att eleverna ska få. Om eleverna efter en kurs i 

samhällskunskap kan göra kausala analyser, se att det finns olika perspektiv på 

frågor, kan skilja på tyckande och vetande, kan se brister i slutledningar – har vi då 

inte bidragit med att skapa medborgare som är kritiska och toleranta? Vad mer kan 

vi hoppas åstadkomma med 80 timmar samhällskunskap i skolan? 

 

Johan Sandahl (johan.sandahl@cehum.su.se) är samhällskunskapslärare på Globala 

gymnasiet i Stockholm, lärarutbildare och doktorand i ämnesdidaktik vid 

Stockholms universitet. Att ta sig an världen: Lärare diskuterar innehåll och mål i 

samhällskunskapsämnet är hans licentiatuppsats. Den kan nås via Digitala 

vetenskapsarkivet:  

http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:418273 
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Kurskonstruktörer i ett målstyrt system – en studie av hur två 

lärare planerar en gymnasiekurs i historia 

 

Katarina Schiöler 

 

Studien tar avstamp i påståendet att det finns anledning att närmare studera lärares 

praktiska arbete med styrdokumenten. Skolan styrs idag av ett mål- och 

kunskapsrelaterat system. Riktlinjerna som anger vad skolverksamheten ska 

resultera i är uttryckta i olika former av mål som återfinns i läroplan, 

program/examensmål och i kursplan/ämnesplan. Styrsystemets konstruktion lämnar 

ett relativt stort tolknings- och konkretiseringsutrymme till lärare när de här målen 

ska omformas till undervisning och bedömning. Skolverket beskriver att systemet 

blir ”färdigt” först när lärare och elever valt hur det här ska ske.
1
 Utformningen av 

olika kurser fordrar ett omfattande arbete och val och beslut som läraren tar sin 

planering får betydelse för om styrsystemets intentioner blir förverkligade i 

skolverksamheten eller inte.  

 

I ett system som inte fullt ut föreskriver hur ett uppdrag ska lösas är det värdefullt 

att synliggöra exempel på hur man kan göra. Exemplen kan visa på vad som är 

möjligt och på så sätt hjälpa till att utveckla praktiken.
2
 Att studera praktiken kan 

också vara ett sätt att lyfta fram och medvetandegöra den ”tysta kunskap” som 

lärare redan har.
3
 Studiet kan även bidra till att finna begrepp och utveckla ett 

fungerande språk som kan hjälpa till vid reflektion och diskussion om den 

pedagogiska verksamheten.
4
  

 

Samtalet runt praktiken är särskilt viktigt i det rådande styrsystemet. Skolverket 

beskriver att syftet med det mål- och kunskapsrelaterade styrsystemets konstruktion 

är att nå nationell likvärdighet, samtidigt som utrymme ska finnas för lokalt 

inflytande och för anpassning till lokala förhållanden.
5
 Att ett levande och 

professionellt samtal kring styrdokumentens operationalisering har en viktig 

funktion att fylla i det här sammanhanget och för förutsättningarna att bevara en 

likvärdig undervisning och bedömning finner stöd på flera håll.
6
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Målet för undersökningen har med de här utgångspunkterna varit att synliggöra två 

lärares planeringsaktivitet för att med den grunden kunna bidra till reflektion och 

diskussion kring planering av historieundervisning i ett mål- och kunskapsrelaterat 

styrsystem. 

 

Studien har genomförts genom att två lärares beskrivning av sin planering av 

undervisning och bedömning har följts under en termin. Under 

undersökningsterminen har åtta till nio intervjuer gjorts med varje lärare. 

Intervjuerna har skett i början och i slutet av tre av historiekursens moment. Som 

diskussionsunderlag vid intervjuerna har lärarnas planeringar, instruktioner och 

examinationer använts. Det här planeringsmaterialet har samlats in och utgör 

tillsammans med lärarnas beskrivning av sin planeringsaktivitet underlag för 

studien. Inga elever har intervjuats och inga klassrumsobservationer har gjorts. Den 

planeringsaktivitet som studerats har begränsats till den förberedande planering 

som skett inför genomförd undervisning och bedömning. 

 

De båda lärarna som deltagit och presenteras i studien har arbetat drygt sju år som 

lärare och kallas i studien för Linda och Johan. De har utbildat sig och arbetat hela 

sin yrkesverksamma tid under de reformer som genomfördes 1994. För Linda är 

första gången som hon planerar en historiekurs. Johan har arbetat som 

historielärare i sju år.  

 

Materialet från intervjuerna och de insamlade instruktionerna gav inledningsvis ett 

mångsidigt och svårfångat intryck. Det som däremot klart framstod redan från 

början var att de båda utvalda lärarna var mycket aktiva i både tolkning och 

handling. Under bearbetningen av materialet framträdde olika aspekter och mönster 

i planeringen som sedan fått tjäna som studiens analyskategorier. I det här arbetet 

har främst Tabas planeringsmodell varit till hjälp för att sortera och beskriva de val 

och beslut lärarna tagit när de planerat.
7
 I övrigt har ett urval av läroplansteoretisk, 

allmändidaktisk samt historiedidaktisk teoribildning och forskning använts med 

syftet att lyfta fram lärarnas planeringshandlingar. 

 

Lärarnas planering har studerats utifrån hur de förhållit sig till: tolkning och arbete 

med kursplanens text, val av mål för kursen, val av kursens innehåll och metoder 

samt till val av bedömning och bedömningsgrund. Under analysens gång blev det 

också klart att lärarnas planering kunde betraktas från olika perspektiv. Planeringen 

har studerats från ett linjärt perspektiv som uppmärksammar tidsdimensionen i 

lärarnas planering. Med ett cirkulärt perspektiv på planeringen har lärarnas 

betoning av olika planeringsaspekter (innehåll, mål, metod och bedömning) 
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beskrivits. Ytterligare ett perspektiv har fokuserat på hur lärarens tolkning av 

kursplanens text integrerats i den didaktiska reflektionen för att utforma 

undervisning och bedömning. I nedanstående avsnitt följer en sammanfattning av 

den planeringsaktivitet som beskrivits i studien. 

 

Planeringen runt kursplanens text. I min studie av lärarnas planering blev det 

tydligt att de förhöll sig på olika sätt till kursplanens text. Det föreföll som att 

Linda främst tolkade det som att målen i kursplanen uttryckte generella 

kunskapskvalitéer och att målen i texten främst handlade om att eleverna skulle 

vara aktiva och utveckla sitt tänkande. Intrycket var att Johan främst utläste en syn 

på ämnet historia i kursplanen och att han uppfattade det som att målen i 

kursplanen uttryckte ämnesspecifika kvalitéer. Han berättade att han såg en stor 

skillnad mellan kursplanen för historia och kursplanen för samhällskunskap. 

  

När Linda och Johan ska berätta vad de gör med sin tolkning av kursplanens text 

framkommer att ingen av dem i någon större utsträckning samarbetar med sina 

kollegor. Tolknings- och planeringsarbetet har de till största delen gjort själva. 

Linda förhåller sig inte till kursplanens texter i dess detaljer utan har ett delvis 

distanserat förhållande till textens formuleringar. Hon menar att hon förstår det 

viktigaste i texten. Vid terminens start har Linda tolkat betydelsen av olika mål för 

sig själv men hon har inte skrivit ner sin tolkning. Under terminens gång kämpar 

hon med vad vissa mål ”egentligen” betyder. Linda beskriver att det är svårare att 

planera undervisning kring de mål som inte är riktigt tydliga för henne själv. Linda 

ser de olika kunskapsnivåerna, som betygskriterierna beskriver, som olika 

kunskapssteg vilka bland annat bygger på Blooms kunskapstaxonomi. Intrycket är 

att hon uppfattar det som att de olika kriterierna på respektive betygsnivå mer 

beskriver kunskapsnivån som helhet än utseendet på ett specifikt kunskapsmål.  

 

Under intervjuerna använder sig Johan ofta av ord och begrepp från hela 

kursplanen när han beskriver sin undervisning och bedömning. När han ska 

förklara vad han gör eller menar plockar han ofta fram exakta formuleringar från 

kursplanen. Intrycket är att han läser kursplanens text ganska nära och att han 

medvetet använder den som ett verktyg för sin planering. Johan har en tydlig bild 

av vad de olika kunskapsmålen betyder och var han hittar dem i den historiska 

kronologi som han följer. Johan har byggt upp och skrivit ner en matris som visar 

hans tolkning av målen. Hans elever får matrisen i början på terminen. Varje mål 

har i Johans matris en ”svans” av kriterier som hör ihop med just det målet och som 

på så sätt beskriver hur kunskapsmålet, i sig, ser ut på olika nivåer. Johan har redan 

i början på terminen bestämt när och på vilket sätt olika kunskapsmål ska tränas 

och examineras under kursen.  
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Planeringen av kursens mål. Under intervjuerna blev det tydligt att Linda och 

Johan hade många mål med historiekursen. Målen som båda beskrev för kursen 

som helhet kan kallas ämnesspecifika och handlar om olika perspektiv på 

människans historia. De mål som Linda formulerar för de olika momenten, som att 

kunna skriva en bra uppsats och att eleverna ska få möjlighet att tänka och ge sig i 

kast med något, kan beskrivas som generella kunskapsmål. Johans mål med de 

moment som studien följer kan kallas för ämnesspecifika mål. Han beskriver att 

målen för hans moment till exempel handlar om att eleverna ska kunna sätta in sig 

själva i ett historiskt sammanhang och att de ska lära sig att förstå den historiska 

kunskapens tidsbundenhet. Det verkar som om Johan ser uppnåendet av generella 

kunskapsmål som en positiv bieffekt av planerad undervisning. Intrycket är att 

Johan integrerat de övergripande ämnesspecifika målen som han beskriver för 

kursen, med de mål som han planerar för de olika momenten. Johan menar att han 

finner stöd för de mål han valt för kursen i kursplanen. 

