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Förord 
 
I början av den arbetsprocess som lett fram till detta arbete liknade jag mig själv 
vid doktor Frankenstein: jag försökte hitta olika delar som passade någorlunda 
ihop med varandra och sy ihop dem till något som skulle bli en välfungerande 
helhet. När jag nu står i begrepp att färdigställa denna text för tryck, finner jag 
det värt att återkomma till den bilden och fråga mig om jag har lyckats i min 
föresats, eller om jag snarare skapat ett monster. 
 
Egentligen är mina läsare mycket bättre positionerade för att besvara den frågan, 
men jag vet att i den mån jag har varit framgångsrik är det tack vare den hjälp 
jag fått av alla dem som varit inblandade i arbetsprocessen på något sätt, och jag 
passar därför på att tacka dem här. 
 
Att denna text överhuvudtaget blivit verklighet är tack vare att Martin Stolare 
rekommenderade mig att söka till forskarskolan CSD-FL. Han och Ann-Kristin 
Högman har varit mina handledare under arbetets gång och har givit mig 
ovärderlig hjälp för att få någon ordning på min forskning. Utan dem, och för 
den delen resten av lärarna och personalen på CSD-FL, hade denna 
undersökning aldrig blivit av. Särskilt viktiga har naturligtvis historikerna varit, 
förutom mina handledare även Bengt Schüllerqvist, Kenneth Nordkvist, Johan 
Samuelsson och May-Brith Ohman Nielsen. Stor tack också till Thomas 
Nygren för grönläsning av mitt arbete. 
 
Mina studiekamrater har också varit viktiga bidragsgivare till mitt arbete: med 
synpunkter, reflektioner och kritiska kommentarer har de alla bidragit till att 
förbättra studiens kvalitet. Särskilt vill jag nämna historiegruppen: Martin 
Estenberg, Henrik Friberg, Ulrik Holmberg, Susanne Liljedahl och Rickard 
Nordkvist. Tack för all er hjälp! 
 
Inte heller stödet från min ordinarie arbetsplats, Åsö vuxengymnasium i 
Stockholm, har varit obetydligt. Skolledningen, särskilt Sirpa Wahlberg, Ingela 
Ahlberg-Ersfjord och Ann-Marie Engback, gav mig möjligheten att genomföra 
detta projekt och har hela tiden hjälpt mig med stöd, uppmuntran och intresse, 
och i Ingelas fall även med läsning av manuset. Mina kollegor Anders Karlsson 
och Lars Hammarén ställde upp och lät mig testa mina metoder på dem innan 
det var dags att göra den riktiga undersökningen, och Margareta Sato ställde 
upp med att läsa mina tidiga utkast och komma med värdefulla synpunkter. 
  
För att min studie skulle kunna bli verklighet behövdes också några lärare som 
var beredda att utsätta sig för att observeras av mig. Jag anser att jag hade en 
väldig tur i att få tag på de fem lärare vars arbete utgör själva substansen i denna 
undersökning, och som alla osjälviskt ställt upp. Jag hoppas att jag inte 
felrepresenterat dem alltför mycket genom mitt val av studieobjekt och 
infallsvinklar på deras undervisning.  
 



På ett personligt plan vill jag nämna fyra personer som också bidragit: Fredrik 
Hornegård, Maria Andrade, Roger Alex och Ella Sezer. Ni har alla stöttat mig 
och trott på mig, även när jag själv inte trott på att jag skulle kunna gå i mål. 
Ett särskilt tack till dig Maria, för hjälpen med de tidiga transkriptionerna av 
mitt material, och till dig Ella, för musiken. Den hjälpte mig att klara av den 
mest kritiska fasen i arbetet.  
 
Många har alltså hjälpt mig att förbättra arbetet. Men det finns något som jag 
själv är helt ansvarig för: eventuella fel och brister. Med de orden överlåter jag 
till dig, min läsare, att bilda dig din egen uppfattning om hur nära doktor 
Frankenstein jag kommit. 
 
Juli 2014 
Joakim Wendell 
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1 Inledning 
 
Men förklaringar är ju allt på nåt sätt. Men sen kan man ju också... jag menar, en förklaring är 
ju... det beror på vem som förklarar.1 
 
Vi sitter i ett konferensrum i skolans bibliotek. Rummet är ganska litet och 
avskilt, med ett bord och fem stolar.  Rummet används förmodligen ibland som 
skrivningsrum, vilket kan förklara de osmyckade väggarna. Min informant, 
lärare A, har äntligen lyckats hitta en tid i sitt pressade schema för en intervju. 
Den fråga hon, i egenskap av vara en av de fem lärare som ingår i denna 
undersökning, precis har börjat besvara är en av mina kärnfrågor: vad har 
historiska förklaringar för roll i historieundervisningen?  
 
Intervjun är lång och vindlande, med ständiga avstickningar till konkreta 
situationer och exempel som intresserar oss båda. När A talar om sin 
historieundervisning överlag, fokuserar hon delvis på pedagogiska problem som 
att få eleverna att få grepp om språket, men också om att lära eleverna att tänka 
kritiskt i historia, något som syns i hennes uttalande ovan om att en förklaring 
”beror på vem som förklarar”. Samtidigt, när hon får frågan rakt på om 
förklaringar, är hennes första kommentar att förklaringar är ”allt på nåt sätt”.  
En möjlig tolkning av detta är att det för henne är så självklart att historia 
handlar om att förklara att hon inte ser det som värt att lyfta fram förrän hon 
får frågan. Vad skulle historia annars handla om? 
 
A:s uttalande om förklaringar som centrala i historieundervisningen har stöd i 
forskning om vad svenska lärare och elever anser vara viktigt i historia.2 Det är 
dock inte nödvändigtvis det sista ordet i frågan. När lärare C, som arbetar på ett 
yrkesgymnasium, funderar över samma sak uttrycker han farhågan att 
förklaringar kan vara svåra för eleverna att tillgodogöra sig: 
 
Jag tänker att förklara hamnar ju på två nivåer. Nu hamnar väldigt mycket [i undervisningen] 
på en /.../ nära nivå till dom, med vanliga människor och tankar och hur man känner sig och 
vad det är som kan driva dom och sådär /.../ och brukar försöka göra exempel. Tänk dig nu att 
staten skulle komma till er, och du är med i fotbollsklubben /.../ [staten] satsar på det, alltså att 
dom visar hur viktiga ni är och staten lägger pengar och resurser på att du ska utvecklas /.../ 
men alltså jämförelse på en väldigt enkel nivå. Och så ibland måste man försöka göra det 
svårare för dom och göra det mer teoretiskt /.../ alltså vad är problemet? Vad är orsaker till 
problemet? Vilka konsekvenser får det här och vilka lösningar kan ni se? /.../ Och här blir det 
genast mer teoretiskt och svårt...3 
 
C påpekar här att förklaringar kan tillämpas på olika nivåer. Den första nivån 
han identifierar är konkret och bygger på en jämförelse mellan en historisk 
individs situation och elevens egen situation. Den andra nivå C talar om 
uppfattar han som mer abstrakt och teoretisk, vilket framgår av att han 
använder begrepp som orsaker, konsekvenser och lösningar. Det är denna mer 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Intervju med lärare A 15/3 2013 
2 Ammert 2013 s. 57-58, 90-92 
3 Intervju med lärare C 6/3 2013 
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teoretiska nivå som han anser kan vara svår för eleverna att nå. Istället för 
förklaringarna betonar han istället förståelsen av individer som central i sin 
historieundervisning. 
 
I dessa två lärares uttalanden går det att se delvis skilda uppfattningar och 
historiska förklaringars roll i undervisningen. Skillnaderna ska inte överdrivas: 
även om C betonar svårigheterna med förklaringar och föredrar att fokusera på 
andra aspekter av historieämnet, så framgår det att han förhåller sig till 
förklaringar i sin undervisning. Icke desto mindre indikerar skillnaderna att 
lärare kan ha olika uppfattningar om förklaringarnas roll i 
historieundervisningen, och därmed arbetar de förmodligen på något olika sätt 
när de tar upp förklaringar. Samtidigt är detta inte givet: vad lärarna säger i en 
intervju är en sak, och det kan vara ett uttryck för hur de vill, tänker sig eller 
hoppas på att arbeta. Vad som sedan sker i den faktiska klassrumssituationen är 
en annan sak. Klassrumsundervisningen påverkas av många olika faktorer, där 
lärarens planer och önskningar utgör en delmängd. Därför handlar denna 
undersökning om hur några historielärare arbetar med förklaringar i sin 
klassrumsundervisning. 
  
 
1.1 Varför historiska förklaringar? 
 
Innan jag går in på att motivera varför undervisningen om historiska 
förklaringar är ett relevant forskningsområde bör själva begreppet historisk 
förklaring avgränsas. C Behan McCullagh framhåller att en förklaring kan 
definieras som ett svar på en fråga. Av det följer att historiska förklaringar är 
svar på frågor som har med historia att göra.4 En sådan definition är dock 
otymplig att använda i detta arbete. Jag utgår därför ifrån Montanero & Lucero, 
som i sin undersökning av historiska förklaringar likställer historical 
explanations med causal explanations, det vill säga orsaksförklaringar.5  Denna 
definition är mer användbar, då den utesluter frågor som handlar om att 
definiera begrepp och företeelser.  
 
Varför är det intressant att närmare studera hur lärare arbetar med historiska 
förklaringar i undervisningen? Ett skäl är att frågan om förklaringar, eller orsak 
och verkan, i historia är ett grundläggande historieteoretiskt problem. Den 
brittiska historikern E.H. Carr gick till och med så långt som att hävda att ”the 
study of history is a study of causes”.6 Vi behöver inte acceptera denna 
extremposition för att erkänna att frågan om varför något hände är viktig i 
historia. Detta kan på ytan tyckas vara en förhållandevis enkel operation, men 
vid närmare anblick öppnar en fråga om orsakerna till en historisk händelse en 
tidvattenvåg av frågor. Detta har föranlett vissa historiker att ifrågasätta 
historiska förklaringars värde överhuvudtaget. Keith Jenkins illustrerar denna 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 McCullagh 1998 s. 6-7 
5 Montanero & Lucero 2011 s. 112; jfr Berge 1995 s. 8  
6 Carr 1961 s. 113  
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problematik genom att vissa hur en till synes enkel fråga om orsakerna till den 
franska revolutionen 1789 leder över i en mängd problematiska överväganden: 
 
For example, how far back do you (have to?) take the influence of economics (to 1783, 1760, 
1714, 1648?) and what, exactly, do you include in this category of the economic? How, within 
the economic, do you know when aspects of it play a decisive role and then lie relatively 
dormant /.../? Again, how far afield will you go: is France metaphorically an island or 
inextricably caught up within a general European trajectory? What counts as Europe in the 
eighteenth century? /.../ Again, how do you measure the various levels and degrees of 
interpenetration between, say, the economic, the political, the social, the cultural, the 
ideological; and what goes into these categories?7   
 
Jenkins problematisering är visserligen nog så relevant, men hans antagande att 
problemet i praktiken löses genom att enbart kopiera hur andra har gjort har 
föga stöd bland andra historiker.8 Historiefilosofen McCullagh påpekar att vi i 
praktiken inte använder alltför avlägsna faktorer för att förklara skeenden. Att 
en kollega hälsar på mig i korridoren kan, om vi följer Jenkins resonemang, 
härledas till Big Bang, men i praktiken förklarar jag det snarare med att kollegan 
besvarar min hälsning. Själva avgränsningen är en del av processen att formulera 
en fungerande förklaring.9 Historikern Richard Evans framhåller också vikten 
av att arbeta med historiska förklaringar, oavsett avgränsningssvårigheterna. 
Enligt Evans hänger förklaringar intimt samman med historiska narrativ, som 
han anser är centrala för att kunna göra historiska framställningar, och därmed 
formulera någon slags historisk förståelse överhuvudtaget.10 I detta får han stöd 
av historiedidaktikern Peter Seixas, som hävdar att orsak och verkan (causation) 
är helt grundläggande för historisk förståelse: 
 
Causation is fundamental to history, as it is to any storytelling: we want to know how certain 
conditions and actions led to others. Without a sense of causation, sets of events – even if 
organized chronologically – become mere disconnected lists.11  
 
Seixas ger ett möjligt svar på frågan om varför man egentligen ska inkludera 
förklaringar i historieundervisningen – utan förklaringar får vi inget 
sammanhang i den historia vi läser. Ett möjligt svar på frågan ”varför ska vi 
arbeta med förklaringar i historieundervisningen?” är alltså att det bidrar till 
historisk förståelse. Men det går att hävda att användningsområdet är större än 
så. Den förståelse som Seixas beskriver i citatet ovan handlar om att lära om 
historia, något som är karakteristiskt för den angloamerikanska 
historiedidaktiska skolbildning som brukar betecknas historical thinking. Inom 
en annan historiedidaktisk tradition, historiemedvetandets, betonas snarare 
vikten att lära av historia. Genom att studera varför något hände i det förflutna 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Jenkins 1991 s. 62 
8 Jenkins 1991 s. 63 
9 McCullagh 1998 s. 177 
10 Evans 1997 s. 156-160; Jfr också med Anna Johanssons definition av narrativ, där kausala 
kopplingar ingår som en del (Johansson 2005 s. 124-125) 
11 Seixas & Morton 2012 s. 6 
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kan vi få perspektiv på vår egen nutid, kanske också vår framtid.12 Även inom 
denna skolbildning har historiska förklaringar alltså en viktig roll att spela. 
 
Just komplexiteten i att formulera och använda historiska förklaringar är något 
som historiedidaktiken betonar som centralt att förmedla till eleverna. Att 
arbeta med historiska förklaringar innebär att man rör sig inom flera olika 
kunskapsområden. Som Christine Counsell uttrycker det: 
 
Whenever ‘explanation’ or ‘causation’ creeps into our learning objectives it is actually very 
difficult to identify what we want pupils to do. There are so many different types of historical 
‘explanation’ on offer that it is dangerous to treat them as species of one generic concept /.../ 
What will the pupil’s response tell us here? Will it show ability to argue? Will it show 
awareness of causal relationships? Or will it be an indicator of his ability to recall relevant 
knowledge? It can only be all three. Indeed, these three define each other.13 
 
Detta kan jämföras med ett av kunskapskraven för betyget E i Historia 1-
kurserna i 2011 års svenska ämnesplan: 
 
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika 
tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för 
förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. 
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för 
olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan 
skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla 
slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för 
framtiden.14 
 
Likheten mellan detta kunskapskrav och Counsells resonemang är tydligt; även 
om ämnesplansförfattarna undviker att betona svårigheterna – i alla fall på 
denna betygsnivå – ställer kriteriet flera krav på elevens historiska kunskaper. 
Särskilt viktigt synes betoningen av att se orsakssamband vara. Vid sidan om ett 
skeendes händelseförlopp ska eleven kunna redogöra för orsaker och 
konsekvenser15, och dessutom se samband mellan det dåtida skeendet och 
förhållanden i nutiden, liksom dess betydelse för framtiden. Dessutom ska 
eleven kunna redogöra för olika tolkningar av skeendena. För det högre betyget 
C ska eleven också kunna ”jämför[a] de olika tolkningarna, [förorda] en av dem 
och [motivera] /.../ sitt val”. I Skolverkets kommentarer till ämnesplanen 
framhålls att ”tolkning” exempelvis kan handla om vilken som var den ”främsta 
orsaken” till en händelse, eller vilken betydelse en enskild faktor hade för ett 
skeende.16 
 
Vi kan således konstatera att förmågan att formulera historiska förklaringar, 
oaktat vissa akademiska invändningar emot denna förmågas värde, är en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Olofsson 2010 s. 35 
13 Counsell 1998 s. 2 
14 Skolverket 2011 a 
15 I ämnesplanen används ”orsaker och konsekvenser”, i andra sammanhang förekommer ”orsak 
och verkan”. I denna framställning gör jag ingen skillnad mellan ”verkan” och konsekvens”, utan 
använder dem synonymt. 
16 Skolverket 2011 b s. 6, min kursivering 
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grundläggande komponent i den historia som ska läras ut i svenska skolor.  
Följaktligen behöver historielärare i Sverige förhålla sig till denna förmåga och 
på något sätt hjälpa eleverna att utveckla den.  
 
 
1.2 Didaktisk forskning om historiska förklaringar 
 
Hur kan då lärare arbeta för att utveckla elevernas förståelse av förklaringar? 
Tidigare forskning har ringat in ett antal arbetssätt som kan gynna 
undervisningen på denna punkt. Ett av dem är begreppsanvändning. James 
Woodcock betonar vikten av att eleverna måste få tillgodogöra sig en nyanserad 
begreppsapparat som hjälper dem att hantera det annars ogenomskinliga 
begreppet ”orsak”.17  Detta kan ses som det första steget för att kunna 
konstruera historiska argument om förklaringar, vilket är vad både han och 
Christine Counsell ser som ett centralt mål i historieundervisningen.18  
 
Counsells och Woodcocks arbete med begreppsanvändning har en motsvarighet 
i Sverige i historiedidaktikern Anna-Lena Lilliestams forskning. I sin avhandling 
undersöker hon hur historielärare arbetar med begreppsanvändning, specifikt 
begreppen struktur och aktör, för att öka elevernas förmåga att resonera om 
historiska skeenden. Lilliestam lyfter fram ett antal kritiska aspekter som 
undervisningen behöver fokusera för att utveckla elevernas historiska tänkande. 
Däribland ingår ”explicit resonemang” och att ett resonemang ”kräver olika 
sorters faktorer”.19 Ett sätt att komma åt dessa kritiska aspekter är just att 
använda en nyanserad begreppsapparat som Woodcock talar om.  
 