 

Båda lärarna som deltagit i min studie arbetar med styrdokumentens mål när de 

planerar sina undervisningsmoment. Resultaten visar också att de gjort det på olika 

sätt. Skillnaderna som framträtt handlar som tidigare nämnts om hur grundligt de 

tolkat målen, om de tolkat målen ämnesspecifikt eller inte, samt om de skrivit ner 

sin tolkning eller endast gjort den i huvudet. Skillnaderna handlar också om ifall 

styrdokumentens mål är en tydlig, styrande utgångspunkt för deras planering eller 

om de mer finns i bakgrunden. Olikheter framträder även runt frågan om alla 

styrdokumentens mål fokuseras på en gång i de olika moment som läraren planerar 

eller om bara några få mål valts ut till varje moment. Linda beskriver att nästan alla 

mål tränas i alla hennes olika moment under terminen. Johan har valt ut specifika 

mål till de olika momenten som han har under terminen och de olika målen 

framträder tydligt, var för sig, i hans planering. Johan säger att han hinner med alla 

uppnåendemål under kursens gång. 

 

Kring frågan om vilka mål som är styrande för planering av undervisning och 

bedömning framstår det som om Lindas planering styrs av generella kunskapsmål. 

Kursplanemålen finns med som en bakgrundsförståelse i Lindas planering och hon 

beskriver att hon i efterhand kontrollerar vilka av kursplanens mål som planeringen 

uppnått. Det verkar som om Linda ser uppnåendet av kursplanemålen som ett 

resultat av planerad verksamhet och inte som en utgångspunkt som styr. Johan har 

med sig kursplanemålen i inledningsskedet i planeringen av undervisning och 

bedömning. Han utgår från de mål som han tycker passar med den kronologi som 

han valt. Den historiska berättelsen och kursplanemålen synes tillsammans vara 

styrande och utgångspunkten i Johans planering. Intrycket är att Johan planerat 

avsiktligt runt kursplanemålen och att han också har integrerat dem med de mål han 
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har för historiekursen i stort samt med målen för de olika momenten. Han har även 

planerat för hur han ska växla de här målen till undervisning. 

 

Planeringen av kursens innehåll. Resultat som framkommit runt lärarnas 

innehållsurval har visat att innehållet eller ”stoffet” är en viktig utgångspunkt i 

båda lärarnas planering. Runt innehållet har det också varit intressant att 

uppmärksamma lärarnas val av organisationsprincip och lärarnas val av berättelse. 

Chris Husbands definierar en organiserande princip som idéer om bland annat 

historisk förändring, orsak och verkan eller epoker.
8
 Jörn Rüsen menar att 

återgivandet av historien i sig har formen av en berättelse och att den historiska 

berättelsen handlar om meningsskapande kring tidserfarenhet. Den historiska 

berättelsen kan ha ett genetiskt ”framåtblickande” perspektiv eller ett genealogiskt 

”bakåtblickande ”perspektiv.
9
 

 

Det förefaller som om att den organisationsprincip som strukturerar Lindas kurs är 

hämtad från läroboken. Lindas tre moment som studien följer behandlar romarriket, 

medeltiden samt revolutionernas tid. Johan har skapat en egen organisationsprincip 

för sin kurs. Utifrån en idé om människans viktigaste utvecklingssteg har han själv 

delat in kursens olika moment på ett sätt som han tycker är relevant.  

 

Genom att studera vad lärarna beskriver att deras kurs handlar om, på flera nivåer, 

kan olika former och typer av berättelse urskiljas i deras planering. Både Linda och 

Johan beskriver att deras grundberättelse för kursen på ett övergripande plan 

handlar om människan och människans historia. Linda beskriver att det 

genomgående temat för henne handlar om det som människan skapat runtomkring 

sig och Johan talar om människans centrala utvecklingssteg. Båda börjar sin 

berättelse i forntiden och planerar att sluta runt mitten av 1900-talet. 

 

I Lindas olika moment för kursen behandlas den stora historien kronologiskt och 

genetisk med ett uteslutande europeiskt perspektiv. Intrycket är att lärobokens 

epokindelning har styrt det innehållsurval som Linda gjort till sina olika moment. 

Läroboken har på så sätt till stor del styrt kursens berättelse. Lindas ursprungliga 

tanke om ”människans historia” som kursens huvudsakliga poäng framträder inte 

på ett klart sätt i de enskilda momenten eftersom innehållet i hennes moment i 

huvudsak består av en europeisk nationell historia. I Lindas planering är 

innehållsurvalets koppling till kursplanens mål inte helt tydlig.  

 

                                                 
8
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9
 Rüsen (2004) 
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Johans grundberättelse, som handlar om människans utvecklingssteg, ger avtryck i 

hans undervisningsplanering. Intrycket är att Johan har låtit den självständigt 

formade berättelsen om människans utvecklingssteg utgöra hans 

organisationsprincip. Hans kurs struktureras efter de steg och mål som han själv 

valt ut och inte efter lärobokens indelning. I de moment han planerat för terminen 

behandlas både den stora historien och den lilla historien med ett i huvudsak 

europeiskt perspektiv. Utrymme finns även för andra perspektiv i det moment som 

handlar om elevernas egen släkthistoria. Historien behandlas i Johans kurs både 

med ett genetiskt perspektiv och med ett genealogiskt perspektiv. Johan har tydligt 

kopplat sitt innehållsurval till kursplanens mål.  

 

Planeringen av kursens metoder. Kring lärarnas metodval har studien visat att båda 

lärarna använder sig av ett varierat arbetssätt. Båda växlar mellan elevaktiva och 

mer lärarledda metoder och båda använder sig av olika former av hjälpmedel som 

Powerpoint, film och olika bilder. Linda beskriver sin undervisningsplanering som 

uppgiftsorienterad och i alla sina moment planerar hon för en större uppgift som 

eleverna får arbeta med under lektionerna. Utförandet av uppgiften tjänar även som 

momentets examination. Arbetet med uppgiften ingår i en process där Linda 

kontinuerligt planerar för att ge eleverna feedback. Intrycket är att hennes 

pedagogiska grundidé handlar om att eleverna ska arbeta mot en uppgift som de 

känner till i förväg och att den huvudsakliga undervisningen sker i arbetsprocessen 

för att lösa uppgiften. 

 

Johan beskriver att han i stor utsträckning baserar sin undervisning på det 

pedagogiska samtalet eller den ”sokratiska majeutikens metod”. Poängen med det 

valet av metod tycker han främst handlar om att eleverna är aktiva samtidigt som 

han kan styra över undervisningens huvudsakliga inriktning. Johan beskriver också 

att han finner ett egenvärde i att variera undervisningssätt och metoder. I momenten 

ser elevernas aktivitet olika ut. I det första momentet arbetar eleverna självständigt. 

Under det andra momentet arbetar hela klassen tillsammans. I det sista av Johans 

moment sker en kombination av dessa båda arbetssätt samt ett fördjupningsarbete i 

grupp. 

 

Båda lärarnas beskrivning av sin planering har i studien kunnat liknas vid bygget 

av en resonansbas. Christine Counsell menar att god historieplanering 

kännetecknas av att läraren arbetar med att bygga upp en resonansbas hos eleverna. 

Med begreppet ”resonans” syftar Counsell på något som kan kallas ”omedveten 

igenkänning”. Bakgrunden är att Counsell beskriver kunskapsutveckling som en 

”kumulativ process av aktiv kritisk konstruktion”. Att bygga en resonansbas 

handlar om att planera undervisning som på olika sätt knyter an till, och bygger 

vidare på, det som eleverna redan kan. Den här utgångspunkten för planering av 



 237 

historieundervisning kännetecknas av att den sker med ett långt tidsperspektiv och 

att den har som syfte att successivt bygga upp elevernas kunskaper i historia, med 

hjälp av både innehålls- och färdighetskunskaper i samverkan.
10

 Studien har visat 

att båda lärarna planerade sin historiekurs med ett långt tidsperspektiv. Deras 

planering skiljde sig åt genom hur långt över terminen som planeringen sträckte sig 

samt genom hur detaljerad planeringen var. Båda lärarna planerade för att ge 

eleverna redskap kopplade till både innehålls- och färdighetskunskaper. Skillnader 

som framträdde i lärarnas planering handlade om hur de valda redskapen skulle 

introduceras för eleverna. Skillnaderna handlade också om hur de valda redskapen i 

praktiken fungerade som redskap för att nå kursplanens mål.  

 

Planeringen av kursens bedömningsuppgifter. Vid en jämförelse av hur de båda 

lärarna planerar kring bedömningen framkommer det att båda varierar formen för 

bedömningen i alla sina moment. Intrycket är att Linda har en mycket tydlig och 

medveten idé om att bedömningen under kursen till stora delar är till för att stödja 

elevernas lärande. I alla sina moment har hon planerat och byggt upp en struktur 

för hur den stödjande bedömningen ska ske. Examinationsuppgifterna som Linda 

använder är färdiga och synliga för eleverna när alla hennes moment startar. Linda 

säger att hon betraktar kursens första bedömningstillfällen mest som övning. Under 

kursen sker olika former av planerad feedback på elevernas arbete både från henne 

som lärare och från klasskamraterna. I alla moment planerar Linda för att eleverna 

ska diskutera utkast och lösningar gemensamt. Hon ser det här som ett sätt för 

eleverna att hjälpa varandra innan själva examinationsuppgiften är färdig. Linda 

beskriver att elevernas arbete med examinationen i de olika momenten ska ske i 

stegen ”förberedelse, gruppdiskussion och lösning av uppgift”. Lindas planering 

kring bedömningen karaktäriseras således av att eleverna får arbeta med 

examinationsuppgifterna under en längre tid. Intrycket är att Linda ser 

examinationen som en arbetsprocess snarare än som en kontrollerande slutstation. 

Examinationsuppgiften och undervisningsaktiviteten går på så sätt ihop. Johan har 

inte en uttalad plan för hur den stödjande bedömningen ska ske. Han för ett 

kontinuerligt samtal med eleverna och han uppmanar dem att ta kontakt med 

honom under arbetets gång om de behöver hjälp med att lösa de olika uppgifterna. 

Som avslutning av alla tre momenten, efter det att elevernas examinationer lämnats 

in, knyter Johan och eleverna ”ihop säcken” genom att gemensamt diskutera hur 

olika grupper eller elever löst sin uppgift. Johan beskriver vid flera tillfällen att han 

tycker att det finns en poäng med att eleverna får lära sig genom att ta del av 

varandras lösningar.  
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Varken Lindas eller Johans bedömning kan beskrivas som hemlig, utan snarare 

som ”transparent” eller genomskinlig även om de planerar bedömningen på olika 

sätt. Linda börjar terminen med att visa kursens slutprov för eleverna. I början av 

alla hennes moment visar hon också momentets examinationsuppgift flera gånger. 

Tanken är att hon vill att eleverna verkligen ska få chansen att förstå vad kursen 

och momenten är tänkta att leda till. Eleverna får också se hennes 

bedömningsgrund i form av matriser och betygskriterier tidigt i respektive moment. 

Johan visar grunden för sin bedömning för eleverna i början av alla sina moment. 

En beskrivning av betygskriterierna på olika nivåer finns också med i hans 

instruktioner för moment två respektive moment tre. Eleverna får instruktionerna 

vid inledningen av momenten. 

 

Kring frågan om bedömningens koppling till kursplanemålen framkommer att 

utgångspunkten och grunden för Lindas bedömningsverktyg i de två första 

momenten i första hand är de uppgifter som hon formulerat. Hur uppnåendemålen 

från kursplanen integrerats i uppgifterna kan diskuteras. Linda uttrycker själv vid 

flera tillfällen att hon inte tycker att kopplingen är riktigt tydlig. I den tredje 

uppgiften är uppnåendemålen en tydlig grund för bedömningen. Formuleringarna 

av kriterierna är hämtade direkt från kursplanen och Linda har valt de kriterier hon 

tycker passar med uppgiften. Linda har avslutningsvis sammanfattat dem. 

Kriterierna som Linda valt ut är inte konkretiserade till momentet, det vill säga 

revolutionernas tid. Utgångspunkten och grunden för Johans bedömning är i första 

hand de uppnåendemål som han valt ut till respektive moment. Han har 

konkretiserat uppnåendemålen och betygskriterierna till den aktuella perioden i 

respektive moment.  

 

Lärarnas planeringsaktivitet betraktad från olika perspektiv. När planeringen 

studeras från ett linjärt perspektiv och frågan handlar om när merparten av besluten 

kring planeringen fattas och om vilken undervisningstid besluten omfattar, är det 

klart att både Linda och Johan planerar med god framförhållning. De flesta av 

Lindas beslut kring planeringen fattas i början på de olika momenten och omfattar 

ett moment i taget. Johan har redan i början på terminen planerat kursen som 

helhet.  

 

Betraktas planeringen från ett cirkulärt perspektiv och frågan handlar om hur 

omfattande lärarnas planeringsaktivitet är runt de olika planeringsaspekterna 

framkommer att båda lärarna arbetar med alla planeringsaspekter i sin planering. 

Det är också klart att Linda i första hand betonar metod och bedömningsaspekten. 

Johan planerar mest aktivt runt innehålls- och målaspekten.  
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När lärarnas planering studeras utifrån perspektivet att planering handlar om 

koppling av kursplanetolkning och didaktisk reflektion så visar det sig att både 

Linda och Johan kopplar sin tolkning av kursplanens text till olika typer av beslut 

runt de fyra planeringsaspekterna. I Lindas planering är kopplingen inte helt 

färdigtänkt och genomförd. Det framstår som om Johan grundligt och reflekterat 

integrerat kursplanen och kursplanens mål i sin planering runt de olika aspekterna.  

 

Sammanfattningsvis har studien lyft fram värdefulla perspektiv och infallsvinklar 

på planeringsarbetet i ett målstyrt system. Komplexiteten i det uppdrag 

styrsystemet givit lärarna ställer krav på det samtal och den reflektion som ska 

konstituera systemet. Inför planeringen av en kurs i historia kan det vara 

meningsfullt att bryta isär planeringsprocessen på samma sätt som gjorts i studien. 

Olika former av planeringsbeslut blir på så sätt tydligare och kan därmed också 

vara lättare att ta ställning till. Att tillsammans med kollegor reflektera och 

diskutera kring olika tolknings- och handlingsalternativ kan betraktas som en viktig 

förutsättning för möjligheten att bygga upp en kurs i historia på ett reflekterat och 

tydligt sätt. I studien har lärarnas planering kunnat sorteras efter de beslut de tagit 

runt kursens mål, innehåll, metoder och bedömning. Studien har också givit att det 

varit relevant att uppmärksamma hur lärarna tolkade kursplanens text. En reviderad 

version av Tabas planeringsmodell kan förhoppningsvis hjälpa till att begripliggöra 

helheten i kurskonstruktionsarbetet. Modellen kan fungera som underlag för 

didaktisk reflektion i ett målstyrt system.  

 

Den följande diskussionen ger förslag på begrepp och perspektiv som kan användas 

vid ”kurskonstruerande” lokala och professionella samtal. Förslagen bygger endast 

på den planeringsaktivitet som blivit synlig och uppmärksammats i studiet av de 

båda lärarnas planering. Förslagen gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild av 

alla möjliga och rimliga utgångspunkter. 
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Figur 1: En didaktisk planeringsmodell i ett mål- och kunskapsrelaterat 

system 

 

 

Runt kursplaneaspekten kan reflektionen och diskussionen till exempel handla om 

hur kursplanen uppfattas och om vad texten beskriver. Uppfattas kursplanens text 

som ”ett verktyg” som fungerar som stöd för kurskonstruktionen eller uppfattas 

kursplanen mer som ”ett idédokument” som det är tillräckligt att läsa i stora drag? 

En annan möjlig fråga är om de mål och kunskapskrav som kursplanen formulerar 

beskriver generella eller ämnesspecifika kunskapskvalitéer. Kring frågan om vad 

man kan göra med tolkningen av kursplanens text är det en poäng att fundera över 

om tolkningen av kursmålen och kunskapskraven ska göras endast mentalt, i 

huvudet eller både mentalt och skriftligt. Med ett långt perspektiv på planeringen 

runt kursplanen möjliggörs ett samtal om när och hur ofta under kursens gång som 

elevernas arbete med kursplanens olika mål och kunskapskrav ska ske samt hur 

arbetet rent praktiskt ska gå till. I de reformer som infördes i och med GY 11 

motsvaras kursplanen i stora drag av ämnesplanen. 

 

Samtalet och reflektionen runt innehållsaspekten kan bland annat beröra vilken 

organisationsprincip som bestämmer kursens innehållsurval och struktur. Hämtas 

till exempel kursens organisationsprincip från läroboken eller väljer man att 

utforma en egen struktur för sin kurs? Samtalet runt innehållsaspekten bör 

rimligtvis också handla om hur innehållsurvalets koppling till kursplanens/ 

ämnesplanens mål ser ut. Reformerna som infördes med GY 11 gör det särskilt 



 241 

relevant att relatera kursens innehållsurval till det centrala innehåll som 

styrdokumenten anger.  

 

Diskussionen och reflektionen runt målaspekten kan behandla vilka mål som är 

styrande för kursen och för olika moment. Kan de mål, som planeringen i första 

hand siktar på att uppnå, beskrivas som generella eller ämnesspecifika? Existerar 

flera olika typer av mål parallellt i planeringen eller är de integrerade med 

varandra? Samtalet kan också handla om hur avsiktligt eller intentionellt som 

kursplanens/ämnesplanens mål behandlas i planeringen. Diskussionen kring 

målaspekten kan även uppmärksamma hur tydliga de olika målen är i planeringen 

samt hur många mål som man planerar för att arbeta med i respektive moment.  