Samtidigt som det alltså finns ett starkt fokus på begreppsanvändning i 
didaktikforskningen har vissa andra metoder för att träna upp elevernas 
historiska tänkande om förklaringar föreslagits av några forskare.  Veronica Boix 
Mansilla argumenterar för bruket av komparation  för att förklara, genom att 
två likartade skeenden jämförs med varandra för att visa på likheter och 
skillnader, bland annat avseende orsaker.20 Ellen Buxton arbetar också med 
komparation, men i syfte att få eleverna att använda kontrafaktiska 
resonemang.21 Just kontrafaktiska resonemang lyfts fram som ett viktigt 
arbetsredskap även av Counsell och Seixas & Morton.22 
 
Samtidigt som det alltså finns många olika idéer om arbetsredskap för att 
förtydliga undervisningen om förklaringar, är det viktigt att komma ihåg att 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Woodcock 2005 s. 9 
18 Woodcock 2011 s. 125-126, Counsell 2011 s. 90-92, 2004 s. 35-37. Detta starka fokus på 
argumentation har en kontrapunkt hos Robin Kemp, som tvärtom menar att eleverna bättre förstår 
historiska förklaringar om de konstruerar egna historiska narrativ (Kemp 2011 s. 32-34, 41-42). En 
mellanposition intas av Caroline Coffin, som ser argumentation (arguing) som en av de genrer som 
eleverna behöver behärska i historia: den utgör dock det mest avancerade genren, och föregås av 
recording och explaining (Coffin 2006 s. 47).  
19 Lilliestam 2013 s. 207; se även Lilliestam 2012 s. 120 
20 Boix Mansilla 2000 s. 406 
21 Buxton 2010 s. 7-13 
22 Counsell 2011 s. 100-101; Seixas & Morton 2013 s. 125 
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undervisningsverkligheten är komplex. Detta innebär att det inte bara är 
lärarens idéer om undervisningen som påverkar hur undervisningen kommer att 
utformas. Flera forskare betonar vikten av att se klassrummet som ett möte 
mellan eleverna, läraren och skolämnet, vilket innebär att den faktiskt 
realiserade undervisningen är ett resultat av interaktionen mellan dessa tre.23 
Vad gäller forskning om denna påverkan kommer Ronald Evans fram till att 
lärarens ämnesförståelse kan spela stor roll, även om den inte alltid får ett stort 
genomslag. Enligt Evans spelar elevernas motivering roll för realiserandet av 
lärarens intentioner.24 Montanero och Lucero betonar i sin studie av 
förklaringar också elevgruppens betydelse för undervisningens utformning.25 
Själva ämnesinnehållets betydelse tycks inte ha lyfts fram på samma sätt, men 
det kan vara värt att notera Carretero med fleras undersökning av hur 
människor förstår historiska förklaringar. Deras studie framhåller att det finns 
skillnader i hur människor uppfattar förklaringar av den egna nationella 
historien och förklaringar av världshistoria.26 
 
Annan forskning har också riktats in på hur elever förstår historiska 
förklaringar, bland annat i de undersökningar Peter Lee, Alaric Dickson och 
Rosalyn Ashby gjort om grundskoleelevers förståelse av historiska förklaringar. 
Ett resultat som de framhåller är att elevernas förståelse av kausalitet inte 
utvecklas parallellt med deras förståelse av mänskliga handlingar. Därför betonar 
de att dessa ur didaktisk synvinkel bör behandlas som separata kategorier.27 
Detta resonemang stöds av Denis Shemilt, som påpekar att eleverna överlag inte 
skiljer mellan anledningar (”reasons for actions”)  och orsaker (”causes of 
events”).28  
 
Detta tyder på att historical thinking-didaktikens fokus på tankebegrepp är av 
vikt för att stärka elevernas tänkande om förklaringar. Samtidigt varnar Pate och 
Evans för risken att undervisningen blir alltför instrumentell; i deras försök att 
använda explicita begrepp för att stimulera elevernas tänkande runt orsak och 
verkan fick undervisningen snarast motsatt verkan: eleverna fastnade i de olika 
begreppen och i att knyta ihop olika orsaker med varandra, så att de tappade 
helhetsbilden och inte lyckades komma fram till några självständiga 
resonemang.29 
 
Problemet med begreppsförståelse, om än på en annan nivå, uppmärksammas 
också i Ola Halldéns undersökningar av svensk historieundervisning. I en 
undersökning visar det sig att eleverna överlag inte klarar av att göra den 
koppling mellan skiftesreformerna i Sverige och övergången från ståndssamhälle 
till klassamhälle som läraren anser är själva huvudpoängen med momentet.30 En 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Olofsson 2010 s. 21. Se även Barton 2008b s. 300, Nordgren 2006 s. 43-44 
24 Evans 1994 s. 203 
25 Montanero & Lucero 2011 s. 133 
26 Carretero m fl 1997 s. 252 
27 Lee & Co 2001 s. 114  
28 Shemilt 2009 s. 180 
29 Pate & Evans 2007 s. 18-23 
30 Halldén 1986 s. 163-167 
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tänkbar förklaring till detta är att eleverna inte har lyckats tillgodogöra sig de 
kolligatoriska begreppen ”ståndssamhälle” och ”klassamhälle”, utan istället 
förklarar på en mer konkret nivå, genom att ange nya yrkesgrupper som 
uppkommer.31  
 
Utifrån denna och ytterligare studier drar Halldén slutsatsen att eleverna tycks 
förstå historia utifrån enskilda personer och personifierade fenomen, och att 
deras egna förklaringar av historiska händelser i hög grad bygger på 
intentionsförklaringar.32 Detta resultat stämmer överens med vad Hans 
Olofsson finner i sin avhandling Fatta historia, i vilken han följer 
historieundervisningen i en niondeklass.33 Han tar upp och diskuterar ett 
exempel på hur läraren arbetar med en förklaringsmodell, även om han inte har 
förklaringar som något särskilt fokus i sin undersökning.34 Olofsson finner att 
även då läraren använder en tydlig förklaringsmodell som eleverna i viss mån 
lyckas tillgodogöra sig, fortsätter eleverna att förstå historien utifrån 
personifikationer och individers intentioner.35 
 
Det finns således många forskningsresultat som pekar på att eleverna tenderar 
att tänka i termer av personifikationer och intentionsförklaringar när de ska 
förklara historiska skeenden. Keith Bartons forskning om amerikanska elevers 
historiska tänkande uppmärksammar dock ett annat problem, elevers tendens 
att se den faktiska historiska utvecklingen som nödvändig och oundviklig. 
Barton visar att elever i amerikanska skolor tenderar att organisera sin förståelse 
av historia som en rätlinjig framgångssaga, där varje händelse tolkas som 
nödvändig, och utgångspunkten är att det som hände överlag var något bra.36  
Han menar att detta kan motverkas just genom ett mer genomarbetat fokus på 
orsakerna till historiska förändringar, samt att lyfta fram att samma händelse 
kan tolkas på olika sätt.37 Seixas och Morton påpekar samma fenomen, och 
framhåller att träning i kontrafaktiska resonemang kan fungera som 
motmedel.38 
 
Den existerande didaktiska forskningen om förklaringar visar dels 
rekommendationer om hur undervisningen kan gå till, dels problem. En 
huvudströmning betonar vikten av explicit begreppsanvändning kopplad till att 
eleverna får möjlighet att konstruera förklaringar. Samtidigt finns det empiri 
som tyder på att detta inte får gå till överdrift. Några andra arbetssätt som 
föreslås är bruk av komparation och kontrafaktiska resonemang. 
Undersökningarna av elevers förståelse av historiska förklaringar visar på till 
synes motstridiga tendenser: å ena sidan att elever förstår historiska skeenden 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Halldén 1986 s. 170-171 
32 Halldén 1994 s. 35-36, 41 
33 Olofsson 2010 s. 11 
34 Olofsson 2010 s. 175-180, s. 212 
35 Olofsson 2010 s. 181, s. 212. Jfr Halldén 1986 s. 173-174 
36 Barton 2008a s. 197-198 
37 Barton 2008a s. 204 
38 Seixas & Morton 2013 s. 125 
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utifrån personifikationer och intentioner, å andra sidan att elever uppfattar 
historisk utveckling som rätlinjig och nödvändig, och därmed fatalistisk.39  
 
Utifrån detta framtonar den historiedidaktiska fråga jag har som utgångspunkt i 
min undersökning: hur arbetar lärare med historiska förklaringar i 
undervisningen? 
 
 
1.3. Syfte och frågestäl lningar 
 
Syftet med denna undersökning är att analysera fem lärares presentation och 
användning av historiska förklaringar i undervisningen, och samtidigt klargöra 
vilka redskap de använder när de förklarar. Det är alltså den i klassrummet 
realiserade undervisningen som står i fokus för undersökningen, inte vad läraren 
avser med undervisningen eller hur eleverna upplever den.  
 
De inledande exemplen på lärares tal om förklaringar indikerar att lärare kan ha 
olika syn på vad förklaringar har för roll i undervisningen, och att de därför 
förklarar på något olika sätt. Samtidigt finns det gemensamma drag: både lärare 
A och C talar om vikten av att förklara på ett sätt som eleverna kan förstå. De 
metoder de nämner skiljer sig dock: A talar om att göra jämförelser, medan C 
istället lyfter möjligheten att förklara på en konkret nivå. Innebär dessa skilda 
utsagor att det i praktiken blir någon skillnad, eller gör lärarna i stort sett 
samma sak, även om deras uttalanden skiljer sig? En del i undersökningen 
handlar alltså om att ta reda på vad lärarna gör när de förklarar historiska 
skeenden, och i vilken mån de gör på samma sätt eller på olika sätt. 
 
Den historiedidaktiska forskningen lyfter fram några olika redskap40 som kan 
användas för att utveckla elevernas förståelse av förklaringar. Tydligast gäller 
detta den explicita begreppsanvändningen, men även komparativ metod och 
kontrafaktiska resonemang betonas. Därmed är det av intresse att undersöka i 
vilken mån dessa redskap förekommer i lärarnas undervisning. Samtidigt 
behöver inte dessa redskap på något sätt vara uttömmande: det är mycket 
möjligt att de lärare som ingår i undersökningen använder andra redskap när de 
förklarar, och dessa måste i så fall också tas i beaktande.  
 
Förespråkarna av historical thinking-didaktiken lägger stor vikt vid att eleverna 
ska tränas i att kunna konstruera förklaringar och argumentera för och emot 
olika förklaringar av ett skeende. Samtidigt är historiska förklaringar en av 
många aspekter i historieundervisningen, och det är inte givet att alla lärare har 
samma prioriteringar. Därför kan förklaringarna inte analyseras utan att ta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Jag använder beteckningen fatalistisk istället för den i historieteorin vanligare deterministisk, 
eftersom determinism är ett mer mångtydigt begrepp. Robert Kane framhåller att determinism kan 
beteckna ett flertal olika synsätt på orsaksrelationer. Den mest extrema av dessa, logisk 
determinism, är detsamma som fatalism, och tycks bäst svara emot de föreställningar som eleverna 
uttrycker i t ex Bartons undersökning. Se Kane 2002 s.4-6, 35-36.  
40 Med redskap eller tankeredskap avser jag i denna undersökning de hjälpmedel som används i 
undervisningen för att åskådiggöra förklaringar.  
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hänsyn till kontexten. Elevgruppens sammansättning, lärarens tankar om vad 
som är viktigt med undervisningen, och själva det innehåll som tas upp i 
undervisningen är några sådana faktorer som kan påverka hur förklaringar 
utformas och används av lärarna. Dessutom kan förklaringarna tänkbart fylla 
andra funktioner än att endast åskådliggöra orsak och verkan: för att diskutera 
sådana funktioner talar jag om vad förklaringarna används till i undervisningen.  
 
Oavsett vad lärarna använder förklaringarna till är det av intresse att överväga 
hur olika redskap fungerar för att åskådliggöra förklaringar. Vissa redskap kan 
fungera väl i ett sammanhang och för att nå en viss effekt, men visa sig 
ineffektiva och kontraproduktiva i andra avseenden. Från tidigare forskning kan 
Pate och Evans erfarenheter av alltför starkt fokus på begreppsanvändning vara 
ett exempel på detta. Problemen som forskningen visar vad gäller elevers 
förståelse av orsak och verkan indikerar också att olika redskap kan motverka 
vissa problem men förstärka andra. Att betona strukturella orsaker skulle 
exempelvis kunna motverka elevernas tendens att intentionalisera, men kan å 
andra sidan förstärka ett fatalistiskt tänkande. Utifrån hur förklaringarna 
används går det därmed att tala om möjligheter och problem med 
förklaringarna. 
 
Utifrån resonemangen ovan använder jag därför följande frågeställningar i min 
undersökning: 
 
1) Hur framställer lärarna historiska förklaringar i undervisningen? Vilka 
redskap använder lärarna i sina förklaringar?  
 
2) Vilka likheter och skillnader finns i hur lärarna förklarar historiska skeenden? 
Vad beror skillnaderna på?  
 
3) Vad används förklaringarna till? Vilka problem och möjligheter uppkommer 
i samband med användningen? 
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2 Material  och metod 
 
I detta kapitel redovisar jag min forskningsdesign och metod för 
empirikonstruktion. Jag presenterar också materialunderlaget samt mina 
avgränsningar av materialet.  
 
 
2.1 En hermeneutisk ansats 
 
Min undersökning präglas av en hermeneutisk ansats. Hermeneutiken som 
kunskapsteoretisk position har sin utgångspunkt i texttolkning, och handlar om 
att forskaren söker förstå textens mening genom sin tolkning. Den 
hermeneutiska tolkningsprocessen utgörs av uttolkarens pendling mellan olika 
positioner för att finna nya meningar i texten. De oftast använda positionerna är 
att tolkningen kan pendla mellan förförståelse och förståelse, mellan del och 
helhet, eller mellan förklaring och förståelse. Denna pendling brukar kallas den 
hermeneutiska cirkeln.41  Genom denna tolkningsprocess menar sig 
hermeneutikern kunna rekonstruera olika meningar och betydelser i den 
studerade texten.42 
 
Vad innebär en sådan forskningsansats i denna studie? För det första medför 
den att en förklaring ses som en större eller mindre del av 
klassrumsinteraktionen, och att tolkningen av vad som sker när förklaringen 
framställs måste relateras till lektionen och dess syfte. Lektionen är i sin tur en 
del av ett mer eller mindre tydligt moment i den aktuella kursen, som i sin tur 
ingår som en del i den enskilda skolorganisationen, som i sin tur ingår i den 
nationella skolorganisationen. Eftersom mitt fokus är historiedidaktiskt 
begränsar jag mig dock till att relatera den enskilda förklaringen till lektionen 
och lärarens utsagor om kursmomentets syfte.43 
 
Tolkningen av del och helhet spelar också in i själva identifieringen av 
förklaringar som hanterbara analysenheter i klassrumsempirin. En förklaring är i 
sig uppbyggd av delar som, beroende på hur de presenteras, kan framstå som 
mer eller mindre separata förklaringar. Gränserna mellan olika förklaringar 
behöver därför inte vara vattentäta, och en klassrumsförklaring kan ibland 
uppfattas både som en separat enhet och som en del av en större förklaring.  
När så är fallet redogör jag för detta. 
 
 
2.2 Forskningsdesign  
 
Undersökningen har genomförts genom att jag har följt fem olika lärares 
undervisning. Detta innebär att undersökningen kan beskrivas som en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Alvesson & Sköldberg 2008 s. 193-194 
42 Alvesson & Sköldberg 2008 s. 201-211 
43 Detta innebär inte att de andra helheterna är irrelevanta, bara att de inte beaktas i denna 
undersökning. 
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flerfallsstudie, dvs en studie som inkorporerar flera olika fall. En sådan design 
har en fördel gentemot en enfallsstudie i så måtto att resultaten från flera fall 
kan jämföras. Yin framhåller att grunden för en flerfallsstudie är 
replikationslogik: antingen ger fallen likartade resultat (direkt replikation) eller 
så ger de olikartade resultat (teoretisk replikation). Detta förhållningssätt svarar 
emot de frågor jag formulerade i inledningen: förklarar lärarna på samma sätt, 
eller på olika sätt? I replikationslogiken ligger också att olikartade resultat bör 
förklaras. Även om det visar sig omöjligt att fullständigt förklara eventuella 
skillnader mellan lärarna så avser jag att förklara dem så gott det går utifrån 
empirin.44  
 
En fallstudie, oavsett antal fall, behöver också ta hänsyn till antal analysenheter i 
respektive fall.45 I föreliggande undersökning utgör lärarnas förklaringar de 
individuella analysenheterna, och förekomsten av dessa varierar från lärare till 
lärare. Totalt har jag identifierat 27 förklaringar i lärarnas undervisning. Deras 
fördelning mellan de fem olika fallen redovisas i kapitel 4. 
 
För att genomföra studien behövde jag tillgång till några olika lärare som var 
beredda att låta mig följa deras lektioner under åtminstone en del av kursen. I 
uppsökandet av sådana informanter använde jag mig av ett bekvämlighetsurval, 
dvs de lärare jag fick tag på och som uttryckte sitt intresse blev (potentiella) 
informanter.46 Det enda övriga urvalskriteriet var att de undervisade i historia 
på gymnasienivå.  
 
När jag väl fått kontakt med en lärare hade vi ett första möte, där jag redogjorde 
för vad min forskning gick ut på och vad deltagande som informant skulle 
innebära för läraren, dvs att jag skulle sitta med i klassrummet och anteckna och 
göra ljudinspelningar, samt intervjua dem om deras tankar om undervisningen, 
framför allt i en inledande intervju samt en kortare avslutande intervju. Till 
detta kom en mängd informella samtal före, under och efter de observerade 
lektionerna. 
 
Fem lärare ställde upp på att delta i undersökningen. Bakgrundsinformation om 
dem framkommer i Tabell 1 nedan. 
 
Undersökningen genomfördes under våren 2013. Ett stort problem var de 
logistiska möjligheterna att följa flera olika kurser på flera olika skolor, vilket 
påverkade valet av vilka kurser jag kunde följa. Även när det gällde vilket 
moment i kursen jag skulle följa blev skillnaderna stora. Lärare A fick jag 
kontakt med redan under hösten 2012 och valde kurser att följa i samråd med 
henne. De övriga lärarna fick jag tag på vid årsskiftet eller i början av året, och 
valde att följa de kurser jag kunde följa. 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Yin 2006 s. 68-69 
45 Yin 2006 s. 64 
46 Esaiasson & co 2007 s. 214 
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Lärare Ämne 
(utom 
historia) 

Yrkesverksam 
tid47 

Skola Program 

A Svenska 30 år kommunal 
gymnasieskola 

samhälle 

B Samhälls- 
kunskap 

10/2,5 år fristående 
gymnasieskola 

samhälle- 
media 

C Samhälls- 
kunskap 

12/0 år kommunal 
gymnasieskola 

yrkes- 
förberedande 

D Religions 
kunskap 

18 år kommunalt 
vuxengymnasium 

- 

E Samhälls- 
kunskap 

13 år kommunal 
gymnasieskola 

språk- 
introduktion 

Tabell 1: Bakgrundsinformation om lärarna 
 
 
Observationstiden i de olika grupperna kom att variera, beroende på hur 
historiekurserna var upplagda i de olika skolorna. Faktorer som spelade roll var 
lektionslängd, lektionsfrekvens och längd på det moment som det var tänkt att 
jag skulle följa. I tre av fallen följde jag flera moment, på grund av att 
planeringen inte riktigt hållit. Inledningsvis följde jag två kurser vardera för 
lärare A och B, men valde sedan ut en kurs från varje lärare för själva 
undersökningen. Skälet för detta var att få ett ungefär lika stort material från 
varje lärare. Av samma skäl har jag också valt bort vissa lektionsobservationer, 
framför allt från lärare D. Inkluderad undervisning i respektive grupp ser ut 
enligt tabell 2 nedan: 
 
Lärare Kursgrupp Undervisningsmoment Observerad 

lektionstid 
A Hi 2a Kinas teknikhistoria 8 tim 40 min 
B Hi 1b Imperialismen 9 tim 20 min 
C Hi A Folkmord/Kalla kriget 9 tim 
D Hi 1b Imperialismen/ 

Första världskriget 
8 tim 

E Grundläggande Imperialismen/ 
Världskrigen 

8 tim 

Tabell 2: I undersökningen inkluderad observationstid i respektive 
kursgrupp 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Om två tal ges, anger talet till vänster yrkesverksam tid som lärare och talet till höger 
yrkesverksam tid som gymnasielärare. Lärare C hade alltså vid tiden för undersökningen arbetat i 12 
år som lärare på andra stadier, och var nyanställd som gymnasielärare. 
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Redan denna uppställning visar på de stora skillnader som kan förekomma 
mellan olika lärares upplägg och arbetssituation. Lärare B ägnade mer än 
dubbelt så mycket tid på momentet ”imperialismen” som lärare D och E. 
Variationerna i kurs syns också tydligt: lärare C undervisade fortfarande utifrån 
den gamla Historia A-kursen (som svarar mot Historia 1b i 2011 års läroplan), 
medan lärare E enbart undervisade på grundläggande nivå under den 
innevarande terminen.   
 