  

I samtalet runt metodvalet kan reflektionen beröra i vilken grad planeringen handlar 

om att bygga upp en resonansbas hos eleverna och därmed även om vilka redskap 

för framtida inlärning som undervisningen ger eleverna. Redskapen kan bestå av 

både mentala redskap, i form av innehållsstoff, och av handfasta redskap, i form av 

till exempel olika modeller. Kring metodaspekten kan samtalet också innehålla 

frågor om på vilket sätt de redskap, både mentala och handfasta, som eleverna ska 

få relaterar till kursplanens/ämnesplanens mål. Reformerna som infördes med GY 

11 gör det särskilt relevant att relatera kursens metodval till det centrala innehåll 

som styrdokumenten anger.  

 

Runt bedömningsaspekten kan diskussionen och reflektionen bland annat rikta in 

sig på ifall syftet med bedömningen är att stödja elevernas lärande eller att bedöma 

elevernas kunskaper. Diskussionen kring planeringen kan också röra sig runt vilka 

redskap som kan användas vid bedömning, i form av till exempel matriser. Vidare 

kan man också beröra frågan om eleverna ska delta och hjälpa till i 

bedömningsprocessen och när och hur det i så fall ska ske. Det kan även vara en 

poäng att lyfta frågan om hur transparent eller genomskinlig examinationen är för 

eleverna. Samtalet kan också fokusera på frågan om grunden för examinationer och 

bedömningsverktyg verkligen utgörs av kursplanens/ämnesplanens mål och 

kunskapskrav. 

 

Studien har också visat att det kan finnas en poäng med en didaktisk reflektion som 

tar sin utgångspunkt i följande perspektiv på planeringen.  

 

Med ett linjärt perspektiv på planeringen kan samtalet och reflektionen handla om 

när olika planeringsbeslut sker och vilken undervisningsperiod som besluten 

omfattar. Fördelar respektive nackdelar med det ena eller andra förfaringssättet är 

inte givet och bör kunna diskuteras. Fördelarna som visat sig med att anlägga ett 

långt helhetsperspektiv är att det ger en överblick på kursen och kan leda till 
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medvetna planeringsstrategier runt kursens innehåll, mål, metoder och bedömning. 

Att planeringsbesluten runt till exempel metodaspekten handlar om hur man väljer 

att bygga upp en resonansbas hos eleverna och att valet av innehåll för kursen kan 

beskrivas som val av en berättelse, blir relevant först när planeringen diskuteras 

med lite längre perspektiv. Finns det ett långt helhetsperspektiv på kursen redan 

från början ökar dessutom möjligheterna att kunna ge eleverna insyn i 

kursplaneringen.  

 

Med ett cirkulärt perspektiv på planeringen kan samtalet och reflektionen handla 

om vilka av planeringsaspekterna mål, innehåll, metod och bedömning som 

fokuseras och betonas i planeringen. Områden där planeringsaktiviteten är svag kan 

identifieras och förbättringsåtgärder kan initieras kring försummade aspekter.  

 

Med ett perspektiv på planeringen som har ett intresse för hur kopplingen mellan 

kursplanetolkning och didaktisk reflektion ser ut kan flera frågor diskuteras. Fokus 

för det här perspektivet handlar om relationen mellan de olika planeringsaspekterna 

samt om graden av integrering dem emellan. Diskussionen och reflektionen kan 

röra sig runt frågor som: Hur noggrant och på vilket sätt har kursplanens mål 

tolkats? Är kursplanens mål integrerade i de styrande målen för kursen? Är 

kursplanens mål integrerade i val av innehåll och metoder samt i utformningen av 

bedömningen? 

 

Om samtalet och reflektionen fokuserar på de rent historiedidaktiska aspekterna 

runt planeringsarbetet så kan flera frågor beröras. För att kunna forma den 

historiekurs som önskas har studien givit en bild av att det är viktigt att kunna 

diskutera hur en ämnesspecifik tolkning av kursplanens/ämnesplanens mål och 

kriterier/kunskapskrav ser ut. Det framstår också som viktigt att kunna prata om 

hur de ämnesspecifika målen konkret kan integreras i valet av innehåll och mål för 

kursen, i val av metod samt hur de kan utgöra en grund för kursens examinationer. 

En fråga som uppmärksammats genom studien, och som det som historielärare är 

relevant att diskutera och i det här sammanhanget kunna ta ställning till, är frågan 

om historieämnet kan betraktas som ett medel att nå generella kunskapsmål eller 

om det bör betraktas som ett ämne som erbjuder unika mål i sig själv. 

 

Att som historielärare kunna reflektera över hur den organisationsprincip ser ut 

som man använder för att strukturera historiekursen framstår också som viktigt. 

Intrycket är att det underlättar att utgå från en självständigt formad 

organisationsprincip i planeringen om målet med kursen bland annat handlar om att 

skapa och använda en komplex och flexibel berättelse. Om valet av 

organisationsprincip är noga övervägt är det dessutom troligt att det är lättare att 

relatera kursens innehållsurval till det innehåll som anges i kursplanen/ 
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ämnesplanen. Att som historielärare kunna betrakta innehållsstoffet och de 

modeller som undervisningen ger eleverna som redskap för framtida 

kunskapsutveckling i ämnet framstår som relevant. Att diskutera planering kring 

metodvalet med ett långt tidsperspektiv och i termer av att metodvalet handlar om 

att bygga upp en resonansbas hos eleverna synes också vara meningsfullt när en 

kurs i historia planeras. 

 

Intervjuerna med de båda lärarna har genomförts i nära anslutning till det 

planeringsarbete som sker för att utforma undervisning och bedömning. 

Undersökningen har på så sätt visat att det är givande att prata om kursplanering på 

en praktisk, konkret nivå. Troligt är att diskussionen om vad styrsystemet för 

skolan kan innebära, både kan utvecklas och omfatta nya aspekter om man så att 

säga går in i det ”professionella rum”, som Carlgren kallar det tolknings- och 

handlingsutrymme som styrsystemet ger, och därifrån beskriver vad lärare faktiskt 

gör.
11

 Diskussionen av tolknings- och handlingsalternativ som härstammar från 

praktiken kan ge andra perspektiv på frågan om vad planering innebär i ett sådant 

system än den diskussion som rör sig på en mer abstrakt nivå och härstammar från 

teoretiska utgångspunkter. 

 

Avslutningsvis framstår planeringsarbetet i ett mål och kunskapsrelaterat system, 

som tidigare nämnts, som mycket mångfacetterat och komplext. I ett styrsystem för 

skolan som lämnar utrymme för lärare och elever att utforma undervisning och 

bedömning är det troligt att ett fungerande och levande samtal om olika 

handlingsalternativ är en viktig drivkraft i konstruktionen av olika kurser. Troligt är 

också att en omkonstruktion ständigt kommer att behövas och också att samtalet 

kollegor emellan, men även mellan skolor, är ”motorn” i konstruktionen och 

omkonstruktionen av olika kurser. En viktig slutsats av studien är att om de 

möjligheter som styrsystemet ger ska kunna tas i praktiskt bruk så måste 

förutsättningarna finnas i lärarnas vardag och skolors sätt att organisera arbetet. För 

att det här arbetet ska få det utrymme som det kräver fordras en i grunden 

förändrad arbetsorganisation på många skolor. Risken är annars stor att problem 

och svårigheter som funnits sedan 1994 kommer att kvarstå, trots nya reformer. 

 

Katarina Schiöler (katarina.schioler@bredband.net) är verksam som historie- och 

samhällskunskapslärare i Stockholm. Kurskonstruktörer i ett målstyrt system – en 

studie av hur två lärare planerar en gymnasiekurs i historia är hennes 

licentiatuppsats. Den kan nås via Digitala vetenskapsarkivet: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-12138 
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 Carlgren, Forsberg & Lindberg (2009) 
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Politikundervisning 

 

Peter Wall 

 

Samhällskunskapsämnets innehåll beskrivs ofta som omfattande och oprecist till 

sin karaktär.
1
 Det kan delvis ha sin förklaring i att ämnet har sitt ursprung i flera 

olika akademiska discipliner som statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi, 

juridik och kulturgeografi. Dessutom fogas ofta aktuella händelser till innehållet i 

undervisningen vilket medför att ämnet kan få olika inriktning olika år.
2
 De 

empiriska undersökningar som gjorts av samhällskunskapsundervisning visar dock 

att politik kan ses som något av ämnets kärna.
3
 Undervisningen i samhällskunskap 

kan med andra ord ta upp en mängd olika frågor men politikundervisning tycks 

vara en central del av innehållet. Samhällskunskapsämnet kanske kan liknas vid ett 

stort träd vars rötter och grenar spretar åt olika håll men där politikundervisning 

utgör en stor del av trädets stam. Att beskriva hur politikundervisningen ser ut är 

därför centralt för den ämnesdidaktiska forskningen i samhällskunskap. Det kan 

också vara intressant för verksamma lärare att öka sin kunskap om hur andra lärare 

lägger upp sin politikundervisning. Ämnesdidaktikern Bengt Schüllerqvist 

använder termen ”den ensamme läraren” för att sätta ljuset på ett systemfel i det 

svenska skolväsendet, nämligen att praktiserande lärares erfarenheter sällan 

bearbetas, skrivs ned och sprids till kollegor. Jämfört med andra yrkesgrupper – 

som till exempel läkare, jurister och officerare – används lärares erfarenheter i liten 

utsträckning till att utveckla verksamheten.
4
 En utförlig beskrivning av lärares 

politikundervisning kan därför vara av intresse för både forskare och praktiker.  

 

Avgränsningar och metod 

 

En enskild studie kan svårligen beskriva all undervisning om politik och ett par 

avgränsningar är därför på sin plats. Den första avgränsningen rör vilken 

undervisning som avses. Här avses undervisning som bedrivs inom ramen för so-

ämnet på högstadiet. Den andra avgränsningen rör vilken politik som avses. I 

svensk politik finns fyra huvud-nivåer för politiskt beslutsfattande dit medborgare 

väljer politiska representanter
5
 (se figur 1). Undersökningen har begränsats till att 

omfatta de två översta beslutsnivåerna.  

 

 

                                                 
1
 Se t ex Eklund & Larsson (2009), Bronäs & Selander (2002) 

2
 Se t ex Linde (1986), Marklund (1987), Vernersson (1999) 

3
 Se t ex Bromsjö (1965), Bernmark-Ottosson (2009), Odenstad (2010), Vernersson (1999) 

4
 Schüllerqvist (2009), s. 9-10 

5
 Nilsson (2010), s. 63 
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Figur 1: Beslutsnivåer i svensk politik 

Huvudnivåer för beslutsfattande i svensk politik 

Europeisk nivå   -  direktval till Europaparlamentet och indirekt val till t ex 

ministerrådet 

Nationell nivå    -  direktval till riksdagen och indirekt val av t ex regeringen 

Regional nivå     -  direktval till landstingsfullmäktige och indirekt val av t ex 

landstingsstyrelsen 

Kommunal nivå -  direktval till kommunfullmäktige och indirekt val av t ex 

kommunstyrelsen 

 

Med ambitionen att få en relativt allmängiltig beskrivning av hur undervisningen 

om svensk politik på nationell nivå (nationell politik) och politik på europeisk nivå 

(EU) ser ut på högstadiet, genomfördes undersökningen i två steg. Först 

genomfördes en webbenkät som gick ut till samtliga so-lärare i sex kommuner. 

Enkätsvaren användes för att få ett strategiskt urval av informanter. Olika faktorer 

– som kön, utbildning, yrkesverksam tid, typ av slutbetyg som sätts samt 

uppskattad tid för undervisning om nationell politik och EU – beaktades för att få 

en spridning av informanter utifrån karaktäristika som skulle kunna ha betydelse 

för undervisningen. I ett andra steg genomfördes hösten 2009 intervjuer med 

sjutton so-lärare på tretton olika skolor. I intervjuerna fick lärarna beskriva sin 

undervisning om nationell politik och om EU, utifrån en mängd olika 

infallsvinklar. Bland annat fick lärarna svara på vad de tar upp, vad de väljer bort, 

hur de undervisar, när de undervisar, vilket syfte de har med undervisningen, vilket 

material de använder, vad som examineras, om eleverna brukar ta upp särskilda 

saker, etcetera.  

 

Lärarnas beskrivning av undervisningen har här delats upp i två delar. I den första 

beskrivs i vilket sammanhang undervisningen om politik sker och i den andra 

beskrivs innehållet i undervisningen. Presentationen fokuserar på likheter och 

skillnader i undervisningen om de två kunskapsområdena. Avslutningsvis 

diskuteras möjliga konsekvenser av de empiriska resultaten.  

 

I vilket sammanhang sker politikundervisningen?  

 

Inom statsvetenskaplig forskning argumenteras för att det är rimligt att se politik på 

nationell och europeisk nivå som sammanflätade.
6
 Med det menas att nationell 

politik och politik i EU inte bör ses som separata politiska system eftersom den 

politiska processen pågår samtidigt på båda nivåerna och det finns en interaktion 

mellan nivårerna. Utifrån det resonemanget är ett intressant resultat i studien att 

ingen lärare integrerar undervisning om nationell politik med undervisning om EU. 

                                                 
6
 Se t ex Bergman & Blomgren (2005), s. 11ff, Warleigh-Lack (2009), Wessels (1997) 
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Några lärare uttrycker att de ”givetvis nämner” att EU påverkar den nationella 

nivån men att undervisningen om EU sker vid ett annat tillfälle. Ingen lärare ställer 

heller någon fråga om EU i samband med prov på nationell politik. Det förefaller 

däremot vara vanligt att integrera undervisningen om nationell politik med 

undervisning om kommunal och regional nivå. Flera lärare säger att de undervisar 

om ”de tre nivåerna” och det avspeglas också i provfrågorna. Vi kan alltså 

konstatera att lärare ofta undervisar om tre av fyra beslutsnivåer inom ramen för ett 

arbetsområde men att den fjärde beslutsnivån – den europeiska – behandlas vid ett 

annat tillfälle.  

 

Det finns ytterligare ett par intressanta skillnader avseende i vilket sammanhang 

kunskapsområdena nationell politik och EU tas upp. Karaktäristiskt för 

undervisningen om nationell politik är att lärarna avsatt ett arbetsområde där den 

huvudsakliga undervisningen sker. Kunskapsområdets innehåll utgör en mycket 

stor del av arbetsområdets innehåll. Kunskapsområdet styr så att säga utformningen 

av arbetsområdet. Detta sätt att organisera undervisningen har i studien betecknats 

som ett ’fast kunskapsområde’. Om undervisningen om kunskapsområdet däremot 

saknar en tydlig början och ett tydligt slut och undervisningssammanhanget styr 

vilket innehåll som tas upp i undervisningen, betecknas det istället för ett ’flytande 

kunskapsområde’. I detta fall styr arbetsområdena så att säga vad som tas upp av 

kunskapsområdet (se figur 2). 

 

Figur 2: Olika sätt att organisera ett kunskapsområde 

 

 

Samtliga lärare behandlar nationell politik som ett fast kunskapsområde. Det 

hindrar inte att nationell politik diskuteras i samband med andra arbetsområden 

men det är tydligt att lärarna konstruerat ett särskilt arbetsområde för den 

huvudsakliga undervisningen om nationell politik. Undervisningen om EU är 

däremot inte alltid kopplat till ett särskilt arbetsområde. Lärarna menar att olika 

aspekter av EU kommer upp i olika arbetsområden. Flest nämner 

geografiundervisningen om Europas länder och historieundervisning om 

Arbetsområde 
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efterkrigstiden. Ekonomi och globalisering nämns också som exempel på 

arbetsområden då lärarna tar upp aspekter av EU-samarbetet. EU behandlas i dessa 

fall som ett flytande kunskapsområde. Framhållas skall att det också finns flera 

lärare som behandlar EU som ett fast kunskapsområde. Studien indikerar att det 

kan finnas ett samband mellan hur kunskapsområdet organiseras och vilken tid 

lärarna bedömer att EU-frågor får i undervisningen. I normalfallet bedöms EU-

frågor få mellan en och två veckors undervisning. En relativt stor grupp bedömer 

dock att de avsätter mindre än en vecka av högstadiets SO-tid och i ett par fall 

nämner lärarna att de för vissa klasser prioriterar bort undervisning om EU, 

beroende på att klassen är ”svag” och behöver mer tid för andra kunskapsområden.  

Det fåtal lärare som undervisar mer än två veckor om EU ser alla EU som ett fast 

kunskapsområde. Svensk politik på nationell nivå tycks i normalfallet få omkring 

fyra veckors undervisning även om det förekommer lärare som undervisar såväl 

fler som färre veckor om nationell politik. 

 

En annan skillnad avseende det sammanhang där undervisningen om 

kunskapsområdena sker handlar om när i tiden lärarna avser att behandla 

kunskapsområdet. Lärarna har två olika strategier för när undervisningen om 

nationell politik skall ske. Flera lärare väljer att alltid förlägga undervisningen om 

nationell politik i samband med de allmänna valen till riksdagen. Det innebär att 

undervisningen om nationell politik tas upp i samtliga årskurser det år riksdagsval 

hålls. Vid höstterminens start och cirka en månad framåt undervisar läraren i alla 

sina klasser om nationell politik. Undervisningen drar nytta av den uppmärksamhet 

nationell politik får i medier och eleverna ges ofta möjlighet att besöka valstugor 

under kursens gång. Dessutom arrangerar de flesta skolor ett skolval i samband 

med riksdagsvalet, där eleverna får ”öva sig i hur det är att rösta”. När lärarna 

använder sig av en så kallad ’valårsstrategi’ måste undervisningens svårighetsgrad 

anpassas till de olika årskursernas mognadsnivå.
7
 En annan strategi är att alltid 

förlägga undervisningen i en särskild årskurs – en så kallad ’årskursstrategi’. I 

dessa fall sker undervisningen i en särskild årskurs oavsett om det är valår eller ej. 

Lärare motiverar i flera fall strategin med att undervisningen om nationell politik 

kräver vissa förkunskaper eller att de vill att eleverna skall vara inlästa på området 

det år en skolresa till Stockholm arrangeras och där ett riksdagsbesök ingår. De 

lärare som använder en årskursstrategi påpekar att de självklart diskuterar nationell 

politik i samband med riksdagsvalet men de förtydligar att de inte ”gör något 

större” i samband med valet utan att den huvudsakliga undervisningen är förlagd 

till en viss årskurs.   