Vi kan alltså konstatera att materialet är av disparat karaktär, med olika kurser, 
olika innehåll i momenten och olika mycket tid lagt på varje moment. Kanske 
skulle det vara önskvärt med ett mer tillrättalagt material, där urvalet skulle vara 
gjort med tanke på att få samma innehåll och samma tid lagd av olika lärare på 
samma moment. Själva variationen i materialets karaktär innebär dock att 
sannolikheten är större att fånga in olika arbetssätt, eftersom dessa tänkbart kan 
variera med avseende på både kurstyp, innehåll, tid och elevgruppens 
sammansättning. Eftersom jag undersöker en viss aspekt av undervisningen, 
historiska förklaringar, blir den aspekten den röda tråd som förenar de olika 
fallen.  
 
 
2.3 Överväganden om metod 
 
För att få ett användbart underlag för min studie har jag använt två olika 
metoder. Inledningsvis genomförde jag en semistrukturerad intervju med 
läraren, för att på ett samlat sätt få tillgång till lärarens utsagor om 
historieämnet och den aktuella kursen och kursgruppen. Dessa utsagor och de 
dokument som läraren använt i kursen (studieplan, övningar, examinationer) 
har använts för att jag ska få en uppfattning om hur undervisningen är 
planerad, så att förklaringarna kan relateras till detta. Detta material fungerar 
också som en bakgrund till det huvudsakliga materialet, som konstruerats 
genom deltagande observation av lektioner.  
 
Den deltagande observationen innebär att jag har funnits närvarande i 
klassrummet under pågående undervisning för att observera och föra 
fältanteckningar om vad som sker.48 Fördelen med denna typ av observation är 
att jag fått möjlighet att direkt uppleva själva undervisningssituationerna. 
Därigenom har jag kunnat få en uppfattning om i vilken kontext lärarnas 
förklaringar formuleras.49 Kännedom om kontexten är helt avgörande för en 
hermeneutisk ansats, då det ger forskaren möjligheten att relatera den enskilda 
analysenheten till kontexten. 
 
Samtidigt som den deltagande observationen har fördelar, finns det också 
problem med den. Ett första fenomen är reaktivitet, det vill säga att 
informanterna kan förändra sitt beteende på grund av att de vet att de är under 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Bryman 2012 s. 432, 447 
49 Bryman 2012 s. 392, jfr Olofsson 2010 s. 50 
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observation.50 Ett annat är att mitt perspektiv begränsas på åtminstone två sätt: 
dels har jag inte kunnat uppfatta allt som sker i klassrummet, och dels är mitt 
perspektiv forskarens, inte lärarens eller en elevs.  
 
Dessutom tillkommer frågan om vilken roll jag egentligen har i klassrummet. 
Peter Esaiasson & Co menar att den deltagande observatören behöver 
positionera sig utifrån sex olika överväganden, vilka alla spelar roll för 
observationens karaktär. Dessa är: 
 
- karaktär på deltagandet, från aktivt till passivt; 
- längden på kontakten, från en kort stund till flera år; 
- inslaget av manipulation, från obefintligt till dominerande; 
- öppenhet med avsikterna, från dold till total kännedom; 
- konstruktion av miljön, från autentisk till artificiell; 
- datainsamling, från standardiserad till öppen.51 
 
Eftersom jag har genomfört observationerna i verkliga klassrum har miljön varit 
så pass autentisk som den kan bli när en observatör är närvarande. Min 
utgångspunkt har vidare varit att mitt deltagande skulle vara passivt snarare än 
aktivt, eftersom jag i möjligaste mån velat observera autentiska situationer. I ett 
idealfall skulle detta innebära att jag inte interagerar alls med informanterna, 
men jag var redan från början medveten om att det inte skulle gå att 
upprätthålla. Jag utgick därför ifrån att min roll i klassrummen var forskare och 
vuxen människa, men inte lärare eller utvärderare. Denna utgångspunkt innebar 
att jag inte deltog aktivt i klassrumsinteraktionen, men reagerade på situationer 
som att svara på tilltal eller att hjälpa till när det uppstod något problem. Det 
innebar också att jag tydliggjorde min närvaro genom att berätta för lärare och 
elever vem jag var och vad jag gjorde där. Även med denna vetskap hände det 
vid några tillfällen att elever och lärare drog in mig i någon aspekt av 
klassrumsinteraktionen. 
 
Då min undersöknings syfte är att undersöka förklaringar i lärarnas 
undervisning i klassrummet har jag avstått från att direkt försöka manipulera 
klassrumsinteraktionen. Här spelar dock reaktiviteten in: enbart det faktum att 
jag är närvarande kan påverka informanternas beteende. Tekniskt sett skulle det 
gå att helt eliminera reaktivitet om informanterna inte vet om att de blir 
observerade. En sådan lösning skulle dock vara etiskt tveksam. På samma sätt är 
det möjligt att dolda avsikter kan minska risken för att informanterna tänker 
särskilt mycket på just undervisning om förklaringar, men ett sådant 
förhållningssätt skulle dels vara etiskt tveksamt, och dels skulle denna okunskap 
lika gärna kunna påverka informanternas agerande just därför att de inte vet vad 
jag observerar. Därför var informerat samtycke en given utgångspunkt: jag var 
öppen med mitt syfte och vad jag var där för att observera. Eleverna gav sitt 
samtycke skriftligt, och i de fall då de inte var myndiga behövdes även 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Bryman 2012 s. 281, 436 
51 Esaiasson & co 2007 s. 346 
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vårdnadshavares underskrift. Eleverna tycks överlag inte ha haft något emot 
observationerna: däremot var det ett logistiskt problem att få in underskrifter, 
vilket gör att en del elevers uttalanden inte har kunnat inkluderas i det använda 
materialet. Detta gäller särskilt lärare E:s grupp. 
 
Problemet med reaktiviteten hanterade jag genom att i efterhand fråga 
informanterna om hur de har upplevt påverkan från min observation. Detta 
gjordes i en avslutande intervju med lärarna, och genom en avslutande enkät 
som eleverna fick fylla i. I enkäten ombads eleverna ange hur mycket min 
närvaro påverkat lektionerna på en femgradig skala, där 5 innebar mycket hög 
påverkan. Eleverna ombads också kommentera på vilket sätt min närvaro hade 
påverkat. 
 
Lärarna ansåg att min närvaro inte påverkade nämnvärt. Tre av dem (B, C och 
E) uttryckte att de var förhållandevis vana vid att någon annan person, som en 
kollega eller skolledare, var med på lektioner, men inte heller A eller D ansåg att 
min närvaro påverkat deras undervisning.  Elevernas uppfattningar var mer 
varierande. Deras genomsnittliga uppskattning av påverkansgraden varierar från 
låg (2 eller lägre) i lärare A, B och C:s fall, medelmåttig (2,6) i lärare D:s fall till 
hög (4,7) i lärare E:s fall. Att D ligger något högre har förmodligen sin grund i 
att lärare D använde mig i sina genomgångar genom att vid vissa tillfällen 
bekräfta fakta genom att fråga mig, eller fråga mig om jag visste något mer i 
någon fråga som han själv ansåg sig inte kunna besvara.52   
 
Hur ska den mycket höga responsen från E:s klass förstås? Några ledtrådar ges 
av elevernas kommentarer. Här är några av dessa: 
 
1) Det var jätteroligt pratade med honom. 
2) Det var jätteroligt att vi hade en forskare i [klassen]. 
3) Det var jättebra du hjälpte oss att förklara några berättelser. Tack så jättemycket ^^53 
 
Samtliga svar ovan är motiveringar av femmor, och motiveringarna tyder på att 
de tagit fasta på den personliga upplevelsen av att ha ännu en vuxen person i 
klassrummet. Här spelar det också in i vilken mån eleverna ställt frågor till och 
fått hjälp av mig, vilket syns tydligt i kommentar 3 ovan. Detta är dock inte 
unikt för lärare E:s klass. Något som kan göra att genomslaget blir starkare här 
är att eleverna inte har svenska som modersmål, vilket gjorde att de ofta 
fastnade på svåra ord. När eleverna arbetade enskilt eller i grupp uppstod därför 
snabbt många frågor, och läraren hann inte alltid med dem, varpå eleverna 
vände sig till mig och fick hjälp. Den enda elev som kommenterar hur 
undervisningen påverkats satte en etta och kommenterade att ”[läraren] 
undervisar lektionen som tidigare”. Utifrån dessa utsagor är mitt intryck att de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Själv upplevde jag att min påverkan var störst på Lärare A:s lektioner, eftersom hon var tillfälligt 
funktionshindrad på grund av en operation. Därför hjälpte jag till med vissa praktiska aspekter som 
att öppna och stänga klassrumsdörren och tända och släcka lampor. I den gruppen upplevde dock 
eleverna mycket låg påverkan. 
53 Se Bilaga 3 för sammanställningen av elevenkäterna. 
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elever som upplevt hög påverkan har upplevt det i positiv bemärkelse och att 
det de reagerat på är närvaron av ytterligare en vuxen i klassrummet.54 
 
För själva datainsamlingen använde jag mig av två ljudinspelningsapparater. Jag 
försökte sätta mig långt bak i klassrummet för att inte ta upp alltför mycket 
uppmärksamhet. Jag förde fältanteckningar och hade den ena 
inspelningsapparaten (apparat A) nära mig själv, medan apparat B placerades 
nära lärarens position i klassrummet. Därmed fick jag två inspelningar av 
samma skeende, vilket kunde användas för att klargöra otydligheter i en del 
uttalanden.  Efter en genomförd observation skrev jag en kortfattad 
lektionsöversikt där jag sammanfattade mina huvudintryck av lektionen. Dessa 
översikter fungerade som ett minnesstöd för mig när jag gick in i 
transkriptionsarbetet. 
 
 
2.4 Transkriberingsprinciper 
 
Det inspelade materialet har transkriberats för att kunna användas som underlag 
i undersökningen. Redan vid transkriptionen av en lektion gjorde jag ett urval, 
eftersom stora delar av lektionerna kunde tas upp av sådant som inte hade med 
lärarens förklaringar att göra. Uppskattningsvis 30-70% av en lektion 
transkriberades normalt, även om det i enskilda fall kunde vara mer eller mindre 
än så. 
 
Vid transkriptionerna har jag arbetat utifrån målet att fånga innehållet i vad 
som sägs. Det innebär att jag inte har gjort fullständiga transkriptioner som tar 
hänsyn till betoning, pauslängd och liknande. Däremot markeras att pauser 
görs, liksom att jag inte har lyckats tyda vissa ord och fraser. Eftersom lärarens 
tal är i fokus skiljer jag överlag inte ut vilka elever det är som säger något.  När 
citat från transkriptionerna används i avhandlingstexten har de anpassats mer 
till skriftspråksnormer i så måtto att jag har lagt till interpunktion och anpassat 
ordformerna till en vardaglig språknivå. Skälen för denna anpassning är att dels 
göra citaten mindre svårläsliga, dels att minska risken för att någon informant 
kan kännas igen utifrån dennes individuella uttryckssätt. 
 
I de existerande transkriptionerna har jag sedan identifierat förklaringar i 
lärarens undervisning. Som indikator för förklaringar har jag använt frågor som 
på något sätt aktiverar ett resonemang i klassrummet om orsaker och/eller 
konsekvenser.  Frågorna och de åtföljande resonemangen kan vara helt 
dominerade av läraren, eller av elever, eller någon kombination av dessa (vilket 
var det vanligast förekommande).  Dessa indikatorer kan vara explicita i form av 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 En elev kommenterar att undervisningen påverkats: ” Jag tycker att det blev mycket bättre. [Lärare 
C] pratade mer och vi fick vår första uppgift, så jag har lärt mig mer.” Detta är dock ett enstaka fall, 
som dessutom avser lärare C, där eleverna i övrigt ligger relativt lågt i sin bedömning. Det är därför 
svårt att säga mer än att den eleven märkte en skillnad, medan övriga inte tycks ha gjort det. Se 
bilaga 3.  
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direkta frågor som inleder ett resonemang, men kan lika gärna förekomma i 
slutet av en presentation, eller vara indirekt/implicit formulerade. 
 
Av de 27 förklaringar som identifierats i materialet aktiveras 24 stycken av 
lärarens frågor, antingen i form av frågor till eleverna eller som en del av lärarens 
presentation av ett lektionsinnehåll, medan tre förklaringar aktiveras av elevers 
frågor till läraren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



! 21!

3 Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel går jag igenom de teoretiska utgångspunkterna för min analys av 
lärarnas historiska förklaringar. Diskussionen utgår ifrån existerande 
historieteoretisk terminologi för förklaringar, men jag kommer att argumentera 
för att det för denna studie är mer fruktbart att utgå ifrån Gaea Leinhardts 
begrepp instructional explanations. Därefter formulerar jag en analysapparat 
med fyra aspekter, som utgår ifrån existerande didaktisk forskning om historiska 
förklaringar. 
 
 
3.1 Olika förklaringstypologier 
 
Inom historieteori brukar tre olika typer av förklaringar nämnas: 
orsaksförklaring, intentions- eller ändamålsförklaring och funktionalistisk 
förklaring.55 Skillnaden mellan de två första typerna sammanfattas av Anders 
Berge med att orsaksförklaringar handlar om ”yttre samband mellan händelser”, 
medan intentionsförklaringen handlar om varför aktörer gjorde som de 
gjorde.56 Skillnaden är alltså en fråga om vilket perspektiv den som förklarar 
intar. Den funktionalistiska förklaringen bygger på att ett fenomen förklaras 
utifrån dess egen verkan. Detta innebär att en funktionalistisk förklaring inte 
kan användas för att förklara varför något uppkommer, utan snarare varför 
något fortsätter att finnas.57 
 
Dessa tre typer av förklaringar bör dock inte förstås som isolerade från varandra. 
Berge betonar att historiker oftast belyser hur olika orsaker interagerar med 
varandra och därmed framstår förklaringarna som komplexa.58 Woodcock 
bygger på denna tanke när han beskriver historia som ” an infinitely tangled 
web of cause and effect, of reinforcement and negation”, som kan fångas in 
bättre med en mer utvecklad begreppsapparat.59    
 
Ett sätt att närma sig en mer utvecklad begreppsapparat för förklaringar kan 
vara att vidareutveckla de tre typerna av förklaringar. Det är vad McCullagh gör 
när han undersöker hur historiker i praktiken bär sig åt när de förklarar. Utifrån 
historikers framställningar skiljer McCullagh på två olika sätt att använda 
orsaksförklaringar (genetiskt och kontrastivt). Han betonar också att det är 
skillnad på att förklara individuella aktörers handlingar och kollektiva 
aktörers.60 
 
Även om McCullaghs typologi blir mer förfinad än den klassiska bygger den 
likväl på hur professionella historiker förklarar historiska skeenden. Detta spelar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Berge 1995 s. 7-8 
56 Berge 1995 s. 66 
57 Berge 1995 s. 90 
58 Berge 1995 s. 41-42 
59 Woodcock 2005 s. 6 
60 McCullagh 1998 s. 173; 214-215; 242-258 
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rimligen en roll för hur historielärare tänker om förklaringar, men typologin är 
inte anpassad till eller avsedd för en klassrumssituation. Därför är den inte 
lämplig att utan vidare använda på materialet i denna undersökning. 
 
I Gaea Leinhardts studier av förklaringar i undervisningen (instructional 
explanations) betonar hon att de skiljer sig från teoretiska förklaringar 
(disciplinary explanations), eftersom förklaringar i undervisningen tenderar att 
vara utformade efter den särskilda situation som undervisning innebär: 
 
Instructional explanations clarify concepts, procedures, events, ideas and classes of problems in 
order to help students understand, learn and use information in flexible ways. In most cases, 
instructional explanations are complete and sometimes even a bit redundant or at least 
repetitious. They are not parsimonious except with respect to the learners’ level of 
understanding.61    
 
Leinhardt anger här ett generellt syfte: klassrumsförklaringarna är inte 
nödvändigtvis till för att så exakt som möjligt beskriva verkligheten, utan för att 
underlätta elevernas förståelse. Därmed skiljer sig syftet från teoretiska 
förklaringar. Hon framhåller också att förklaringar i undervisningen ofta 
kännetecknas av redundans eller repetition, och av att information enbart är 
underförstådd om det är rimligt med avseende på vad eleverna redan kan. Jag 
menar att denna beskrivning inte bör tas alltför bokstavligt, men att den ändå 
träffar rätt i så måtto att en förklaring i undervisningen kan skilja sig från 
teoretiska förklaringar.  
 
En analys av historiska förklaringar i klassrummet måste rimligen ta hänsyn till 
både historieteoretiska och didaktiska perspektiv för att inte bli alltför 
begränsad.62 I min analysapparat tar jag därför in aspekter från båda dessa 
perspektiv. Av de fyra analysaspekter jag använder mig av är den första, 
operationella begrepp, tagen från historical thinking-didaktiken, som ligger nära 
historieteorins syn på förklaringar. Två andra, förklaringskomponenter och 
förklaringsform, är direkt inspirerade av Leinhardt och hennes efterföljare. Den 
sista, sammankopplande redskap, tas i någon utsträckning upp i båda dessa 
perspektiv.  
 
 
3.1.1 Aspekt 1: Användning av operationella begrepp 
 
Den första aspekten jag använder för att belysa förklaringar är lärarens 
användning av operationella begrepp.  Tanken att läraren bör använda explicita 
begrepp för att utveckla elevernas tänkande genom att ge dem kognitiva 
byggstenar är central inom historical thinking-didaktiken. När denna 
presenteras får den ofta formen av en uppsättning tankebegrepp (second order 
concepts), för att analysera det historiska stoffet, som i hög grad utgörs av 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 Leinhardt 1993 s. 47; jfr Leinhardt 1997 s. 
62 Jfr Montanero & Lucero 2011 s. 115: ” While instructional explanations share features of 
disciplinary ones, their use of redundancy, representational systems, and shared community 
knowledge make them unique.”!!
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innehållsbegrepp (first order concepts).63 Kausalitet eller orsak/verkan utgör ofta 
ett av dessa tankebegrepp.  
 
De tankebegrepp som diskuteras i historical thinking-didaktiken är snarast att 
betrakta som ingångar till att analysera och försöka förstå det historiska stoffet. 
Seixas och Morton påpekar att de sex begrepp de tar upp kan ses som 
beteckningar på strategier som historiker använder för att hantera olika 
problem.64 Att enbart använda nyckelbegrepp som orsak och verkan är alltså en 
början, men det räcker inte om jag som lärare vill träna upp elevernas historiska 
tänkande.  Ett sätt att utveckla detta tänkande är att tillhandahålla ett ordförråd 
som eleverna kan använda för att beskriva orsaker.65  
 
Vad är det då för ord som kan användas för att beskriva orsaker? 
Historiedidaktikern Arthur Chapman föreslår fyra olika kategorier för de 
begrepp som han tänker sig kan användas: 
 
1) Tid: hur nära händelsen ligger orsaken i tid? En möjlighet är att tala om 
orsaker som närliggande eller avlägsna.  
2) Innehåll: Vad består orsaken av? Denna kategori kan innefatta flera olika 
indelningar, t ex åtskillnaden mellan struktur och aktör, men det går att tänka 
sig andra, mer konkreta kategoriseringar, t ex politiska, ekonomiska och 
kulturella faktorer. 
3) Förklaringskraft: Hur viktig var orsaken för att händelsen skulle ske? Den 
mest etablerade distinktionen på denna punkt är mellan nödvändiga och 
tillräckliga förutsättningar. 
4) Roll: Är orsaken en förutsättning, som gjorde det mer sannolikt att händelsen 
skulle ske, eller är den en utlösande faktor – droppen som fick bägaren att rinna 
över?66 
 
Som synes täcker Chapmans kategorisering in ord som beskriver flera olika 
möjliga aspekter av orsaker. Därmed kan den utgöra utgångspunkt för min 
analys av de operationella begrepp som lärarna eventuellt använder i sin 
undervisning. 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Levèsque 2008 s. 29-30. I engelskspråkig litteratur används ofta beteckningarna first respektive 
second order concepts, medan Lévesque föredrar substantive respektive procedural concepts. 
Någon allmänt vedertagen översättning till svenska existerar inte. Jag håller mig till Maria 
Johanssons översättningar, innehållsbegrepp respektive tankebegrepp, då jag finner dessa 
beteckningar mest genomskinliga. Se Johansson 2012 s. 48-49. 
64 Seixas & Morton 2013 s. 4. De sex tankebegrepp som Seixas och Morton tar upp är Historical 
Significance, Evidence, Cause and Consequence, Continuity and Change, Historical Perspectives 
och The Ethical Dimension. Se vidare s. 26  i denna text. 
65 Seixas & Morton 2013 s. 118, Woodcock 2005, 2011. Om betydelsen av detta för elevernas 
förståelse, se Montanero & Lucero 2011 s.130 
66 Chapman 2003 s. 47-49; jfr Woodcock 2011 s. 127-128 
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3.1.2 Aspekt 2: Förklaringskomponenter 
 
Det är en sak att använda specifika operationella begrepp för att beskriva 
orsakers roll, som exempelvis struktur och aktör. En annan aspekt är dock i 
vilken utsträckning lärare använder strukturella faktorer och aktörsfaktorer i 
sina förklaringar, alldeles oavsett om de benämner dem som strukturer och 
aktörer eller inte. Den teoretiska åtskillnaden mellan orsaks- och 
intentionsförklaringar visar att historiska skeenden kan förklaras utifrån olika 
perspektiv, där intentionsförklaringen fokuserar på aktörers inre motiv, medan 
orsaksförklaringar fokuserar på yttre samband. I detta sammanhang benämner 
jag strukturer och aktörer som förklaringskomponenter, det vill säga de olika 
delar som en förklaring är uppbyggd av och som interagerar med varandra.  
 
Betydelsen av strukturer och aktörer i förklaringar lyfts fram av Lilliestam, men 
denna åtskillnad mellan olika komponenter kan förfinas.67 McCullagh 
framhåller att det går att skilja mellan två olika typer av aktörer, individuella 
och kollektiva.68 Montanero & Lucero framhåller att historiska förklaringar ofta 
innehåller en kombination av händelser (skeenden och/eller handlingar) som 
kan vara individuella eller kollektiva, och strukturer eller omständigheter.69  
 
Vid en analys av historiska förklaringar bör förekomsten och interaktionen 
mellan dessa olika komponenter spela roll för elevernas förståelse. Detta stöds av 
Montanero & Lucero, som påpekar att abstrakta förklaringar ofta skapar 
svårigheter för eleverna, något som i sin tur kan hänga ihop med elevers tendens 
att intentionalisera historien.70 Lilliestam framhåller också att elever ofta har 
svårt att förstå strukturer, medan både Counsell och Lee betonar vikten av att 
undervisningen ”pendlar” mellan mer konkreta och mer abstrakta nivåer.71 
Därför är denna aspekt av förklaringar relevant att ta upp i undersökningen. 
 
Utifrån McCullagh och Montanero & Lucero kan vi tala om tre olika 
komponenter: å ena sidan strukturer, å andra sidan kollektiva respektive 
individuella aktörer/handlingar. När Montanero och Lucero använder denna 
indelning fokuserar de huvudsakligen på att klassificera orsakerna till ett visst 
skeende, inte själva det skeende som förklaras. 72 Leinhardt intresserar sig dock 
för det skeende som förklaras, och inför då två andra beteckningar vid sidan om 
struktur och händelse: metasystem och tema. Med metasystem avser hon 
förklaringar av disciplinära verktyg, exempelvis källtolkning och 
perspektivtagande, medan ett tema definieras som en återkommande 
tolkningsram.73 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Lilliestam 2013 s. 54 
68 McCullagh 1998 s. 242-258 
69 Montanero & Lucero 2011 s. 112-113. 
70 Montanero & Lucero 2011 s. 111.  
71 Lilliestam 2013 s. 202 f; Counsell 2000 s. 67; Lee 2011 s. 69. 
72 Montanero & Lucero 2011 s. 119. Obs att de skiljer på individuella och kollektiva händelser rent 
teoretiskt, och också diskuterar skillnader mellan omständigheter (conditions) och strukturer 
(structures) på s. 112-113, men inte upprätthåller detta i sin kategorisering.  
73 Leinhardt 1993 s. 48-49: obs att Leinhardt inte skiljer på individuella och kollektiva handlingar. 
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Min klassificering av förklaringskomponenter utgår från dessa tidigare 
kategoriseringar och inkluderar individuella händelser/aktörer, kollektiva 
händelser/aktörer, strukturer och teman. Dessa beskrivs i tabell 3 nedan: 
 
 
Komponent Definition Exempel ur empirin 
Individuell 
aktör/händelse 

komponent som utgörs  
av enskilda 
aktörer/handlingar 

Franz Stangl (C1) 
Skotten i Sarajevo (D3, 
E3) 

Kollektiv 
aktör/händelse 

komponent som utgörs av 
kollektiva aktörer/handlingar 

Första världskrigets 
utbrott (D3, E3) 

Struktur förutsättningar och processer Imperialismen (B3, E2) 
Tema återkommande 

förklaringskomponent som 
fokuseras i lärarens 
undervisning 

Kinesisk 
uppfinningsrikedom (A) 
Rasism (B) 
Folkmord (C) 
 

Tabell 3: Förklaringskomponenter 
 
I praktiken kan användningen av olika komponenter samexistera med bruket av 
operationella begrepp, vilket i så fall gör klassificeringen av komponenter 
uppenbar. Men det är fullt möjligt att lärare inte explicit benämner de olika 
komponenterna, och i sådana fall är det jag som tolkar vad det är för slags 
komponenter.74 Särskilt tema som komponent bör nämnas i detta 
sammanhang, eftersom min definition av tema skiljer sig från Leinhardts. Jag 
definierar ett tema som en återkommande förklaringskomponent som fokuseras 
i lärarens undervisning. Det innebär att förekomsten av ett tema i hög grad 
hänger samman med hur läraren organiserar sin undervisning och vad läraren 
särskilt fokuserar på. Vad beträffar Leinhardts metasystemförklaringar tar jag 
inte direkt med den i min kategorisering, eftersom det i min mening blir en 
mycket annorlunda typ av förklaring, men om jag stöter på sådana förklaringar i 
materialet kommer jag att lyfta fram dem. 
 
Montanero & Lucero fokuserar i sin analys av komponenter på själva orsakerna, 
medan Leinhardt fokuserar på de skeenden som förklaras. I min analys avser jag 
att ta hänsyn till båda dessa delar. 75 Eftersom förklaringar ofta är komplexa 
kommer jag att avgöra om någon viss komponent dominerar orsakerna i en 
förklaring, i avseendet att de flesta orsaker som nämns är antingen strukturer 
eller någon typ av aktörer. Förhållandet mellan orsakerna och det skeende som 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Denna tolkning blir beroende av hur en viss faktor framställs i förklaringskontexten. Till exempel 
kan ett krig framstå som en händelse då själva krigsutbrottet förklaras, men kan framstå som en 
struktur då en aktörs handlingar under kriget förklaras.  
75 Montanero & Lucero tar upp detta i sin analys av förklaringar, men klassificerar enbart själva 
orsakerna (se Montanero & Lucero 2011 s. 123-124) 
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förklaras uttrycks i formen a-b, där a är den dominerande orsakskomponenten, 
och b är det skeende som förklaras.  För att tydliggöra förhållandet mellan olika 
komponenter i en förklaring återger jag grafiska illustrationer av 
orsakssambanden, där skillnaden mellan individuella aktörer, kollektiva aktörer 
och strukturer synliggörs.  
 
 
3.1.3 Aspekt 3: Förklaringsform 
 
Denna aspekt fokuserar på vilken form förklaringar får när de presenteras i 
klassrummet. Inom historieteoretisk litteratur görs ibland en åtskillnad mellan 
narrativa förklaringar och orsaksförklaringar, något som svarar mot en indelning 
i narrativ respektive argumenterande framställningsform.76  I 
klassrumspraktiken är värdet av denna åtskillnad diskutabel. Leinhardt 
framhåller att klassrumsförklaringars utformning skiljer sig från teoretiska 
förklaringsmodeller, och Caroline Coffin menar att det är mer fruktbart att se 
olika förklaringsformer som utslag av olika genrer i undervisningen.77 Hon 
lyfter fram möjligheten att skilja på om förklaringar fokuserar på orsakerna till 
ett skeende eller konsekvenserna av skeendet.78 Montanero och Lucero 
använder denna åtskillnad, men tar också upp en annan möjlig kategorisering: 
hur sambanden mellan olika faktorer i en förklaring beskrivs.79  I denna 
undersökning använder jag Montaneros och Luceros begreppsapparat för 
framställningsform. 
  
Coffins studieobjekt är historiska texter, så när Montanero och Lucero använder 
hennes indelning i faktoriell och konsekventiell definierar de begreppen på 
följande sätt: en konsekventiell framställningsform framställer en förklaring i 
tidsordning på så sätt att orsaken presenteras först och sedan dess verkan, medan 
en faktoriell form innebär att verkan presenteras först och därefter dess 
orsak(er). De lyfter också fram möjligheten att det existerar blandformer, där 
orsak och verkan hänger ihop så att det blir svårt att se vad som är vad. Dessa 
kallar jag för dubbelriktade.80  
 
För Montanero och Lucero ersätter alltså åtskillnaden faktoriell/konsekventiell 
form den annars vanliga åtskillnaden mellan argumenterande och narrativ 
framställning. Fördelen med detta är att framställningsformen inte framstår som 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 Smith 2011 s. 382-383, Berge 1995 s. 10. Exakt vad som är skillnaden mellan en narrativ 
förklaring och en orsaksförklaring är inte helt klart: David Carr framhåller att narrativa förklaringar 
bygger på en kontextualisering, där hänsyn tas till hur de inblandade aktörerna uppfattade skeendet 
(Carr 2008 s. 21, 29), något som han kontrasterar emot en mer reduktionistisk syn på förklaringar (s. 
23-24). Utifrån denna definition torde dock den överväldigande majoriteten av klassrumsförklaringar 
vara narrativa. 
77 Leinhardt 1993 s. 47, Coffin 2006 s. 10, 42. 
78 Coffin 2006 s. 68-69 
79 Montanero & Lucero 2011 s. 113-114 
80 Montanero & Lucero 2011 s. 120. De konstaterar (s. 125) att de inte hittar några exempel på 
blandformen (”bidirectional”) i sin empiri, vilket inte utesluter att den kan finnas i annan empiri. 
Särskilt borde funktionsförklaringar, där verkan utgör orsak, kunna klassificeras som dubbelriktade, 
men i min analys gäller det för alla förklaringar där det råder jämvikt mellan faktoriell och 
konsekventiell form i en och samma förklaring. 
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antingen-eller, utan istället som något som kan variera inom samma 
undervisningssekvens.  Implicit i deras resonemang ligger att den faktoriella 
formen mer motsvarar det som annars kallas argumenterande, medan den 
konsekventiella formen drar åt det som annars kallas narrativ 
framställningsform.81 
 
Vad beträffar sambanden mellan olika faktorer skiljer Montanero och Lucero på 
två olika huvudtyper: simultan respektive dynamisk konfiguration. Om vi utgår 
från en uppsättning av tre faktorer som hänger samman kausalt, kan 
konfigurationen betecknas som simultan om två av faktorerna utgör orsaker till 
den tredje, eller om en faktor ger upphov till två olika konsekvenser. En 
dynamisk konfiguration utgörs istället av en kedja, där åtminstone en faktor 
orsakas av andra en annan och i sin tur utgör orsak till något annat.82  
 

 
Figur 1: Simultan och dynamisk konfiguration av orsaksrelationer. Lägg 
märke till att simultana konfigurationer kan visa flera orsaker till en följd (fall 
a), eller flera följder av en orsak (fall b).83  
 
 
Vid sidan om Montaneros och Luceros benämnda konfigurationer finns 
åtminstone en annan: en enkel sammankoppling av en enda orsak och en följd. 
I den mån sådana konfigurationer förekommer kallar jag dem enkla.84  
 
I själva analysen av förklaringarna används faktoriell och konsekventiell för att 
beskriva den temporala ordningen i vilken olika faktorer presenteras. När en 
orsak presenteras före verkan betecknas relationen som konsekventiell, och när 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 Montanero & Lucero 2011 s. 113, 131 
82 Montanero & Lucero 2011 s. 113-114 
83 Efter Montanero & Lucero 2011 s. 113-114 
84 Montanero och Lucero nämner denna konfiguration, men räknar den inte som en förklaring i sin 
analys. Se Montanero & Lucero 2011 s. 118. 
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ordningen är omkastad betecknas den som faktoriell.  Åtskillnaden mellan 
dynamisk och simultan används för att beskriva konfigurationerna av olika 
faktorer. 
 
Eftersom klassrumsförklaringar kan förväntas vara komplexa och bestå av 
många olika sorters faktorer med olika inbördes relationer, är det sannolikt att 
en och samma förklaring kan innehålla både faktoriella och konsekventiella 
relationer, och att en och samma faktor kan ingå i både simultana och 
dynamiska konfigurationer. För att lösa detta betecknar jag förklaringar som 
dynamiska när dynamiska konfigurationer är dominerande, dvs att de flesta 
faktorer förekommer i orsakskedjor, även om det också finns simultana inslag. 
På motsvarande sätt klassas en förklaring som simultan om den konfigurationen 
är dominerande, även om det finns dynamiska inslag i den. Endast förklaringar 
där det råder en jämvikt mellan dynamiska och simultana konfigurationer 
klassificeras som blandade. På samma sätt betecknas en förklaring som 
konsekventiell om de flesta faktorerna presenteras i tidsordning, och faktoriell 
om motsatsen gäller. I likhet med komponenterna åskådliggörs förklaringarnas 
form i grafiska figurer.85 
 
 
3.1.4 Aspekt 4: Sammankopplande redskap 
 
Några av lärarna i denna undersökning kopplar explicit samman förklaringar 
med jämförelser. Därför är det av intresse att undersöka hur sådana jämförelser 
ser ut och används. Själva begreppet jämförelser är dock något trubbigt, och jag 
talar därför om denna aspekt som sammankopplande redskap, där olika typer av 
jämförelser ingår. I tidigare forskning nämns analogier, komparationer, och 
kontrafaktiska resonemang. Dessa tre definieras närmare nedan.  
 
Leinhardt diskuterar analogier som hjälpredskap för förklaringar. Typiskt för 
analogin är att likna det som förklaras med någonting som är bekant för 
eleverna, så att de bättre kan förstå det som ska förklaras.86 Analogin går alltså 
ut på att betona likheterna mellan det bekanta och det obekanta. 
 
Boix Mansilla diskuterar istället möjligheterna med ett komparativt arbetssätt, 
där läraren och eleverna ägnar sig åt två likartade fall och försöker förstå det ena 
fallet utifrån sin kunskap om det andra. I Boix Mansillas undersökning är det 
Förintelsen som används för att bättre förstå folkmordet i Rwanda. Skillnaden 
mot analogin är att komparationen syftar till att lyfta fram både likheter och 
skillnader.87 
 
Ytterligare en möjlig form av jämförelse är det kontrafaktiska resonemanget, där 
ett faktiskt skeende tydliggörs genom att jämföras med ett icke-faktiskt. Seixas 
& Morton betonar betydelsen av kontrafaktiska resonemang som användbara 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 Se Bilaga 1 för närmare information. 
86 Leinhardt 1994 s. 230 
87 Boix-Mansilla 2000 s. 404-405 
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för att motverka en alltför fatalistisk bild av historien, något som också lyfts 
fram av Lilliestam och av historikern Ralph B Smith.88  
 
Här framträder alltså tre olika varianter av sammankopplande redskap som kan 
användas för att analysera lärarnas förklaringar. En sammankoppling som görs 
för att tydliggöra något obekant klassificeras som en analogi. En 
sammankoppling som betonar skillnader eller lyfter fram både likheter och 
skillnader mellan två liknande fall kallar jag för en komparation, medan en 
sammankoppling mellan ett faktiskt och ett icke-faktiskt skeende betecknas som 
ett kontrafaktiskt resonemang.  
 
 
3.2 Vad används förklaringarna ti l l?  
 
Den ovan redovisade analysapparaten är utformad för att möjliggöra svar på de 
två första av mina frågeställningar. För att kunna besvara den tredje frågan 
behöver jag kunna diskutera vad förklaringarna används till i undervisningen. I 
den här undersökningen utgår jag från en definition av historiska förklaringar 
som likställer förklaringar med orsak och verkan. Det uppenbara svaret på 
vilken roll förklaringarna har i undervisningen är därmed att de finns med för 
att visa orsakssamband och träna eleverna i orsakstänkande. Men även om vi 
utgår från att förklaringar bygger på orsak och verkan är det inte säkert en lärare 
använder en förklaring just för att eleverna ska lära sig något om just 
orsakssamband. Tvärtom kan förklaringar mycket väl användas i syfte att uppnå 
någonting annat. Denna tanke understöds av Montanero och Lucero, som 
upptäckte att de lärare de undersökte inte såg förståelse för orsakssamband som 
det huvudsakliga målet med förklaringarna. Montanero och Lucero ser detta 
som en möjlig förklaring till att orsakssambanden inte alltid tydliggjordes i 
undervisningen.89 
 
Vid en undersökning av historiska förklaringar är detta av yttersta vikt att ta 
hänsyn till, eftersom utformningen av en förklaring tänkbart kan variera 
beroende på vad den ska användas till. Om förklaringen är till för något annat 
än att enbart tydliggöra orsakssamband kanske vissa metoder och 
förklaringsformer blir mindre intressanta att använda, just för att de inte stöder 
detta andra användningsområde. Om vi inte tar hänsyn till det finns risken att 
vi betraktar lärarnas undervisningspraktik utifrån ett alltför snävt perspektiv. 
 