                                                 
7
 På högstadier med årskurserna 6-9, infaller alltid ett år med riksdagsval under elevernas 

högstadietid. På högstadier med årskurserna 7-9 måste läraren komplettera en valårsstrategi med att 

ge den årskull vars högstadietid ej sammanföll med ett riksdagsval, en kurs om nationell politik vid 

ett annat tillfälle.  
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Två strategier framkommer också i lärarnas redogörelse för EU-undervisningen. 

Användandet av en årskursstrategi motiveras, liksom för nationell politik, med att 

kunskapsområdet kräver vissa förkunskaper och förläggs i samtliga dessa fall till 

årskurs 8 eller 9.  

 

Däremot finns det ingen lärare som uttrycker att de använder en valårstrategi för 

kunskapsområdet EU. Ingen skola arrangerar heller skolval eller utflykter till 

valstugor i samband med valet till Europaparlamentet. De lärare som inte använder 

en årskursstrategi uppger att de ej planerar in en särskild tid då de undervisar om 

EU. Om EU-frågor uppmärksammas i media eller om eleverna undrar över något 

särskilt diskuteras det när ämnet är aktuellt. Strategin att behandla EU när ämnet 

dyker upp på agendan har betecknats som en ’carpe-diem strategi’. Med det menas 

att lärarna inte anser att EU-frågor är tydligt kopplade till särskilda arbetsområden 

utan att de istället ”fångar dagen” då EU-frågor uppmärksammas.   

 

Sammantaget kan vi konstatera att nationell politik alltid behandlas som ett fast 

kunskapsområde och att kunskapsområdet tas upp i samband med riksdagsval eller 

i en särskild årskurs. Undervisningen om EU kan antingen behandlas som ett fast 

kunskapsområde eller som ett flytande kunskapsområde där olika aspekter av EU 

tas upp i olika sammanhang. EU-undervisningen är i en del fall förlagd till en 

särskild årskurs och i en del fall sker den i samband med att media eller elever 

uppmärksammar något särskilt som har med EU att göra. Vi kan också konstatera 

att kunskapsområdena inte integreras med varandra och att undervisningen om 

nationell politik får betydligt mer tid än undervisningen om EU. 

 

 

 

Vad tas upp i politikundervisningen? 

 

En normativ utgångspunkt för studien har varit att politikundervisningen bör 

förbereda eleverna för ett politiskt deltagande. Utgångspunkten har stöd i 

styrdokumenten, där det står att samhällskunskapsundervisningen skall ge 

”grundläggande kunskaper […] som stimulerar till delaktighet i den demokratiska 

processen”.
8
 Begreppet demokratisk kompetens har använts för att försöka ringa in 

vilka olika typer av förmågor som gynnar politisk deltagande. Enligt Maria Jarl kan 

demokratisk kompetens ses som ett samlingsbegrepp för fyra egenskaper.
9
 I studien 

undersöks om undervisningen är väl utformad för att stärka två av de fyra 

delkompetenserna: politiska kunskaper och systemtilltro (se figur 3).  

                                                 
8
 Skolverket (2000). 

9
 Jarl (2004), s. 52ff 
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Figur 3: Den demokratiska kompetensens olika delar 

Demokratisk kompetens 

Politiska 

kunskaper 

Systemtilltro Självtilltro Politiskt intresse 

 

Det finns olika åsikter om vilka politiska kunskaper eleverna och de sedermera 

röstberättigade medborgarna behöver för politiskt deltagande. Den tyske 

politikdidaktikern Joachim Detjen menar att ett rimligt mål för undervisningen är 

att ge elever politiska kunskaper som motsvarar de kunskaper en reflekterande 

fotbollsåskådare har om fotboll.
10

 Den reflekterande åskådaren känner till spelets 

regler, vet vad man spelar om och förstår också de taktiska strategier som ligger 

bakom lagens spelsätt.
11

 Medborgare behöver motsvarande politiska kunskaper. Att 

känna till politikens ramar och regler (politydimensionen), politikens mål och 

innehåll (policydimensionen) och politiska strategier och handlingar 

(politicsdimensionen) är nödvändigt för att kunna analysera politik och göra 

adekvata bedömningar.
12

 Som ett exempel kan nämnas att det inte räcker för en 

medborgare att veta vilket parti som bäst motsvarar hans eller hennes preferenser 

för att kunna göra en bra bedömning av vilket parti som bör få ens röst. 

Medborgaren behöver dessutom veta lite om vilka regler som gäller för att partiet 

skall bli representerat i den aktuella församlingen och bör även kunna bedöma 

vilka andra partier som kan tänkas samarbeta med partiet. Undervisning som 

koncentreras till att belysa en eller två dimensioner av politik ger en ofullständig 

och skev bild av politik.
13

 I studien har undervisning där samtliga 

politikdimensioner belyses därför bedömts vara bättre utformad för att ge eleverna 

politiska kunskaper än undervisning som är koncentrerad till en eller två 

politikdimensioner.  

 

Studiens resultat visar att undervisningen om nationell politik skiljer sig markant 

från undervisningen om EU avseende vilka politikdimensioner som behandlas. I 

lärarnas beskrivning av undervisningen om nationell politik framträder en bild av 

att samtliga politikdimensioner är väl representerade. Alla lärare nämner till 

exempel att de går igenom hur valsystemet fungerar, riksdagens och regeringens 

uppgifter, fakta om vilka riksdagspartierna är och vad partiledaren heter. Detta är 

exempel på polityinnehåll. Policyinnehåll som samtliga lärare undervisar om är 

riksdagspartiernas politiska åsikter. Eleverna förväntas kunna redogöra för vilka 

                                                 
10

 Detjen (2000), s. 13 och Detjen (2001), s. 1ff. 
11

 Scherb (2008), s. 51. 
12

 Politikdidaktiker i Tyskland har länge studerat politik som ett tredimensionellt begrepp. Politik 

uppfattas som ett skeende (politics), inom reglerade former (polity), där förverkligandet av ett mer 

eller mindre kontroversiellt innehåll (policy) äger rum. Se t ex Breit (2007), s. 46, Detjen (2007a), s. 

29 och Gagel (2000), s. 65. 
13

 Gagel (2000), s. 67, Tønnessen R & Tønnessen M (2007), s. 22. 
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partiernas profilfrågor är och för vad partierna tycker i några andra centrala frågor. 

Exempel på centrala frågor kan vara skattefrågor, skolfrågor, miljöfrågor, 

invandringsfrågor etcetera. Undervisningsinnehåll som kan kopplas till 

politicsdimensionen belyser framförallt hur enskilda medborgare kan agera för att 

påverka politiken samt det lärarna kallar blockpolitik. Påverkansmöjligheter som 

tas upp är i första hand själva röstningsförfarandet men även metoder för att 

bedriva opinion.  Blockpolitik handlar om vilka partier som samarbetar och varför 

de samarbetar. 

 

Undervisningen om EU, förefaller till skillnad från undervisningen om nationell 

politik, huvudsakligen behandla polityinnehåll och i viss mån policyinnehåll. 

Europasamarbetets tillkomst i Kol- och stålunionen och dess syfte att säkra freden i 

Europa står, tillsammans med den successiva utvidgningen av unionen från 6 till 

dagens 27 medlemsstater, i fokus för undervisningen. Ett vanligt 

undervisningsupplägg är att ge eleverna en blindkarta där de med olika färger kan 

illustrera hur EU utvidgats i sju steg. Att förmedla denna historiska tillbakablick 

framhålls som EU-undervisningens kärna. Andra vanligt förekommande exempel 

på polityinnehåll är en översiktlig genomgång av EU:s centrala institutioner samt 

vilka EU:s fyra friheter är. Innehåll kopplat till policydimensionen tar i första hand 

upp för- och nackdelar med ett svensk EU-medlemskap. De lärare som examinerar 

undervisningen om EU kan till exempel ha en avslutande essäfråga där eleverna får 

argumentera för eller emot ett svenskt medlemskap. Resonemang om för- och 

nackdelar med EMU tycks också förekomma, men nämns av färre lärare. 

Politicsdimensionen förefaller utgöra en ytterst marginell del av EU-

undervisningen. I de fall politicsinnehåll nämns betonas framförallt motsättningar 

mellan några av EU:s stormakter samt utomparlamentariska påverkansmetoder som 

lobbying och franska bönders vägblockader.   

 

Vid en jämförelse av kunskapsområdena nationell politik och EU kan konstateras 

att undervisningen skiljer sig åt avseende i vilken utsträckning samtliga 

politikdimensioner belyses men också avseende vilket innehåll som prioriteras 

inom respektive politikdimension. En slutsats som dras i studien är att 

undervisningen om nationell politik är relativt väl utformad för att ge eleverna den 

flerdimensionella bild av politik de behöver för att kunna göra politiska analyser 

och bedömningar medan undervisningen om EU inte kan anses vara väl utformad 

för samma ändamål.  