Vilka andra användningsområden kan då vara rimliga att ta hänsyn till? Här 
menar jag att de olika tankebegreppen från historical thinking-skolan kan vara 
till hjälp. Seixas och Morton presenterar sex olika sådana: signifikans, evidens, 
kontinutitet/förändring, orsak/konsekvens, historisk empati och 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 Seixas & Morton 2013 s. 126; Lilliestam 2013 s. 58-59; Smith 2011 s. 393.  Jfr också Buxton 2010, 
även om hennes upplägg snarast framstår som komparativt. 
89 Montanero & Lucero 2011 s. 133: ”In fact, fewer than half of the group of teachers who made up 
the study considered that the main objective of their explanation was that the students understood 
causal relationships”. 
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nutidsorientering.90 Det är rimligt att anta att dessa, i den mån de förekommer i 
undervisningen, inte existerar oberoende av varandra utan interagerar på olika 
sätt. Samtidigt som en historisk förklaring åskådliggör orsaker och/eller 
konsekvenser är det ofta fall av historisk förändring som förklaras. Denna 
koppling är så stark att Seixas och Morton tar den som utgångspunkt i sin 
definition av orsak/konsekvens.91 Men det är möjligt att istället använda orsak 
och verkan för att förklara fall av det närliggande tankebegreppet kontinuitet. 
Om detta görs går det kanske att se att lärarna i praktiken utformar 
förklaringarna olika för sådana olika syften. 
 
Eftersom de olika tankebegreppen rimligen interagerar och samexisterar 
kommer jag att tala om vilket begrepp som hamnar i förgrunden i 
användningen av en viss förklaring, vid sidan om orsak/konsekvens.  Jag antar 
också att signifikans huvudsakligen visar sig genom lärarnas innehållsurval, 
vilket gör att det begreppet inte fungerar bra som analysverktyg: det visar sig i så 
fall hela tiden i materialet, eftersom lärarna rimligen valt ut skeenden som de, 
medvetet eller omedvetet, anser vara historiskt signifikanta. De övriga 
tankebegreppen kan dock vara möjliga att urskilja, och används därför. 
 
 
3.3 Til lvägagångssätt för analysen 
 
Analysen av materialet har skett i fyra steg. I det första steget har 
analysapparaten använts på var och en av de identifierade förklaringarna, så att 
varje analysenhet kan beskrivas utifrån de fyra aspekterna. I nästa steg har jag 
tagit hänsyn till varje enskilt fall: när en enskild lärares förklaringar fokuseras, 
framträder några dominerande eller utmärkande drag? Resultatet av denna 
sammanställning redovisas i form av en förklaringsprofil för varje lärare. Denna 
ska inte förstås som representativ för lärarens undervisning i allmänhet, eller 
som någon slags idealtyp. Däremot kan dessa profiler visa just på om vissa drag 
är vanligt förekommande, antingen i en enskild lärares eller i fleras förklaringar. 
Dessa resultat kan också relateras till den enskilda lärarens utsagor om 
undervisningen. 
 
I det tredje steget av analysen lyfts likheter och skillnader mellan fallen fram. 
Det blir då möjligt att se om vissa sätt att förklara är vanligt förekommande hos 
flera olika lärare eller förklaringar, samt i vilken månvissa  redskap framstår som 
speciella för någon viss lärare eller förklaring.  Det sista steget går ut på att 
diskutera förklaringarnas användning i undervisningen och i vilken mån vissa 
redskap hänger samman med viss användning. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 Seixas & Morton 2013 s. 5-6. Min översättning av begreppen är bokstavlig utom för de två sista, 
där Seixas & Morton använder etiketterna historical perspectives och the ethical dimension. Utifrån 
deras beskrivning av dessa begrepps denotationer anser jag dock att historisk empati och 
nutidsorientering blir mer precisa än historiska perspektiv och den etiska dimensionen. 
91 Seixas & Morton 2013 s. 102. På liknande sätt behandlar Stéphane Lévesque inte 
orsak/konsekvens som ett separat tankebegrepp, utan integrerar kausalitet i tankebegreppsparet 
kontinuitet/förändring. Se Lévesque 2008 s. 76. 
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Resultatredovisningskapitlen är upplagda så att de två första stegen av analysen 
presenteras i kapitel 4, det tredje steget i kapitel 5 och det sista steget i kapitel 6. 
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4 Fem lärare förklarar i  historieundervisningen 
 
I detta kapitel presenterar jag hur lärarna använder förklaringar i sin 
undervisning. Presentationen sker fallvis, så att varje lärare presenteras för sig 
själv med en kortfattad bakgrundsinformation och därefter en redogörelse för de 
identifierade förklaringarna i lärarens undervisning. Fokus i denna översiktliga 
redogörelse ligger på att redovisa de olika metoder som läraren använder i 
förklaringarna. Dessa sammanfattas sedan i en förklaringsprofil. För varje lärare 
redovisar jag också en förklaring mer ingående, för att tydliggöra hur en 
förklaring kan se ut. 
 
 
4.1 Lärare A 
 
Vi har redan mött lärare A, som i undervisar en kurs i Historia 2a för en 
samhällsklass, i inledningen. Där talar hon om förklaringar som ”allt på nåt 
sätt”. Det är dock inte det enda hon säger i frågan. När hon utvecklar sina 
resonemang om förklaringar pratar hon om jämförelser som en viktig metod: 
 
[för] det är lättare att koppla till nåt man vet nånting om, och försöka förklara varför är det så? 
Vad var det som gjorde att det blev så? Vad är det här som gör att det blev så, och där hos dom 
slutade med att dom gick under? Kommer det att sluta så för oss? Liksom skrämmer dom tror 
jag, men vad kan vi göra för att det inte ska bli likadant? Och är det likadant? Det kanske det 
inte är. /.../ Men det är ju förklaringar alltså. Jag vet inte hur mycket jag förklarar. Jag försöker 
förklara genom att inte förklara, tror jag.92 
 
Här framträder för det första ett didaktiskt resonemang om hur en lärare kan 
arbeta med jämförelser för att tydliggöra förklaringar för eleverna, och därefter 
karakteriserar läraren sin egen undervisning med ett till synes paradoxalt 
uttalande: att förklara genom att inte förklara.  
 
Det viktiga i historieämnet för A är att eleverna ska förstå det samhälle de lever i 
och varifrån det kommer. Därför betonar hon västerländsk historia, men med 
ett förändringsperspektiv: tidigare har Egypten eller Kina varit mäktigare. Hon 
talar också om vikten av kritiskt tänkande: 
 
Det är också viktigt att säga att historia är mycket en fråga om tro /.../ [historisk 
kunskap] är föränderlig, det är inget exakt, det är inte som gravitationslagar och 
sånt där, utan det ändrar sig vartefter vi hittar nya saker och tolkar nya saker. Vi 
har tolkat hieroglyferna, men vem säger att vi har tolkat dom rätt då? Men vi 
tycker att det är rätt, vi är överens om att det är rätt, men den där båten som 
man kanske ser är inte alls en båt, det är ett fruktfat.93 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 Intervju med lärare A 15/3 2013 
93 Intervju med lärare A 15/3 2013 
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Här framträder en skeptisk hållning till möjligheten att få säker historisk 
kunskap, något som kan hänga ihop med hennes tanke att förklara genom att 
inte förklara. 
 
 
4.1.1. Lektionsinnehåll  
 
Under de totalt åtta lektioner jag följer A:s undervisning i klassen arbetar 
gruppen med ett moment som kan betecknas ”Kinas teknikhistoria”.94 Att detta 
moment förekommer beror på att A har planerat kursen i samråd med eleverna, 
och de har önskat lära sig om Kinas historia och om teknikhistoria. Klassen har 
redan tidigare läst om Kinas allmänna historia, och detta moment innebär att 
teknikhistorien kopplas till just Kina. Lektionerna i stora drag kan beskrivas 
enligt följande: 
 
På den första lektionen (11/2) introduceras momentet, och läraren går igenom 
Kinas vetenskapliga tänkande. Detta följs upp på nästa lektion (den 13/2) med 
en genomgång av det kinesiska samhället. Därefter följer två lektioner (den 18/2 
och 20/2) som huvudsakligen handlar om den uppgift eleverna ska göra, och 
hur den hänger ihop med kursens kunskapskrav. Vid det här laget är terminen 
framme vid sportlovet, så nästa lektion (den 4/3) tas upp av en repetition av 
uppgiften. De tre sista lektionerna ägnas nästan uteslutande åt att eleverna 
arbetar på egen hand.  
 
 
4.1.2 Förklaringar i  A:s undervisning 
 
Momentets uppläggning innebär att lärarens förklaringar av historiska skeenden 
är koncentrerade till de inledande lektionerna. Användningen av två lektioner 
till att fundera över kursens kunskapskrav medför också att läraren kommer in 
på en metasystemförklaring av källkritik, där olika konkreta exempel används 
för att illustrera problemen med att tolka historiska källor.  
 
Läraren lägger stor vikt vid att eleverna ska förklara de kinesiska 
uppfinningarnas tillkomst och betydelse. Detta syns i den uppgift som eleverna 
förväntas utföra, och som de arbetar med på de tre sista lektionerna. Enligt 
lärarens instruktion ska eleverna skriva en text om en uppfinning, och att de ska 
”skriva vad den här uppfinningen fått för konsekvenser och hur den har 
påverkat livet /.../ långt framåt, om den har påverkat överhuvudtaget”.95 Detta 
utvecklas längre fram till följande uppställning: 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 Lärare A:s studieplan för kursen 
95 Transkription av A:s lektion den 11/2 2013 
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Figur 2: Lärarens uppställning av uppgiften96  
 
 
Det läraren framför allt betonar är att eleverna ska fundera över konsekvenserna 
av uppfinningen, vilket hon förtydligar med detta exempel: 
 
L: Om vi pratar om mobiltelefoner /.../ jag förstår inte varför man ska ha massa internet på 
telefonen. Det förstår ni /.../ och vad händer med den vanliga telefonen, den som går på kabel, 
på linje? Vad händer då med dom som har jobbat på linjerna? Vad händer för dom som har 
administrerat växlarna? Och så blir det arbetslöshet eller? Såna grejer ska man ta upp i dom här 
texterna. Vad får det för konsekvenser i samhället och för individen och för... både negativt 
och positivt.97   
 
 De förklaringar som framkommer i själva klassrumsinteraktionen är 
huvudsakligen fokuserade på frågan om varför så många uppfinningar uppkom 
i Kina. För att närma sig den frågan arbetar läraren först med två olika 
förklaringar som betonar olika tänkbara orsaker till Kinas uppfinningsrikedom. 
På den första lektionen presenteras förklaring A1, som betonar att kineserna 
hade en annan syn på vetenskap än européerna. Denna förklaring bygger alltså 
på en komparation mellan två olika civilisationer, i syfte att tydliggöra den 
kinesiska civilisationens särdrag. På den följande lektionen presenteras 
förklaring A2, som snarare beskriver uppfinningarna som en följd av det 
kinesiska samhällets behov. Båda dessa åtföljs av flera konkreta exempel för att 
visa att de kan vara relevanta.98 
 
Båda dessa förklaringar inkorporeras sedan i förklaring A3, som direkt går på 
frågan om varför kineserna var så uppfinningsrika. Denna fråga formuleras först 
av en elev på den inledande lektionen som ”varför var vi så efter?”. Den 
återkommer på nästföljande lektion, där den får huvuddelen av lektionstiden. 
Det är oklart om läraren redan från början planerade att ta upp den frågan eller 
om hon får idén när eleven formulerar frågan, men i vilket fall framstår den 
påföljande förklaringen som den centrala i hela momentet. Detta beror på att 
den som sagt innefattar de båda tidigare förklaringarna, vilka alltså i sin tur kan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96 Återgivande av fotograferad tavelanteckning från A:s lektion den 18/2 2013 
97 Transkription av A:s lektion den 11/2 2013 
98 Det är möjligt att betrakta varje sådant exempel som en separat förklaring. I så fall får vi en väldig 
massa förklaringar. Jag har valt att inte ta upp dem som separata fall, utan att se dem just som 
exempel som illustrerar lärarens poänger. Se t ex förklaring A2 i transkriptionen den 13/2. 
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ses som delförklaringar av A3 snarare än separata förklaringar. Dessutom 
betonas denna förklaring som central av läraren själv.99  
 
I samband med diskussionen av kunskapskrav formuleras också förklaring A4, 
som handlar om vad historiska källor kan säga oss. Denna förklaring är alltså en 
metasystemförklaring, och beaktas närmare i kapitel 5.  
 
Det är värt att notera att medan examinationens fokus betonar konsekvenser av 
uppfinningarna, så handlar förklaringarna på lektionerna om orsaker till 
uppfinningarna. En möjlighet är att läraren medvetet lagt upp momentet så för 
att eleverna ska få hjälp att fundera över orsaker, men själva ska resonera om 
konsekvenserna. En annan möjlighet är att elevernas frågor om orsakerna tar 
upp så pass mycket tid att läraren inte hinner med att gå in djupare på 
konsekvenserna. 
 
De förklaringar A formulerar har oftast en simultan konfiguration. Detta följer 
av hennes arbetssätt, då förklaringarna oftast har formen av frågor som hon eller 
eleverna besvarar. Vad beträffar framställningsformen drar den överlag åt det 
faktoriella. Detta är särskilt tydligt i den centrala förklaringen A3 och även i 
metasystemförklaringen A4. I de två inledande förklaringarna är denna tendens 
dock inte framträdande: i A1 råder en jämvikt mellan faktoriell och 
konsekventiell form, och i A2 dominerar den konsekventiella formen.100 
 
De orsaker som diskuteras framställs oftast som strukturer, vilket kan hänga 
samman med det övergripande upplägget: det är uppfinningar allmänt i en 
civilisation som diskuteras. I alla förklaringar utom A4 är det samma fenomen, 
kinesiska uppfinningar, som förklaras. Detta tydliga fokus har lett till att jag 
uppfattar detta som ett tema i A:s förklaringar. Samtidigt förekommer en del 
kollektiva och individuella skeenden som orsaker, och särskilt individhändelser 
spelar en viktig roll i lärarens undervisning i så måtto att de används för att 
dekonstruera förklaringar. Denna dekonstruktion är ett särskilt utmärkande 
drag i A:s förklaringar, och kommer att få mer uppmärksamhet i kapitel 5. 
 
Läraren använder analogier framför allt i metasystemförklaringen A4, men den 
jämförelse som syns tydligast annars är komparationen, som är en utgångspunkt 
för den inledande genomgången av kinesisk vetenskapssyn och finns inbyggd i 
frågeformuleringen i A3.  
 
Lärare A:s förklaringar är alltså huvudsakligen faktoriellt utformade. kan 
sammanfattas som strukturellt präglad, med en övervägande simultan 
konfiguration och en inte fullt lika tydlig faktoriell form på förklaringarna. De 
två redskap som tydligast används är komparation och dekonstruktion. Dessa 
tycks svara emot lärarens resonemang i intervjun om att jämföra och att 
”förklara genom att inte förklara”. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 Lärare A , transkription 13/2: ”Men det är en sak som ni ska tänka på under tiden som ni håller på 
med det här: hur kan det komma sig att dom var så långt före på så många punkter? 
100 Det innebär att A1 alltså klassificeras som dubbelriktad i denna anlays. 
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Förklaring Operationella 

begrepp 
Dominerande 
komponenter 

Form Samman- 
kopplingar 

A1: Kinesisk  
vetenskap 

- struktur – 
struktur (tema) 

dubbelriktad 
dynamisk 

komparation 

A2: 
Samhällets  
behov av  
uppfinningar 

- struktur – 
struktur (tema) 

konsekventiell 
simultan 

 

A3: Kinesisk 
uppfinnings-  
rikedom 

- struktur – 
struktur (tema) 

faktoriell 
simultan 

komparation 
dekonstruktion 

A4: Vad kan  
källor säga 
oss? 

- individ - 
metasystem 

faktoriell 
simultan 

dekonstruktion 
analogi 

Tabell 4: Lärare A:s förklaringsprofil 
 
De flesta av lärarens redskap återfinns i huvudförklaringen A3, varför den 
presenteras närmare nedan. 
 
 
4.1.3 Förklaring A3: Den kinesiska uppfinningsrikedomen 
 
Diskussionen av Kinas uppfinningsrikedom tar sin början redan på den första 
lektionen, då en elev i slutet av lärarens genomgång frågar varför vi i väst var så 
”efter”. Läraren formulerar det snabbt som en fråga till gruppen, som börjar 
föreslå svar: 
 
E1: Varför är vi så efter? 
L: Ja, varför är vi så efter? De kan man ju fundera hörni. Det är väl för att vi kanske, jag vet 
inte. Varför är vi så efter? Vad kan vi tro? 
E2: Vi har inte vi har inte eh vahetere råvarorna. 
L: Det hade vi väl. 
E1: [Resurserna typ . 
E2: [Vi har bara järn. 
L: Nää. 
E1: Men vi är färre människor. 
L: Vi är färre människor, jaha så det... 
E1: Färre hjärnor. 
L: Färre hjärnor, ja det kanske är en...101 
 
Läraren och gruppen formulerar på detta dialogiska sätt ett antal olika tänkbara 
svar på frågan. Dessa kan sammanfattas i följande nio faktorer: 
 
1) Väst hade inga resurser. 
2) Väst hade färre människor. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 Transkription av A:s lektion den 11/2 2013  
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3) Väst krigade för mycket. 
4) Kineserna var relativt (kulturellt?) homogena, det var folk inte i Väst. 
5) Kineserna hade viljan att testa sig fram. 
6) Kineserna hade relativt enhetliga religioner. 
7) Kineserna hade en stark kejsarmakt som styrde folks tyckande och tänkande. 
8) Kineserna hade ingen strikt vetenskaplig metod. 
9) Det kan bero på tillfälligheter.102 
 
Av dessa nio är orsak 1-5 sådana som föreslås av eleverna. Orsak 6 är resultatet 
av ett samarbete: en elev lyfter religionernas roll och läraren formulerar om det 
till orsak 6. Orsak 7-9 läggs fram av läraren. Som citatet ovan visar avfärdar 
läraren orsak 1 som orimlig, men de andra framstår som åtminstone möjliga. 
Det är också tydligt att eleverna använder komparationen med Väst för att 
formulera sina orsaker. 
 
De flesta orsaker som formuleras handlar om särdrag i det kinesiska samhället 
jämfört med Väst: detta gäller i synnerhet orsakerna 2-5 och 7, som alla kan ses 
som samhälleliga faktorer. Orsak 8 är en kortversion av lärarens förklaring A1, 
som alltså inkorporeras i A3. Senare lägger läraren in A2, samhällets behov. 
Flertalet av orsakerna är alltså av strukturell karaktär. 
 
De orsaker som sticker ut är nr 5 och nr 9. Orsak 5 går ut på att kineserna hade 
en ”vilja” som inte fanns i väst. Vad denna grundar sig på är i sin tur oklart: 
förklaringen kan ses som ett exempel på en kollektiv disposition som formats av 
den kinesiska kulturen. Men det skulle också kunna vara exempel på ett 
karaktärsdrag som eleven tänker sig existerar hos kineser, inte hos 
västerlänningar. Det blir i så fall mer problematiskt som generell beskrivning av 
hela folk. En indikation på att det kan röra sig om en uppfattning om ett slags 
nationellt karaktärsdrag är deras svar när läraren frågar om detta: 
 
L: Kineser är aldrig nöjda. Va, menar ni så? 
E1: Dom vinner jämt i OS. 
E2: Ja, dom vill ju alltid va lite bättre och bättre, det kan man se i dagen. 
E1: Aa, just det, just det. 
L: Det ser man på OS, att dom aldrig är nöjda? 
E2: Jaa, dom vinner i många grenar.103  
 
Orsak 9, som lyfts fram av läraren, är ett exempel på hur läraren ifrågasätter de 
förklaringar som eleverna försöker konstruera. Detta återkommer då och då, 
och följande exempel om hur krutet uppfanns kan illustrera denna metod. En 
elev har precis föreslagit att krutet utvecklades för att effektivisera krigföringen, 
och läraren kontrar: 
 
E1: Jamen det är också, till exempel man kommer på krutet för att man krigade mycket. Så 
använde man nånting mer effektivt. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 Denna sammanställning är gjord av mig utifrån vad som sägs på de två första lektionerna. Se 
transkriptioner av A:s lektioner den 11/2 och 13/2 2013. 
103 Transkription av A:s lektion 13/2 2013 
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L: Ja, men jag har ju läst faktiskt på... vilken hemsida det nu var /.../ De var nån sån här /.../ 
hemsida i alla fall som jag läste om det här med bambustaven. 
[elever]: ja 
/.../ 
E2: Det där med ugnen och vad det var. 
L: Ja. 
E3:  Ja, det var en kille som sprängdes va? 
L: Dom ställde salpeter och salt, svavel i bambustavarna och la i elden, och kom på att det blev 
krut när man blandade med träkolen. Och han kom på fyrverkerier samtidigt.104 
 
Elevens förklaring, att krut uppfanns för att effektivisera krigföringen, kan ses 
som ett exempel på en förklaring utifrån samhällets behov. Medan hon tidigare 
lyfte fram denna förklaringsmodell ifrågasätter läraren nu dess tillräcklighet för 
det enskilda fallet genom att presentera information som tyder på att 
uppfinningen av krutet var en olyckshändelse och inte en avsiktlig plan. Läraren 
hjälper alltså först eleverna att konstruera en allmän förklaring, och använder 
sedan ett konkret exempel för att dekonstruera den allmänna förklaringen. 
 
Förklaring A3 illustrerar två av de metoder som lärare A använder i sin 
undervisning: komparationen och dekonstruktionen. Lärarens tidigare 
komparation mellan Kina och Väst lyser tydligt igenom i elevernas svar. Med 
dekonstruktion avser jag just lärarens metod att använda tillfälligheter för att 
ifrågasätta relevansen i de förklaringar som eleverna konstruerar, vilket kan vara 
det A syftade på när hon karakteriserade sin egen undervisning som att ”förklara 
genom att inte förklara”. 
 
 
4.2. Lärare B 
 
Lärare B:s kurs är en Historia 1b med en klass i samhällsprogrammet med 
mediainriktning. När han diskuterar sin egen historieundervisning beskriver 
han den som en blandning av tre komponenter: en faktadel som ska ge eleverna 
en referensram att utgå ifrån, en källkritisk del, samt en narrativ del där 
perspektivtagande, empati och värdering betonas. Den sista delen kopplar han 
samman med historiemedvetande och är den del han ser som viktigast.105 
 
I B:s perspektiv är förklaringar inte i förgrunden i undervisningen. Snarare ser 
han förklaringar som ett verktyg: 
 
Ofta brukar jag inte nämna [förklaringar] varken när jag funderar själv eller för eleverna i form 
av förklaringar, men det är klart att jag pratar om orsaker och konsekvenser /.../ Med tanke på 
att jag gärna vill vända och vrida på perspektiven – jag tycker att jag kanske inte är så bra på 
att lära eleverna att se på frågor ur olika perspektiv, men jag har en ambition att göra det, och 
då blir [förklaringar] centrala. Vi kan se att saker har hänt, men varför har de hänt? Vad är det 
som är viktigt? Vilka har drivkrafterna varit? Vilka har de långsiktiga historiska 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 Transkription av A:s lektion 13/2 2013 
105 Intervju med lärare B 22/1 2013 



! 39!

förutsättningarna varit? Det är där vi finner de olika perspektiven och då tar fasta på olika 
förklaringar.106 
 
För B kan alltså förklaringar vara ett verktyg för att uppnå något annat, mer 
centralt. Det B uppfattar som mer centralt tycks vara perspektivtaganden och 
etiska ställningstaganden.  
 
 
4.2.1 Lektionsinnehåll  
 
Det undervisningsmoment som tas upp i klassen under min observationstid är 
imperialismen. Hans tankar om perspektivtagande och värderingar framgår 
tydligt när han diskuterar detta moment. Han framhåller att han skulle vilja 
hitta andra utgångspunkter än den västerländska, men just genom valet av 
imperialismen på sätt och vis har ”skjutit [sig] själv i foten”.  Han försvarar ändå 
sitt urval med att han måste ta hänsyn till hur läroböckerna är skrivna, och hur 
han präglats av den undervisning han själv fått. För att kompensera för detta 
planerar han att använda en novell, ”Den hårdnackade historikern” av den 
nigerianska författaren Chimamanda Ngozi Adichie, som skildrar 
imperialismen ur tre generationer av nigerianska kvinnors perspektiv. Även om 
han upprepade gånger påpekar att det är långt ifrån tillräckligt är det ändå ett 
försök att vända på perspektiven.107 
 
B har lagt upp imperialismen som ett ganska omfattande moment i kursen: han 
använder totalt sex lektionstillfällen för momentet. Under den första lektionen 
(1/2) introduceras imperialismen som studieområde. Därefter används två 
lektioner till djupare studier av imperialismen i Afrika (8/2) och Indien (15/2). 
Den fjärde lektionen (21/2) ägnas åt avkoloniseringen, och den femte (8/3) 
knyter samman momentet och förbereder eleverna för examinationen, som sker 
på den sista lektionen (15/3) som inte inkluderats i lektionsobservationerna. 
 
 
4.2.2 Förklaringar i  B:s undervisning 
 
B:s tankar om förklaringar som ett verktyg för att nå något annat märks i den 
skriftliga examinationsuppgift han delar ut till eleverna i slutet av momentet. 
Där anges bland annat följande frågor att diskutera: 
 
Vad innebär imperialismen? Vilka var orsakerna och vilka blev konsekvenserna? /.../ Kan vi 
fortfarande se spår av imperialismen i dagens samhälle? Kan du se hur imperialismen påverkat 
och påverkar ditt liv? Tror du att det imperialistiska arvet kommer att påverka i framtiden, 
hur?108 
 
I denna instruktion framgår det tydligt att eleverna ska lära sig orsaker till och 
konsekvenser av imperialismen. Följdfrågorna betonar konsekvenserna, eftersom 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 Intervju med lärare B 22/1 2013 
107 Intervju med lärare B 22/1 2013 
108 Lärare B:s dokument ”Examination – Imperialismen” 
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eleverna ska fundera över imperialismens påverkan på nutiden och deras egna 
liv. I denna betoning märks den vikt läraren lägger vid att koppla samman 
historien med nutiden, att försöka visa att historia är ”något som man relaterar 
till”.109 
 
I B:s undervisning har jag identifierat sex någorlunda distinkta förklaringar. 
Läraren initierar alla dessa. Två av dem, imperialismen (B3) och 
avkoloniseringen (B6) framställs som delar av föreläsningar om dessa två 
historiska processer. De övriga fyra bygger alla på att klassen ser en sekvens ur 
ett reportage eller en dokumentärfilm och sedan diskuterar innehållet i filmen 
utifrån någon fråga som läraren formulerar.  Eftersom dessa fyra handlar om 
någon aspekt av imperialismen kan de ses som delförklaringar av den centrala 
förklaringen B3, men de får alla så pass mycket utrymme på lektionerna att jag 
anser att de bör behandlas som separata förklaringar. 
 
De sex förklaringar som har identifierats tenderar att ha en faktoriell form: 
läraren ställer en fråga om något och han och eleverna letar gemensamt efter 
lämpliga svar. Detta torde ge upphov även till simultana konfigurationer, och 
det är också den övervägande konfigurationen. Förklaring B4 (rasismen) sticker 
ut genom att vara dynamisk och konsekventiell till sin karaktär, och B1 
(Tintinaffären) utgör ett gränsfall.110  En anledning till detta är att klassen bara 
identifierar ett fåtal orsaker för dessa fenomen, och läraren ägnar lektionstiden 
främst åt att utreda vad dessa orsaker beror på. Framställningen får därmed en 
mer dynamisk karaktär, med en eller ett par orsakskedjor. Den relativa 
knappheten i orsaker i dessa två kan vidare bero på att fenomenen som ska 
förklaras är speciella: i B1 ligger fokus på en samtida händelse, den så kallade 
Tintinaffären hösten 2012, och i B4 är fenomenet en mentalitet, rasismen. Det 
är möjligt att B4:s abstrakta karaktär gör den mer svårhanterlig, medan eleverna 
har svårt att hantera den mycket närliggande B1 med samma distans som 
exempelvis imperialismen. 
 
B:s förklaringar domineras vidare av en ungefärlig jämvikt mellan kollektiva och 
strukturella orsakskomponenter. Ofta samverkar orsaker av båda dessa typer för 
att leda till något. Även beträffande det fenomen som förklaras råder en jämvikt 
mellan struktur/tema (tre förklaringar) och kollektiva komponenter (tre 
förklaringar).  En viss övervikt till förmån för kollektiva komponenter kan 
möjligen skönjas i och med att dessa är fokus för förklaringarna B2 och B5. 
Läraren använder också operationella begrepp i flera förklaringar – tydligast i 
B2-B4, i någon mån också i B6.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 Lärarens instruktion innehåller också anvisningar för den muntliga delen, där eleverna ska 
”fundera över de olika personerna i novellen och försök förklara varför de handlar som de gör /.../ 
Sätt dig själv in i de olika personernas situation och fundera hur du själv hade agerat”. 
Examinationen tycks vara designad så att den skriftliga delen fokuserar på de övergripande 
sammanhangen, den muntliga på enskilda människors situation. Se lärare B:s dokument 
”Examination – Imperialismen”. 
110 Förklaring B1 är tekniskt sett faktoriellt utformad, eftersom den innehåller fyra orsakskopplingar, 
där två är faktoriella, en är konsekventiell, och en är dubbelriktad. Se bilaga 1. 
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I B:s undervisning förekommer ett tydligt tema i form av rasismen, som 
framstår som den faktor som knyter ihop nästan alla förklaringar som används, 
och fungerar som en central förklaringsfaktor där den förekommer. Den enda 
förklaring där rasismen inte tas upp är B6, vilket medför att den inte riktigt 
passar in i det generella mönstret. En förklaring som framstår som särpräglad är 
B1, som förklarar ett nutida fenomen och ger hela momentet en genealogisk 
prägel. 
 
B:s förklaringsprofil kan alltså sägas domineras av en faktoriell form med en 
övervägande simultan konfiguration. Förklaringskomponenterna är blandade 
mellan kollektiva händelser och strukturer, med kollektiva händelser något mer 
framträdande. Operationella begrepp av olika slag är vanligt förekommande. 
Vidare arbetar läraren med ett framträdande tema som märks i alla förklaringar 
utom en. 
 
Förklaring Operationella 

begrepp 
Dominerande 
komponenter 

Form Samman- 
kopplingar 

B1: 
Tintinaffären 

- struktur – individ 
(tema) 

faktoriell  
simultan 

- 

B2: 
deltagande i  
gummiterrorn 

drivkrafter 
tillräcklighet 

kollektiv – 
kollektiv 
(tema) 

faktoriell  
 simultan 

- 

B3: 
imperialismen 

förutsättningar 
drivkrafter 
tillräcklighet 
olika motiv 

kollektiv/struktur – 
struktur (tema) 

faktoriell  
 simultan 

- 

B4: rasism kulturell 
biologisk 

struktur – struktur 
(tema) 

konsekventiell 
blandad 

- 

B5: svält i 
Indien 

- struktur – kollektiv 
(tema) 

faktoriell  
 simultan 

- 

B6: avkoloni-
seringen 

drivkrafter struktur/ kollektiv - 
struktur 

faktoriell  
 simultan 

- 

Tabell 5: Lärare B:s förklaringsprofil 
 
Den centrala förklaringen i detta moment är B3. Denna förklaring visar också 
lärarens faktoriell-simultana upplägg, de kollektiva komponenterna dominans 
och hur läraren använder operationella begrepp. Därför presenteras den 
närmare här nedan. Denna beskrivning fångar alltså inte in den 
nutidsorienterande karaktären i B:s undervisning, som istället tas upp närmare i 
kapitel 6. 
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4.2.3 Förklaring B3: imperialismen 
 
Lärarens förklaring av imperialismen som generellt fenomen sträcker sig över 
två lektioner: en första övergripande förklaring ges redan på den första lektionen 
(1/2), och den fördjupas och vidareutvecklas på den följande lektionen (8/2). 
 
Genomgången av imperialismen som generellt fenomen den 1/2 börjar med en 
genomgång av vad som möjliggör imperialismen. Läraren lyfter framför allt 
fram industrialiseringen som en central faktor, men talar också om medicinsk 
utveckling (specifikt nämns kinin), och specificerar industrialiseringens effekter 
i form av befolkningsökning, ångbåtar och vapen. Därefter kommer ett 
resonemang om orsakernas karaktär: 
 
L: Det här räcker ju inte, att man bara har förutsättningar /.../ utan en annan orsak är att det 
finns drivkrafter /.../ nu lär jag er hur ni ska analysera historia.111   
 
Lärarens framställning fortsätter med att han definierar förutsättningar som 
orsaker som lägger grunden för något, medan drivkrafterna ”sparkar igång” det. 
De drivkrafter läraren sedan nämner är nationalism, ekonomiska motiv, 
rasism/socialdarwinism samt det läraren beskriver som ”en missionstanke, en 
civilisationstanke”.  Dessutom nämns nyfikenhet som en drivkraft. Överlag 
beskrivs dessa som kollektiva drivkrafter: enskilda personer omnämns som 
exempel på människor som drevs av dessa motiv.  
 
Eleverna har därmed fått en förklaringsmodell för att förstå imperialismen. Den 
delas också ut som en del av lärarens powerpoint. De olika faktorerna som 
nämns i förklaringsmodellen tas sedan upp och fördjupas i varierande grad.  
 

 
Figur 3: Orsaker till imperialismen112  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 Transkription av B:s lektion 1/2 2013 
112 Lärare B:s powerpoint ”Imperialismen” 8/2 2013 
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När läraren på följande lektion repeterar denna genomgång tar han upp samma 
orsaker och samma uppdelning i förutsättningar och drivkrafter. Betoningen av 
drivkrafterna skiljer sig dock något åt mellan de två gångerna. I den första 
genomgången utvecklas de ekonomiska motiven mest, genom att kopplas till 
den tidigare slavhandeln under tidigmodern tid. I den andra ligger 
tyngdpunkten snarare på nationalismen: 
 
L: Det har mycket med den här nationalismen som växer sig stark under 1800-talet att göra. 
Dom här europeiska staterna, framför allt Storbritannien och Frankrike, tävlar mot varandra. 
Man ser det. När den ena tar en koloni, då kommer den andra vara tvungen att ta ett större 
landområde, eller ett landområde med mer ekonomi, eller ett landområde med bättre 
resurser... och så vidare. Och man tävlar om dom här olika områdena som finns i världen /.../ 
och det får också en annan effekt om jag hoppar över till dehär inrikespolitiken i Europa /.../ 
då kan dom som styr rikta fokus på nån annanstans, dels genom politiska åtgärder att nu ska 
vi... det är det där som är vårat mål. Vi måste ena oss, vi starka britter eller vi starka... vem det 
nu är.113  
 
Här betonar läraren dels nationalismen som statskonkurrens, dels som en faktor 
för att ena folk och hålla ihop dem genom ett yttre mål. Därmed kompliceras 
den till synes enkla uppställningen av drivkrafter, då läraren här visar hur några 
av dem hänger ihop. Att han nu lägger tonvikten på nationalismen framför 
tidigare på ekonomin kan bero på att han själv ändrat uppfattning mellan 
lektionerna, men utifrån det faktum att han försöker fördjupa de olika 
delförklaringarna i den mån han hinner är det troligare att det är ett utslag av 
att försöka ge en balanserad framställning där alla de nämnda faktorerna 
presenteras som rimliga orsaker till imperialismen.  
 
 
4.3 Lärare C 
 
Vi mötte C och hans tankar om förklaringar på olika nivåer i inledningen. C 
arbetar med Historia A på ett yrkesgymnasium, och anser ett problem med 
historiska förklaringar i hans klasser är att de kan vara svåra för eleverna att ta 
till sig. Samtidigt är han medveten om att förklaringar är en nödvändig 
komponent i historieundervisningen. 
 
När C funderar över vad han själv tycker är viktigt i historia, framtonar snarare 
en tanke om vikten av historisk empati. Han berättar om en elev som först fick 
läsa en allmän text om nazisternas behandling av romerna, och sedan fick läsa 
om hur en romsk boxare blev fråntagen sin mästartitel på grund av att han var 
rom. C kommenterar:  
 
Det fastnade nog inte i huvudet på honom med de där punkterna han lade upp om saker som 
hände [...] men när han läste om en människa blev det... det fastnade i alla fall hos honom.114 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113 Transkription av B:s lektion 8/2 2013 
114 Intervju med lärare C den 6/3 2013 
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Detta exempel är talande för hur läraren anser att historia kan konkretiseras och 
levandegöras för eleverna. Han talar om historia som bestående av två nivåer, en 
mer övergripande, med händelser i stora drag, och en konkret nivå, med ”riktiga 
människor”. Den konkreta nivån möjliggör för eleverna att förstå vad de 
historiska händelserna innebar. Läraren tar upp andra exempel på denna 
empatiska aspekt, som tycks vara en central komponent i hans 
historiedidaktiska tänkande. Han nämner att han ofta tar upp 
lägerkommendanten Franz Stangl för att få eleverna att fundera över hur en 
människa kan vara god i ett visst sammanhang men bete sig ondskefullt i ett 
annat. 
 
 
4.3.1 Lektionsinnehåll  
 
Totalt följde jag sju lektioner i C:s klassrum: en lektion på slutet gick bort då C 
var ledig och en lärarstudent tog den lektionen. Lektionerna sträckte sig över två 
olika moment: i början var upplägget tydligt tematiskt och handlade om 
folkmord. Den senare delen handlade istället om Kalla kriget. 
  
Den första observerade lektionen (18/3) handlar om en aktör i ett folkmord, 
just förintelselägerkommendanten Franz Stangl. Denna följs av en lektion då 
eleverna ska ta ställning till hur de skulle ha gjort i olika situationer kopplade till 
Förintelsen (19/3). Den första lektionen veckan därpå (25/3) upptas av en 
rollspelsövning, då eleverna får spela olika familjer i en by där det uppkommer 
olika konflikter. Folkmordsmomentet avslutas sedan med lektionen den 26/3, 
om Jugoslavienkriget. Därefter följer en veckas lov, och när eleverna är tillbaka 
påbörjas Kalla kriget, med en lektion om den tidiga delen av Kalla kriget (8/4), 
en om den senare delen (9/4) och en om Sverige under Kalla kriget (19/4).    
 