 

Den andra delen av demokratikompetensen – systemtilltron – handlar om 

”huruvida man uppfattar påverkansförsökens mottagare, exempelvis politikerna, 
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som mottagliga för synpunkter och önskemål”.
14

 Inom statsvetenskaplig forskning 

har det länge hävdats att utrikespolitiska frågor till sin karaktär är svårare att förena 

med ett demokratiskt inflytande än inrikespolitiska frågor. Den här så kallade 

oförenlighetstesen menar att utrikespolitik kännetecknas av tre brister ur ett 

demokratihänseende.
15

 För det första anses inflödet av medborgerliga preferenser 

till det politiska systemet vara svagt. För det andra anses det finnas ett överordnat 

nationellt intresse som gör att olika åsikter inom landet inte debatteras öppet. För 

det tredje anses utrikespolitiska frågor inte ha en direkt koppling till medborgarens 

vardag. Om undervisningen framställer politiken som utrikespolitik kan 

undervisningen, enligt oförenlighetstesens logik, bidra till en lägre systemtilltro. I 

undersökningen har inrikespolitik definierats som motsatsen till utrikespolitik. Med 

ett inrikespolitiskt perspektiv på undervisningen betonas att det finns ett inflöde av 

preferenser från medborgarna till det politiska systemet, att det finns en pluralism 

av åsikter inom systemet och att det finns en återkoppling från systemet till 

medborgarnas vardag (se figur 4).   

 

Figur 4: Inrikespolitiska kännetecken som bör belysas i undervisningen 

 

 

En utgångspunkt i undersökningen är alltså att undervisning som framställer 

politiken som inrikespolitik är bättre utformad för att bidra till ökad systemtilltro än 

undervisning som framställer politiken som utrikespolitik. Det går självklart att 

ifrågasätta i vilken utsträckning politik i EU verkligen lever upp till de 

inrikespolitiska kännetecknen och utgångspunkten tarvar därför en motivering. EU-

samarbetet är unikt till sin karaktär. Klassiska statsvetenskapliga begrepp som 

internationell organisation, mellanstatligt samarbete eller stat i vanlig bemärkelse 

fångar dåligt formen för dagens samarbete men tveklöst har EU med tiden 

utvecklats i riktning mot mer statslika drag.
16

 Inom stats-vetenskaplig forskning 

finns gott stöd för att dagens EU bättre beskrivs av den inrikespolitiska idealtypen 

än den utrikespolitiska.
17

 Blomgren och Bergman skriver till exempel att:
 
 

                                                 
14

 Jarl (2004), s. 53. 
15

 Goldmann (1986), s. 5ff. 
16

 Se t ex Petersson m fl (2003), ss. 37-38, Tallberg (2007), s. 197, Warleigh-Lack (2009), s. 1ff. 
17

 Se t ex Blomgren & Bergman (2005), Hegeland (2006), Hix (2008) och Nyberg (2010). 
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I grunden bör man eftersträva att EU-politik i högre utsträckning 

förstås som en del av inrikespolitiken. I varje fall har de allra flesta 

EU-frågor inte längre karaktären av utrikespolitik i den meningen att 

de skall bestämmas av regeringen med så lite direkt inblandning av 

parlamentet som möjligt.
18

  

 

EU-forskaren Simon Hix menar till och med att tvister inom EU i första hand 

utkämpas längs höger-vänsterskalan och att nationella meningsskiljaktigheter 

jämförelsevis spelar en mindre roll i dagens EU.
19

 EU-frågor har alltså med tiden 

blivit allt mer lika inrikespolitiska frågor och dessutom förefaller flera 

inrikespolitiska frågor få tydligare drag av utrikespolitik. Det har ”skett en 

utrikespolitisering av de inrikespolitiska frågorna, men också en inrikespolitisering 

av de utrikespolitiska som har gjort det svårt att skilja nationella politikområden 

från internationella”.
20

 Därför kan det vara rimligt att såväl framställningen av 

politik på europeisk nivå som framställningen om politik på nationell nivå, 

uppvisar både inrikespolitiska och utrikespolitiska kännetecken om än i olika grad.  

I undervisningen om nationell politik framträder samtliga tre kännetecken som 

präglar ett inrikespolitiskt perspektiv. Lärarna betonar att de försöker synliggöra ett 

inflöde från medborgarna till det politiska systemet. Det görs bland annat genom att 

lärarna poängterar för eleverna att vi har ett representativt system där politikerna 

väljs av folket och därför representerar medborgarna. Flera lärare poängterar vikten 

av att eleverna ser denna koppling och de uppmanar eleverna att delta i framtida 

riksdagsval. De uttrycker till exempel att de i undervisningen förklarar att ”det är 

en plikt att rösta” och att man ”inte får bli en soffpotatis” för då kan 

antidemokratiska krafter få fritt spelrum. En pluralism inom systemet framkommer 

genom att de olika riksdagspartiernas åsikter bryts mot varandra i debatter där 

eleverna representerar olika partier eller genom att lärarna undervisar om 

åsiktsskillnader mellan partierna. Ett vanligt sätt att visa hur partiernas åsikter 

skiljer sig åt är att gradera partierna utefter en höger-vänsterskala. Lärarna är också 

måna om att hitta elevnära exempel på hur politiken kan påverka medborgarnas 

vardag. Partiernas inställning i skolfrågor nämns i flera fall som ett exempel på det. 

Denna återkoppling från det politiska systemet till medborgarnas vardag tycks även 

framkomma i undervisningen om EU, fast på ett annat sätt. Lärarna uppger att de 

har svårt att finna konkreta exempel som belyser hur beslut på EU-nivå kan 

påverka elevens vardag men däremot poängterar de för eleverna att EU har ett stort 

inflytande över oss i Sverige. De två andra kännetecknen på inrikespolitik tycks 

dock betonas i mycket liten utsträckning. Vikten av att få eleverna att rösta i 

Europaparlamentsvalet är till exempel inget lärarna trycker på. Att 
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19
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20
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 256 

riksdagspartierna har olika åsikter om hur politiken i EU skall utformas nämns inte 

heller som något som tas upp i undervisningen. Att det finns partier som är 

negativa till EU-samarbetet som helhet kan däremot vara en del av undervisningen. 

I den mån undervisningen betonar att det finns ett inflöde till och en pluralism 

inom systemet, är det Sverige som land som framställs som aktör. En del 

poängterar till exempel att de svenska politikerna i EU representerar Sverige och 

att Sverige står för andra uppfattningar i miljöfrågor och flyktingfrågor än vad 

länderna i öst och syd gör. Undervisning som mer ingående tar upp hur valet till 

Europarlamentet går till eller vilken politik svenska partier vill driva i EU, verkar 

vara en detaljnivå dit undervisningen sällan når.  

 

Undervisningen om nationell politik tycks således framställa politiken på ett sätt 

som ligger mycket nära idealtypen för inrikespolitik medan undervisningen om EU 

ligger nära idealtypen för utrikespolitik. Bedömningen är därför att undervisningen 

om nationell politik är bättre utformad för att utveckla en systemtilltro hos eleverna 

än vad undervisningen om EU är. 

 

Didaktiska utmaningar för politikundervisningen 

 

Utgångspunkten för studien har varit att medborgare behöver specifika 

innehållsmässiga kunskaper om valsystem, partiåsikter, koalitionspartners etcetera 

för respektive beslutsnivå
21

 samt en tilltro kopplad till respektive nivå. En slutsats 

som dras i studien är att innehållet i undervisningen om nationell politik är 

betydligt bättre utformat för att bidra till politiskt deltagande på nationell nivå än 

vad innehållet i EU-undervisningen är för politiskt deltagande på europeisk nivå. 

En annan slutsats är att nationell politik och europeisk politik behandlas var för sig 

och att politiknivåernas ömsesidiga påverkan riskerar att osynliggöras. De 

empiriska resultaten från studien visar alltså att det tycks finnas en spänning mellan 

den bild av politik som skolan förmedlar och den bild av politik som förordas i 

statsvetenskaplig och didaktisk forskning. Spänningsförhållandena är över lag mer 

påfallande för EU-undervisningen än för undervisningen om nationell politik och 

avslutningsvis kommer tre sådana spänningsförhållanden att uppmärksammas. 

 

Närvaro kontra frånvaro av en konfliktdimension 

 

Synliggörandet av en konfliktdimension är av stor vikt för politikundervisning som 

syftar till politiskt deltagande. Konflikter kan ses som kärnan i politik och 

kännedom om dessa utgör ofta grunden för politiska handlingar.
22

 I undervisningen 
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om nationell politik poängteras ideologiska skillnader mellan partier. Till exempel 

är det vanligt att använda höger-vänsterskalan för att tydliggöra 

meningsskiljaktigheter partierna emellan och i några fall poängterar lärarna att de 

undervisar om att dessa konflikter kan kopplas till socioekonomiska skillnader. 