 
4.3.2 Förklaringar i  C:s undervisning 
 
I den examinationsuppgift lärare C använder på momentet om folkmord har 
historiska förklaringar inte någon framträdande roll: snarare går uppgiften ut på 
att problematisera folkmordsbegreppet genom att olika fall av folkmord 
jämförs.115  
 
Förklaringar får ett större utrymme i det kunskapstest som läraren använder i 
samband med Kalla kriget. I det får eleverna dels definitionsfrågor, t ex ”förklara 
vad Trumandoktrinen var för något”, men också frågor som kan peka mot ett 
tydligare orsak-verkanperspektiv, t ex ”varför byggdes Berlinmuren”.116 Detta 
kunskapstest används dock av läraren främst som en slags avcheckning för att se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 Lärare C:s dokument ”Examination: Tema Folkmord” daterat 2013-03-28 
116 Lärare C:s dokument ”Kunskapstest: Kalla kriget” daterat 2013-04-16 
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att eleverna hänger med: examinationsuppgiften för Kalla kriget handlar istället 
om källhantering.117 
 
Utifrån examinationerna framgår det att förklaringar inte tycks ha en central 
ställning i vad C vill att eleverna ska kunna. Det betyder inte att förklaringar 
skulle vara betydelselösa eller frånvarande i hans undervisning. Det är dock 
tydligt att de fyller någon annan funktion än att vara intressanta för 
examination i sig själva. 
 
Jag har identifierat sex förklaringar i C:s undervisning, där de tre första 
presenteras under temat folkmord, de tre andra under Kalla kriget. Den första 
förklaringen, C1, handlar om Franz Stangl och hur han kunde bli en förövare i 
Förintelsen. C2, om varför det blir folkmord, byggs upp utifrån den 
rollspelsövning eleverna genomför den 25/3. C3 syftar till att förklara 
folkmordet i Jugoslavien på 1990-talet. C4 Utgör inledningen på momentet 
Kalla kriget och förklarar utbrottet. C5 (Kubakrisen) och C6 (Sveriges politik 
under Kalla kriget) framställs båda som konsekvenser av Kalla kriget. 
 
I denna uppräkning finns två huvudförklaringar, C2 om folkmord och C4 om 
Kalla kriget. Båda dessa syftar till att förklara den centrala struktur som 
återkommer i de andra förklaringarna. Det är fullt möjligt att se C1 och C3 
som delförklaringar till C2, och C5 och C6 som delförklaringar till C4, men då 
de behandlas som egna förklaringar i undervisningen har jag valt att uppfatta 
dem på samma sätt. 
 
Lärare C undviker överlag att använda explicita operationella begrepp i sin 
undervisning, även om det är uppenbart att han arbetar med både 
förutsättningar och drivkrafter. Just ”drivkrafter” är det begrepp som han 
använder explicit, i samband med förklaring C1. Det didaktiska redskap som 
syns tydligast i C:s undervisning är snarare analogier, vilket jag beskriver 
närmare längre ner. 
 
Den komponent som tydligast förekommer i C:s förklaringar är den kollektiva 
nivån: i fyra av de sex förklaringarna utgörs flertalet orsaker av kollektiva 
händelser, och i lika många fall är det kollektiva händelser som förklaras118. 
Detta generella konstaterande gör dock inte rättvisa åt det faktum att C ofta får 
in individhändelser som tydligt förekommer i fyra av förklaringarna (C1, C3, 
C4, C5). Detta är ovanligt mycket jämfört med de andra lärarna, varför jag 
uppfattar det som ett särdrag för den här läraren och går in närmare på hur det 
används i nästa kapitel. 
 
När C presenterar en förklaring gör han det oftast i form av ett 
sammanhängande narrativ som leder fram till det fenomen som ska förklaras. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 Lärare C:s examinationsuppgift för kalla kriget, ”Elevuppgift – Livet före och efter Berlinmurens 
fall”. 
118 Obs dock att i förklaring C2 förklaras samtidigt en kollektiv händelse (ett visst folkmord) och temat 
folkmord (struktur). Se beskrivningen av förklaring C2 nedan. 
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Därmed tenderar hans förklaringar att ha en konsekventiell form: de enda som 
avviker från detta mönster är C4, då läraren tvärtom börjar med att diskutera 
själva begreppet Kalla kriget och därefter fråga varför kriget uppkom, och C5, 
som utgår ifrån en direkt fråga till eleverna. Vidare tenderar C att lyfta fram 
några orsaker och beskriva hur de leder fram till det som ska förklaras, vilket gör 
att dynamiska konfigurationer slår igenom i två av förklaringarna, C2 och C5. 
 
En redan nämnd metod som läraren återkommer till är analogier, vilka används 
i C2, C3 och C4. Dessa tar sig två olika uttryck i materialet. Det första och 
mest uppenbara är de explicita analogier läraren använder för att tydliggöra och 
koppla ihop olika delar av sin undervisning. I C2 ber läraren eleverna att dra 
paralleller mellan rollspelsövningen och historiska exempel på folkmord, vilket 
leder till en analogi med folkmordet i Rwanda. I C4 förklarar läraren 
terrorbalansens logik genom att jämföra det med en personlig konflikt i skolan.  
Det andra uttrycket är genom lärarens språkbruk, vilket syns i C1 och C3. I C1 
beskrivs Stangl som en ”kille” och kallas ofta vid förnamn, vilket skapar en 
större närhet till honom. I C3 beskrivs olika faktorer med ett slags metaforer: 
kommunismen är ett ”lim” som håller ihop Jugoslavien och nationalismen är ett 
”verktyg”.     
 
Lärarens förklaringsprofil kännetecknas alltså av en övervägande konsekventiell 
förklaringsform, där dynamisk konfiguration tidvis slår igenom. Oftast utgörs 
orsakerna av kollektiva händelser, men individhändelser är vanligt 
förekommande. Den vanligast förekommande didaktiska metoden är analogi, 
men det finns också några ansatser till vad jag betecknar som synekdokiskt 
resonemang. Med detta avser jag ett resonemang där läraren låter två 
närliggande skeenden spegla varandra och därmed i någon mån förklara 
varandra (se vidare kapitel 5).  
 
Förklaring Operationella 

begrepp 
Dominerande 
komponenter 

Form Samman- 
kopplingar 

C1: Franz 
Stangl 

drivkrafter individ – 
individ/struktur 
(tema) 

konsekventiell 
simultan 

analogi 

C2: Folkmord - kollektiv – 
kollektiv (tema) 

konsekventiell  
dynamisk 

analogi 

C3: 
Jugoslavien 

- kollektiv – 
kollektiv (tema) 

konsekventiell 
simultan 

analogi 

C4: Kalla kriget - struktur - struktur faktoriell 
simultan 

analogi 

C5: Kubakrisen - kollektiv/individ - 
kollektiv 

faktoriell  
dynamisk 

synekdoke 

C6: Sveriges 
politik under 
Kalla kriget 

- struktur  - 
kollektiv 

konsekventiell 
simultan 

- 

Tabell 6: Lärare C:s förklaringsprofil 



! 47!

 
Som exempel på hur C:s förklaringar kan vara utformade presenterar jag här 
nedan förklaring C2, som å ena sidan visar den dynamisk-konsekventiella 
formen som förekommer i lärarens förklaringar, å andra sidan visar hur han 
använder förklaringar för att få eleverna att sätta sig in i historiska situationer. 
 
 
4.3.3 Förklaring C2: Varför blir det folkmord? 
 
C går direkt på sitt tema, folkmord, med en av sina förklaringar, som tas upp på 
två olika lektioner. På den första av lektionerna förbereds förklaringen genom 
en rollspelsövning.  Läraren introducerar övningen så här: 
 
L:  Men idag ska vi göra nåt annat. För man kan ju fundera på: varför blir man inte klok för? 
Jag har ju talat om för er att det har varit ett par folkmord efter 1945. Man borde tänka att 
1945, då är det slut, då inser man att det här med folkmord är dåligt, det bör man inte göra. 
Och ändå så hamnar vi där att helt plötsligt så är det nån som får den här märkliga idén att 
bara alla dom här människorna försvinner så blir det bra. Och sen gör dom så att dom 
försvinner på olika sätt. Och därför tänker jag göra en övning, utan att närmare prata om var 
och hur den är inspirerad och så vidare, utan vi gör den här övningen. Sen imorrn kommer vi 
att prata om den här övningen och folkmord efter 45 för då kanske vi kopplar ihop det mer.119  
 
Problemet som läraren ställer i förgrunden är alltså varför det har utförts nya 
folkmord efter 1945.  Rollspelsövningen genomförs under den innevarande 
lektionen, och precis som läraren säger återkommer gruppen till frågan om 
varför det blir folkmord på nästa lektion, som en avslutning på hela momentet. 
 
Själva rollspelet går ut på att eleverna sitter i fyra grupper som representerar fyra 
familjer i en by, med olika historiska och socioekonomiska förutsättningar, och 
sedan får tre olika konflikter att ta ställning till. Eleverna lyckas inte förhandla 
fram några lösningar på konflikterna. I slutet av lektionen återkopplas 
diskussionen av övningen till temat: 
 
L: Aa hörni. Varför har vi gjort det här då? Vi har slösat iväg en timmes lektion här. Jag kunde 
haft genomgång och stått och berättat saker, och så sitter jag här och- 
E: Det är så här det börjar. 
L: Vad börjar såhär? 
E: Folkmord. 
L: Aa... för att snart kommer du komma till slutsatsen att om inte dom försvinner själv så 
måste vi slå ihjäl dom och gräva ner dom. 
E: Aa. 
L: Ja, vad är grund...vad grundar sej ert missnöje på då? Vad är- 
E: Men tillexempel att vi har fört våra traditioner i flera hundra år, och så kommer dom där 
och liksom bara fuckar alla.  
L: Aa. 
E: Det är klart att man skyller på dom för att man har en dålig situation själv. 
L: Mm.  
E: Det är ju det uppenbara. Man skyller ju inte det på sej själv.  
L: Näej. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119 Transkription av C:s lektion den 25/3 2013 
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E: Det är klart. 
L: Näej... dom är nya och dom är framgångsrika.  
E: Aa. 
L: Och ni står för tradition och... ni är inte lika framgångsrika iallafall.  
E: Näe. 
L: Vilket gör er svaga, och det lägger ni gärna på dom.  
E: Aa.120 
 
Dialogen här ringar in huvudmotsättningen, där en fattig familj med långa 
lokala traditioner ställs mot de framgångsrika nykomlingarna. Denna tolkning 
stöds av lärarens dialog med ytterligare en elev från en annan grupp, som 
uttrycker samma problematik.  
 
Den övning som eleverna gjort bygger på en hypotetisk situation och är inte 
explicit knuten till någon historisk förlaga. Läraren knyter dock övningen till 
historiska skeenden genom att fråga om eleverna kan jämföra rollspelsövningen 
med någon historisk händelse, och får två olika svar: folkmordet på armenierna 
och folkmordet i Rwanda. Läraren förstärker dessa kopplingar genom att 
understryka att armenierna skilde sig från majoritetsbefolkning genom att vara 
kristna, vilket gjorde dom utsatta, precis som den ekonomiskt framgångsrika 
nykomlingsfamiljen i rollspelet. Kopplingen blir ännu tydligare till Rwanda, där 
tutsierna beskrivs som överklass och hutuerna som underklass. 
 
Läraren hinner inte med att återknyta närmare till ursprungsfrågan om varför 
det blir folkmord, men återkommer till det på den följande lektionen. Den 
lektionen ägnas huvudsakligen åt ett annat historiskt exempel, Jugoslavien, och 
tar upp Jugoslaviens sönderfall som en separat förklaring (C3), men 
slutdiskussionen på lektionen återkopplar till den generella diskussionen om 
folkmord. Läraren beskriver den nutida situationen i Bosnien som en 
uppdelning efter folkgrupperna där serberna har fått ”ett nästan rent serbiskt 
område”, vilket föranleder följande dialog: 
 
E: Och vad lär man sig av det liksom? Att det funkar. 
L: De funkar med folkmord? Ja, eller... ja... 
E: Jo, men alltså det är inte för att vara taskig, men det funkar ju alltså.  
L: Aa, jag håller med dig. Alltså, dels är punkt ett, dom här politikerna, dom har ju många av 
dom har dömts nere i Haag. 
E: Ja. 
L: Så att för dom funkar de inte, men resultatet finns ju kvar. 
E: Ja 
L: Alltså, dom här förflyttningarna som blev i Bosnien, där liksom man började sortera ut folk 
som bodde blandat i byarna, den finns ju kvar idag. Och det kan man ju förstå. Alltså, om 
man är bosnienmuslim och liksom har upplevt förföljelser och så vidare, man är inte så sugen 
på att flytta in dit igen bland serberna efter det. 
E: Nä. 
L: Så att det funkar. Aa, jaa, jag måste tyvärr hålla med. Det funkar ju. Det skulle man kunna 
dra en ännu mer vulgär parallell också. Nazisternas folkmord funkade också, för det bor 
mycket mindre judar i Europa nu än de gjorde innan kriget.  
E: Ja, tyvärr. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 Transkription av C:s lektion den 25/3 2013 
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L: Även fast då dom blev straffade och så vidare men alltså... resultatet av det man gör består. 
Och det är ju ett problem. 
E: Aa. Det sänder ju ut vissa signaler till folk som inte är friska i huvudet. 
L: Mm.  
E: Det är ju det som är farligt. Det är därför det händer igen.121  
 
Den förklaring av folkmord som tar form under dessa lektioner har en 
konsekventiell form. Visserligen lyfter läraren inledningsvis frågan om varför det 
blivit nya folkmord efter 1945, men den fungerar inte som en ingång till en 
faktoriell analys utan som en bakgrund till rollspelet, som i sin tur sätter 
eleverna i en situation så att de kan förstå hur lokala konflikter kan slå över i 
våld. Först därefter återkommer frågan, och svaren på den följer då i hög grad av 
elevernas tankar utifrån övningen. Konfigurationen blir dynamisk, då den 
aktuella situationen som leder mot folkmord är uppbyggd som en upptrappning 
av tre på varandra följande konflikter. 
 
Genom analogier mellan den fiktiva rollspelssituationen och historiska 
situationer, särskilt Rwanda, visar läraren hur elevernas reflektioner från 
rollspelet kan översättas till olika historiska situationer. Efter ytterligare ett 
historiskt exempel drar en elev slutsatsen ”att det funkar”, vilket i sig blir ett svar 
på lärarens fråga från föregående lektion: människor begår folkmord för att det 
funkar i så måtto att resultaten blir bestående.  
 
Eftersom konflikterna som tas upp i rollspelet är konflikter mellan familjer 
framstår de som kollektiva händelser. Det är dock viktigt att notera att eleverna 
fått rollspela dessa grupper och därmed har möjlighet att anlägga att 
individperspektiv på övningen och händelseutvecklingen, även om denna aspekt 
inte framkommer tydligt i slutdiskussionen. Det går också att notera hur läraren 
lyfter diskussionen från det enskilda fallet till ett mer allmänt resonemang 
genom att inbjuda eleverna att göra analogier och genom att låta 
frågeformuleringen vara allmän (varför blev det nya folkmord efter 1945?). 
Genom detta grepp kommer förklaringen att fungera synekdokiskt i så måtto 
att elevernas rollspelade väg mot folkmord anses spegla ett mer allmänt mönster 
för hur folkmord kan vara möjliga på nytt.  
 
 
4.4 Lärare D 
 
D undervisar inom kommunal vuxenutbildning och har vid tiden för 
undersökningen en Historia 1b-kurs.  Han uttrycker en klar idé om att använda 
historiska förklaringar i undervisningen, något som han säger sig introducera 
relativt tidigt i kursen. Det han tänker på då är olika förklaringsmodeller, och 
dem han nämner är idealistisk respektive materialistisk historiesyn. Han tar 
också upp begreppen struktur och aktör. Han beskriver det som att ”ge dom 
ritningarna innan man bygger huset”, och betonar betydelsen av förklaringar för 
att få eleverna att förstå vad de ska kunna: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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När de frågar: ”jamen vad krävs för att få ett G eller MVG?”, eller såna här A nu då /.../ där 
har jag upptäckt att om jag säger såhär att nämen du måste analysera mera, då säger dom bara 
”Va?”. Jaa... analysera, det byter att plocka isär och så... Och då kommer det här när dom 
förstår och så, det är när man säger såhär, det är inte att analysera, utan det är när man säger: 
jamen, du ska kunna göra en syntes, alltså sätta ihop det igen på ett sätt så att den som läser 
förstår vad du menar. /.../ Och då kan dom säga såhär: ”Jaha, du menar att jag ska kunna 
förklara det”. Jaa!122 
 
D betonar att detta sätt att tänka om bedömning får konsekvenser för 
undervisningen. Om eleverna ska kunna konstruera goda förklaringar måste 
undervisningen vara upplagd så att de ges den möjligheten. För D innebär det 
att:  
 
[D]å måste man ha en undervisning som fokuserar på det vi kanske kallar då historiesyn eller 
historiemedvetande och hur man tolkar. Vad betyder det här då? Vad fick det för följder? 
Varför det? ”Ja, de var fattiga.” Men varför var de fattiga?123 
 
För lärare D är historiska förklaringar således av yttersta vikt för att åstadkomma 
vad han ser som en god historieundervisning. Som han uttrycker det i intervjun 
handlar detta inte nödvändigtvis om att ge en mängd fakta, utan snarare om att 
lära eleverna att konstruera förklaringar av historiska skeenden. 
 
 
4.4.1 Lektionsinnehåll  
 
De lektioner som inkluderas i undersökningen är fyra stycken: dels två lektioner 
med fokus på imperialismen (den 27 och 28 mars), dels två lektioner om Första 
världskriget (den 10 och 11 april). Däremellan har gruppen två lektioner om 
Sverige i slutet av 1800-talet, vilka har uteslutits ur undersökningen av 
utrymmesskäl.  
 
De följda lektionerna täcker in två olika moment utifrån lärarens kursplan: dels 
”Europa erövrar världen” och dels ”Världskrigens tid”. I intervjun betonar dock 
D sambanden mellan dessa två moment genom att säga att han ”krattar rent 
inför första världskriget”. Lektionsupplägget kan alltså förstås som att det är 
konstruerat för att peka fram emot – och förklara - världskrigets utbrott.124  
 
 
4.4.2 Förklaringar i  D:s undervisning 
 
Under lektionerna får eleverna en examinationsuppgift om imperialismen, och 
läraren signalerar att det ska komma en om världskrigen. Det enda han säger 
om den uppgiften är att eleverna ska ”kunna förklara på ett bra sätt hur ett skott 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 Intervju med lärare D 19/3 2013 
123 Intervju med lärare D 19/3 2013  
124 Kriget kan kanske uppfattas som ett tema i D:s undervisning, men jag har inte tolkat det så. 
Snarare än ett tema framstår kriget som en händelse som är central i det historiska narrativ läraren 
presenterar på lektionerna. 
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i Sarajevo kan utvecklas till ett världskrig”.125  I uppgiften om imperialismen 
ingår följande delfrågor: 
 
Hur motiverade européerna sin medverkan? /.../Undersök sambanden mellan industrialismen 
och imperialismen.126  
 
I dessa frågeformuleringar betonar läraren alltså explicit att eleverna ska förklara 
och undersöka samband, vilket rimligen är ett förkortat uttryck för 
orsakssamband.  
 