Undervisningen om EU kan däremot betecknas som avideologiserad. Olika 

partipolitiska ståndpunkter i frågor som behandlas på EU-nivå förefaller inte vara 

en del av EU-undervisningen. I undervisningen om EU utgör också EU-

upplysningens opartiska information det absolut vanligaste komplementet till 

läroboken medan undervisningen om nationell politik använder partiers egna texter 

i form av hemsidor och broschyrer. I de fall EU-undervisningen tar upp 

partipolitiska skillnader handlar det om partiernas inställning till ett svenskt 

medlemskap och då tycks nya partier som Junilistan och Piratpartiet 

uppmärksammas mer än de etablerade partierna. Å andra sidan förefaller eleverna i 

EU-undervisningen ges möjligheten att reflektera kring sin egen inställning till 

Sveriges EU-medlemskap. Att diskutera argument för och emot ett svenskt EU-

medlemskap framstår som ett viktigt mål för kunskapsområdet. I det avseendet 

skiljer sig EU-undervisningen jämfört med undervisningen om nationell politik där 

eleverna snarare förväntas kunna argumentera utifrån olika partiers ståndpunkter än 

utifrån sina egna åsikter. En skillnad i undervisningen om de två 

kunskapsområdena kan alltså beskrivas som att eleverna i nationell politik får lära 

sig vad som skiljer de olika politiska alternativen åt medan de i EU-undervisningen 

får möjlighet att fundera över vad de själva anser om Sveriges medlemskap. Att 

fritt få relatera undervisningen till egna åsikter kan vara en stor pedagogisk fördel 

men att partikopplingen saknas kan också vara ett demokratiskt problem i ett så 

partiorienterat system som det svenska.
23

 Det kan diskuteras om det är skolans 

uppgift att förmedla politiska partiers ståndpunkter i olika frågor men studiens 

utgångspunkt är att det i alla fall bör framgå att det finns olika politiska alternativ 

att ta ställning till. Enligt politikdidaktikern Weiβeno har politikundervisningen en 

plikt att visa eleverna deras praktiska möjligheter att utöva ett demokratiskt 

inflytande, även på en europeisk nivå eftersom EU-beslut i stor utsträckning 

påverkar medborgarnas vardagsliv.
24

 Ett sätt för EU-undervisningen att få en 

utformning som mer påminner om nationell politik kan vara att förlägga 

undervisningen i samband med val till Europaparlamentet. Valet hålls dock bara 

vart femte år och ligger dessutom nära skolavslutningen vilket kan försvåra för 

lärare som vill använda sig av en valårstrategi för EU-undervisningen. 
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24
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Institutionslära kontra exemplifierande undervisning 

 

Vilka politikdimensioner som belyses i undervisningen kan påverkas av hur 

undervisningen struktureras. Om undervisningen består av en systematisk och 

abstrakt genomgång, så kallad institutionslära, blir lärprocessen deduktivt inriktad 

och undervisningens fokus riktas mot generella regler och ramar för politik, det vill 

säga politydimensionen. Om undervisning istället tar sin utgångspunkt i ett enskilt 

exempel blir lärprocessen induktiv till sin karaktär. För att återigen använda en 

fotbollsmetafor kan skillnaden i undervisningsupplägget beskrivas som att eleverna 

i det ena fallet lär sig om fotboll genom att undervisas om regler och fakta om 

spelet och i det andra fallet genom att de får se ett par fotbollsmatcher. Att belysa 

politik utifrån konkreta exempel på politiska processer förordas i tysk 

politikdidaktik som ett viktigt inslag i undervisningen då det leder till att samtliga 

politikdimensioner behandlas.
25

 Skillnaden mellan institutionslära och 

exemplifierande undervisning kan vara en förklaring till varför undervisningen om 

EU skiljer sig så tydligt från undervisningen om nationell politik. EU-

undervisningen består till stor del av att skissa upp de historiska och geografiska 

ramarna för Europasamarbetet samt av en översiktlig genomgång av de centrala 

institutionerna. Några lärare påpekar att de gärna skulle vilja konkretisera 

undervisningen med aktuella exempel på hur politiska beslut gått till men att de 

inte har tillräckligt ingående kunskaper för att göra det. Även om undervisningen 

om nationell politik också ämnar förmedla en översiktlig bild av olika institutioners 

roll så påtalar lärarna att de kan använda aktuella exempel för att illustrera hur den 

politiska processen går till. Den metod som förefaller dominera undervisningen om 

nationell politik går ut på att eleverna gruppvis får fördjupa sig i vad ett 

riksdagsparti tycker i ett antal politiska frågor. Redovisningen sker genom att 

eleverna till exempel får delta i en partidebatt eller i ett rollspel där det gäller att få 

en politisk majoritet för sitt partis förslag. Arbetssättet bidrar sannolikt till att flytta 

fokus från politydimensionen och öka policy- och politicsinnehållet i 

undervisningen.  

 

Ett sammanflätat politiskt system kontra två separata politiska system 

 

Under det senaste decenniet har statsvetenskaplig forskning visat att Sveriges och 

EU:s politiska system blivit allt mer sammanflätade. Politik på de olika nivåerna 

påverkar varandra och det är inte alltid givet på förhand var ett visst beslut kommer 

att fattas.
26

 I politikundervisningen tycks dock svensk politik och politik i EU 

behandlas var för sig vilket rimligtvis borde påverka den bild av politik som 
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26
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eleverna gör sig. Om EU-frågor oftare belyses i samband med geografi- eller 

historieundervisningen än i undervisningen om politik, kan få betydelse för om 

EU-frågor upplevs som en medborgerlig angelägenhet. Tidigare studier av hur 

elever ser på sina politiska rättigheter visar också att de förknippar dessa rättigheter 

med den nationella nivån och inte med den europeiska nivån.
27

 Lärarna har här en 

svår balansgång att gå mellan att å ena sidan undvika att ett arbetsområde blir för 

stort och därmed svårgreppbart för eleven och å andra sidan visa att nationell 

politik idag är tätt sammanbunden med EU:s politiska system. Kanske bör EU 

betraktas som såväl ett eget kunskapsområde som en strimma i undervisningen om 

den nationella politiken.
28

 I den nya läroplan, som hösten 2011 infördes i 

grundskolan, är Europeiska unionen framskriven som en del av Sveriges politiska 

system.
29

 Det har den inte varit tidigare, och kanske kan det få betydelse för i vilket 

sammanhang EU-frågor tas upp framöver. 

 

Avslutning 

 

I undersökningen framgår tydligt att politikundervisning är en central del av 

samhällskunskapsämnet. Undervisningen om nationell politik förefaller var väl 

genomarbetad och lärarna tycks ha en relativt klar bild av vad de vill med sin 

undervisning. Undervisningen om EU framstår däremot inte som lika 

genomarbetad.  Lärarna har genomgående svårare att redogöra för sin undervisning 

om EU än för sin undervisning om nationell politik. Även om det finns en variation 

inom den intervjuade gruppen så förefaller skillnaden mellan hur lärarna undervisar 

om de två kunskapsområdena vara betydligt större än skillnaden mellan hur olika 

lärare undervisar om samma kunskapsområde.  

 

I flera fall tycks EU inte ha hunnit utvecklats till en naturlig del av 

samhällskunskaps-ämnets kanon. Användandet av en carpe-diem strategi – där 

kunskapsområdet i första hand är tänkt att behandlas i samband med aktuella 

händelser – nämns som ett sätt att göra EU mer intressant för eleverna men 

strategin förefaller också innebära en risk. Den stoffträngsel som många SO-lärare 

upplever, tycks leda till att EU-frågor knappt hinns med överhuvudtaget. Till 

exempel satte varken Sveriges ordförandeskap i EU eller införandet av 

Lissabonfördraget några stora avtryck i lärarnas undervisning under hösten 2009, 

då intervjuerna hölls. Flera lärare påpekade att de önskat lyfta dessa frågor men att 

de inte hunnit för allt annat viktigt som måste behandlas under den begränsade tid 

de har till förfogande. Lärarnas bedömning är också att EU är ett svårt 

kunskapsområde att undervisa om. Upplevelsen har stöd i politikdidaktisk 
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forskning.
30

 Ragnar Müller menar, utifrån ett teoretiskt resonemang, att det finns 

särskilda förmedlingsproblem som är förknippade med undervisning om EU. 

Müller hävdar att EU-undervisning bland annat måste brottas med att EU är ett 

sammansatt och svårbegripligt ämnesområde (komplexitet), att elever upplever EU 

som något avlägset som inte rör dem (distans), att EU förändras snabbt vilket 

medför att kunskaper och lektionsplaneringar måste revideras kontinuerligt 

(dynamik) och att undervisning av tradition tagit sin utgångspunkt i nationer vilket 

präglar vårt sätt att tänka (nationalstatsfixering).
31

 Dessa problem framträder mer 

eller mindre tydligt när lärarna pratar om sin EU-undervisning och flera av lärarna 

efterfrågar därför fortbildning i EU-frågor för att kunna utveckla undervisningen. 

Lärarna säger att de känner sig väl insatta i nationell politik men att de saknar 

samma djupa kunskaper om politik på EU-nivån. EU-undervisning konkretiseras 

därför sällan och undervisningen riskerar att bli lite ”torftigare” än undervisningen 

om nationell politik, menar de. En didaktisk förhoppning, med det jämförande 

upplägg som använts i studien, är att skillnader i lärarnas undervisning om de olika 

kunskapsområdena kan inspirera till eftertanke och reflektion kring hur 

undervisningen om politik kan utvecklas.  

 

Peter Wall (peter.wall@kau.se, peter.wall@karlstad.se) är utbildad 

samhällskunskapslärare och verksam vid Karlstads universitet och i Karlstads 

kommun. ”EU-undervisning: En jämförelse av undervisning om politik på nationell 

och europeisk nivå” är hans licentiatuppsats. Den kan nås via Digitala 

vetenskapsarkivet:  

www.diva-portal.org/smash/get/diva2:399052/FULLTEXT01 
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