Huvuddragen i D:s undervisning fångas in i de sex förklaringar jag har 
identifierat. De mest centrala av dem är D1 (imperialismen) och D3 (första 
världskriget). Till dessa kommer två mindre förklaringar som uppkommer när 
läraren svarar på elevfrågor. Dessa är D2 (rasismen) och D4 (nationalism). 
Dessutom förekommer två delförklaringar, D5 (kvinnlig rösträtt) och D6 
(andra världskriget). Båda dessa kan ses som konsekvenser av D3, men i 
synnerhet D6 pekar framåt mot nästa viktiga händelse. 
 
Denna uppdelning av D:s förklaringar i tre grupper har relevans för lärarens 
bruk av operationella begrepp. Dessa används tydligast i de två 
huvudförklaringarna D1 och D3, medan de lyser med sin frånvaro i D2 och 
D4. I D5 och D6 förekommer en särskild form av operationella begrepp i form 
av ord och uttryck som markerar att dessa förklaringar är ofullständiga. 
 
Vad gäller förklaringsform är D:s förklaringar oftast konsekventiellt upplagda, 
vilket tycks hänga ihop med hans berättande framställningar. Undantagen är de 
centrala förklaringarna D1 och D3, som har en faktoriell form med tydliga 
frågeställningar som inledningar.  Dessa två förklaringar kännetecknas vidare av 
att många olika orsaker tas upp, och deras konfiguration blir därmed simultan. 
De mindre utvecklade förklaringarna tenderar istället att ha en dynamisk 
konfiguration. D2 sticker ut på denna punkt, då den har en enkel konfiguration 
och en dubbelriktad form.  Den kommer att diskuteras närmare som exempel 
på en funktionalistisk förklaring i kapitel 5. 
 
När D förklarar använder han huvudsakligen kollektiva och strukturella 
komponenter. Överlag dominerar strukturkomponenter något vad beträffar 
orsakerna, vilket gör att D:s förklaringar i detta avseende kan ses som ett 
spegelbild av B:s, som också bygger på dessa två typer men med en betoning av 
kollektiva komponenter. Samtidigt är det kollektiva händelser som förklaras i 
fyra av sex fall, vilket gör att D:s undervisning framstår som strukturellt präglad: 
det är strukturerna som förklarar händelserna, inte tvärtom. 
 
Övriga metoder som D använder syns också huvudsakligen i samband med de 
två centrala förklaringarna D1 och D3. Här förekommer flera olika typer av 
jämförelser, både analogier, en komparation och ett kontrafaktiskt resonemang. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125 Transkription av D:s lektion den 11/4 2013 
126 Lärare D:s dokument ”Europa erövrar världen – Imperialismen” 
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D:s förklaringsprofil är därmed inte helt tydlig vad gäller förklaringsform: 
samtidigt som de centrala förklaringarna är faktoriellt upplagda slår en 
konsekventiell form igenom i de mindre centrala förklaringarna. Av samma skäl 
uppvisar inte konfigurationerna någon tydlig övervikt åt någondera hållet. 
Däremot är det tydligt att profilen domineras av strukturkomponenter. Det 
finns också ett tydligt inslag av operationella begrepp och olika typer av 
jämförelser, vilka syns tydligast i de centrala förklaringarna. 
 
Förklaring Operationella 

begrepp 
Dominerande 
komponenter 

Form Samman- 
kopplingar 

D1: 
Imperialismen 

olika motiv, 
legitimering 

struktur – 
struktur 

faktoriell   
simultan 

kontrafakticitet 
 

D2: Rasismen - struktur - 
struktur 

dubbelriktad  
enkel 

analogi 

D3: Första 
världskriget 

förutsättning, 
nödvändig, 
tillräcklig, 
utlösande 

struktur – 
kollektiv 

faktoriell   
simultan 

komparation 
analogi 

D4: 
Nationalism 

- struktur - 
kollektiv 

konsekventiell  
dynamisk 

- 

D5: Kvinnlig 
rösträtt 

ofullständig kollektiv – 
kollektiv 

konsekventiell  
dynamisk 

- 

D6: Andra 
världskriget 

ofullständig kollektiv – 
kollektiv 

konsekventiell 
simultan 

- 

Tabell 7: Lärare D:s förklaringsprofil 
 
Som exempel på hur D:s förklaringar kan vara utformade har jag valt att 
presentera den mest centrala förklaringen i momentet: första världskrigets 
utbrott. 
 
 
4.4.3 Förklaring D3: Första världskrigets utbrott 
 
Förklaringen av första världskrigets utbrott utgör den mest centrala frågan i den 
observerade undervisningen. De tidigare förklaringarna av imperialismen pekar 
framåt mot första världskriget, och läraren ägnar också ungefär tre timmars 
lektionstid åt orsakerna till kriget. 
 
I början av genomgången återknyter läraren till tidigare lektioner om 1800-
talet: 
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L: [M]ycket av det vi har läst nu, det kan vara ekonomiskt, det kan vara liksom dom olika 
ideologierna, det kan vara imperialismen. Det vi ska gå igenom nu, det är alltihop nödvändiga 
förutsättning[ar] för att förstå varför det blir ett första världskrig.127  
 
Läraren fortsätter med att ge en bakgrundsbild av Europa vid tiden för 
världskrigets utbrott. Han kallar perioden före världskriget för ”den väpnade 
freden”, och fångar med detta in att det pågick en kapprustning. Denna 
kapprustning kopplas ihop med den industriella massproduktionen. Han ger 
sedan en översikt över situationen i de olika stormakterna, där utvecklingen i 
Tyskland jämförs med utvecklingen i Frankrike och visar på skillnader: 
Tyskland skildras som mer konservativt och militaristiskt, medan Frankrike 
beskrivs som mer demokratiskt. Till detta läggs sedan allianssystemet, och sedan 
presenteras nationalismen som ett problem för staterna, särskilt för Österrike-
Ungern. 
 
Efter denna bakgrund går läraren över till Skottet i Sarajevo, som beskrivs som 
”den tändande gnistan”. Läraren säger följande om attentatets betydelse: 
 
L: ... när vi pratade om till exempel franska revolutionen, amerikanska revolutionen, och vi 
tittade på dom här historierna, förklaringsmodellerna. Materialistisk och idealistisk förklaring, 
kommer ni ihåg det när vi använde dom? Och då pratade vi ofta om dom som när vi tittar på 
förutsättningar eller bakomliggande orsaker. När man tittar på just första världskriget så 
brukar man alltid ta upp just skotten i Sarajevo, vilket då startar det första världskriget. Men å 
andra sidan så gjorde det inte det. Det startade inte alls första världskriget om man 
överhuvudtaget menar att första världskriget, skottet i Sarajevo och sen pang bom så blev det 
ett första världskrig. Ja, det där, det måste förklaras på ett annorlunda sätt. Men vi börjar där 
ändå tänkte jag.128 
 
Läraren berättar sedan om själva attentatet, och kopplar de till de nationalistiska 
problem Österrike hade. Gruppen får läsa de krav som Österrike-Ungern ställde 
på Serbien, och diskuterar det krav den serbiska regeringen inte kunde 
acceptera. Läraren kopplar även detta till det nationalistiska tänkandet, eftersom 
det skulle strida mot nationella suveränitetsprinciper. 
 
Läraren betonar förutsättningarna ytterligare i det fortsatta diplomatiska spelet: 
Tyskland stöder Österrike-Ungern för att de är allierade, medan Ryssland stöder 
Serbien av nationalistiska skäl. Allianserna beskrivs också som avgörande för att 
Tyskland anfaller Frankrike. Läraren sammanfattar genomgången med att 
beskriva händelseutvecklingen som fallande dominobrickor: 
 
Det är dom här allianssystemen som klaffar ihop. Liksom, anfaller du den då går allians, 
försvarsbrodern med där, men går den med, då går den andra med. Och sen, dng, dng, så 
faller de som dominobrickor liksom.129  
 
I denna framställning lägger läraren stor vikt vid att visa hur skottet i Sarajevo 
satte igång en händelseutveckling som möjliggjordes av allianserna. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
127 Transkription av D:s lektion 10/4 2013 
128 Transkription av D:s lektion 10/4 2013 
129 Transkription av D:s lektion 10/4 2013 
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Nationalismen spelar också en central roll i skeendet, medan de andra 
förutsättningarna som nämnts mer ligger i bakgrunden.  
 
Läraren fortsätter dock att utveckla orsakerna till kriget under nästa lektion. 
Han säger då att skottet i Sarajevo ”utlöser första världskriget, men det räcker 
inte som förklaring”. En del av de faktorer han därefter tar upp är upprepningar 
från föregående lektion, som industrialiseringen, kapprustningen och 
allianssystemen. Men han lägger till ytterligare orsaker. En sådan är militärernas 
kontroll över mobiliseringsplanerna. Läraren berättar att när krisen uppstod 
blev politikerna beroende av generalernas beslut. Han illustrerar det med 
följande exempel: 
 
L: Då var det några ryssar som fick... om det var ryska tsaren som fick kalla fötter och sa: 
”Nämen, vänta nu. Vi kanske ska hålla oss utanför.” Men då säger dom: ”Nä, det går inte. Det 
är försent.” ”Varför det?” ”Jo, mobilise... vi har blåst igång, vi har tryckt på knappen” /.../ Det 
kanske tog en vecka att sätta igång en mobilisering, och det tog en månad att blåsa av de här 
va. Så det var liksom mer att, nej, nu har vi kastat tärningen och nu går det inte längre. Vi får 
se vad som händer.130 
 
Läraren vidareutvecklar det militära inflytandet genom att, precis som i 
samband med imperialismen, ta upp den positiva synen på krig: ”det var något 
positivt med krig, det var något manlighetsdanande, det var någonting som 
man helst skulle gå igenom som stat också. Det var inget negativt, utan det var 
något bra”. Han nämner också imperialismen som en påverkansfaktor, innan 
han sammanfattar med följande bild:   
 
L: Koka liksom, peppra lite med krigsmentaliteten, /.../ stor näve stormaktsrivalitetssalt, och 
sen så har vi en fond, en buljong utav allianspolitik liksom va. Och rör ihop det här på nåt sätt 
va, då får vi ett världskrig.131  
 
Läraren lägger avslutningsvis till nationalismen som en ”krydda”, som får folket 
att ställa upp och offra sig för sitt land.  
  
Lärarens förklaring av första världskrigets utbrott erbjuder en uppsjö olika 
operationella begrepp: han talar om förutsättningar och en utlösande 
orsak/tändande gnista. Dessutom använder han nödvändig och tillräcklig för att 
diskutera olika orsakers förklaringskraft. Samtidigt som det finns tydliga 
konsekventiella inslag i framställningen, då läraren följer olika orsaker fram till 
krigsavbrottet, fungerar inramningen faktoriellt. Först målas den storpolitiska 
kontexten upp och några problem utmejslas. Dessa hamnar sedan i bakgrunden 
till förmån för en skildring av den utlösande faktorn (skottet i Sarajevo). Olika 
förutsättningar används sedan för att förklara hur konflikten kunde bli ett 
storkrig. Det stora antalet faktorer som tas upp gör konfigurationen simultan, 
även om det finns dynamiska inslag, till exempel i hur skottet i Sarajevo leder 
till kriget. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
130 Transkription av D:s lektion 11/4 2013 
131 Transkription av D:s lektion 11/4 2013 



! 55!

Bland andra metoder går det att se en komparation mellan utvecklingen i 
Tyskland och Frankrike, som dock inte figurerar tydligt i skildringen av själva 
krigsutbrottet. Den avslutande beskrivningen av krigsutbrottet som en gryta kan 
ses som en analogi med något konkret och välbekant. 
 
 
4.5 Lärare E 
 
E hör till de av lärarna som direkt uttrycker att förklaringar är viktigt: 
 
Jo, men [förklaringarna betyder] väldigt mycket, tycker jag. Ibland kan det ju bli lite sådär att 
man känner att man bara jobbar med förklaringar /.../ Det som kan vara bra att jobba lite mer 
med [är] individberättelser, och så sen koppla på förklaringar på det. 132 
 
E ser alltså förklaringar som mycket viktiga, men uttrycker också att det i sig 
kan vara ett problem i så måtto att förklaringarna tar över på bekostnad av 
andra aspekter av historieundervisningen.  Hon ser dock en möjlighet i att utgå 
mer ifrån individberättelser. 
 
När E fortsätter att tala om hur hon arbetar med förklaringar nämner hon flera 
olika operationella begrepp: 
 
Jag försöker få eleverna att skilja på /.../ liksom vad är förutsättningarna för förändring? Vad är 
drivkraften, och vad är en orsak? Det kan ju vara olika saker /.../ men det handlar ju om att 
förklara varför förändring sker. Och det är svårt, det är ju liksom olika nivåer av förklaringar. 
Och vad är /.../en orsak som ligger närmast i tid? Man kan ju prata om det också. Vad var 
utlösande och vad var mera bakomliggande? Det kanske är mera förutsättningar.133 
 
Här syns det att E tänker på förklaringar utifrån begrepp som förutsättningar, 
drivkrafter, utlösande och bakomliggande, och att hon också tänker på 
förklaringar på olika nivåer. Det innebär dock inte nödvändigtvis att hon 
använder dessa begrepp i klassrummet. Eftersom hon har 
språkintroduktionsklasser måste hon ta hänsyn till elevernas språkliga förmåga. 
 
När det gäller vad som är viktigt i historia uttrycker E att det är flera olika 
aspekter som spelar in. För det första menar hon att eleverna behöver en 
referensram, ”det som man brukar läsa i historia”, just för att det inte går att 
förutsätta att de har fått det när de inte gått i svensk skola tidigare. För det 
andra lyfter hon fram det normkritiska perspektivet, att ”ifrågasätta då vem som 
har skapat /.../ och /.../ vem som skriver historien”. I det sammanhanget 
nämner hon specifikt behovet av genusperspektiv i undervisningen.  Hon 
betonar också vikten av att eleverna ska kunna identifiera sig med historien: 
 
L: Jag tror att alla måste kunna identifiera sig i historian, alla elever också, annars blir det inte 
intressant. Så det [är] nog därför också. Jag tycker det är viktigt att jobba med individers 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
132 Intervju med lärare E 25/3 2013 
133 Intervju med lärare E 25/3 2013 
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livsberättelser, därför jag tror att eleverna har lättare att identifiera sig med verkliga personers 
livsöden. Och sen koppla de till samhället i stort och- 
J: Mm, börjar i personen liksom och sen- 
L: Ja, så skulle jag vilja jobba ännu mer faktiskt.134 
 
Här återkommer tanken att utgå mer från individer i historien, men denna gång 
läggs fokus på att underlätta elevernas möjligheter att identifiera sig med 
historien.  
 
 
4.5.1 Lektionsinnehåll  
 
Den aktuella kursen följer ett kronologiskt upplägg. När mina observationer 
börjar har gruppen kommit fram till sent 1800-tal. Tre lektioner ägnas åt 
imperialismen: på den första lektionen (18/3) ges en bakgrund med fokus på 
Afrika. Sedan är det ett uppehåll på två veckor på grund av lov och dagar avsatta 
för utvecklingssamtal. Sedan följer två lektioner (8/4, 15/4) som tar upp själva 
imperialismens orsaker, förlopp och konsekvenser. Därefter är läraren borta en 
lektion, och eleverna har en vikarie som ska introducera första världskriget 
(denna lektion är ej inkluderad i observationerna). Lektionen därpå (29/4) 
ägnas återigen åt första världskriget. Sedan följer två lektioner (6/5, 13/5) om 
mellankrigstiden, andra världskriget och en början till att ta upp Förintelsen. 
 
 
4.5.2 Förklaringar i  E:s undervisning 
 
Läraren använder två olika examinationer under den observerade tiden. Den 
första av dessa handlar om imperialismen, och i denna är förklaringar tydligt 
förekommande. Detta syns inledningsvis i de instuderingsfrågor som eleverna 
får i läxa. Dessa innehåller bland annat följande frågor: 
 
Vad var Europa ute efter då de erövrade kolonier (varför gjorde dom det)?  
/.../ 
Vilka uppfinningar gjorde det möjligt för de Europeiska länderna att erövra länderna i Afrika?  
/.../ 
Vilka följder fick koloniseringen för a) De afrikanska länderna och människorna? b) För 
Europa?135  
 
I dessa frågeformuleringar om orsaker och konsekvenser går det att se en 
skillnad mellan drivkrafter/motiv (”vad var Europa ute efter”) och 
förutsättningar (”vilka uppfinningar gjorde det möjligt”). Dessutom skiljer 
frågan om följderna på följder för olika enheter: å ena sidan Afrikas länder och 
folk, å andra sidan Europa. I det prov eleverna gör efter lektionen den 15:e 
finns följande fråga om orsakerna: 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
134 Intervju med lärare E 25/3 2013 
135 Lärare E:s dokument ”Förberedelsefrågor inför Provet tisdag v. 16” 
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I slutet av 1800-talet började ”kapplöpningen om Afrika”. De europeiska nationerna delade 
upp Afrika mellan sig. Det fanns bland annat ekonomiska och politiska orsaker. Beskriv 
dessa.136 
 
Denna uppgift följs av tre hjälprubriker: ekonomiska, politiska och andra 
orsaker (ex uppfinningar som gjorde det möjligt?).  Imperialismens 
konsekvenser får följande fråga: 
 
Vilka följder fick koloniseringen för, skriv flera saker! De afrikanska länderna och 
människorna?137  
 
Både imperialismens orsaker och konsekvenser får alltså utrymme i 
examinationen. 
 
Den andra examinationen, som tar upp delar av de två sista lektionerna, lägger 
inte något tydligt fokus på förklaringar: istället är avsikten att eleverna ska göra 
tidslinjer för att få en överblick över de stora dragen i det tidiga 1900-talets 
historia. 
 
E:s undervisning på lektionerna domineras av fem centrala förklaringar. Av 
dessa handlar en, E1, om att förklara den euroepiska rasismens framväxt. De 
övriga tar upp imperialismen (E2), första världskriget (E3), andra världskriget 
(E4) och Förintelsen (E5). E använder explicita operationella begrepp i två av 
förklaringarna, E2 och E3. Särskilt i E2 tycks detta vara kopplat till 
examinationen, där eleverna ska resonera om olika typer av orsaker till 
imperialismen.    
 
De förklaringskomponenter som dominerar orsakerna i E:s framställningar är 
kollektiva. Ofta samverkar dessa med strukturkomponenter, men de kollektiva 
är något mer dominerande i de flesta av förklaringarna. Samma förhållande 
gäller de fenomen som förklaras: i tre fall är det kollektiva händelser, i två fall är 
det strukturer. Vad gäller förklaringsform är E:s förklaringar i övervägande grad 
faktoriella med simultan konfiguration. Undantaget är E1, som istället är 
konsekventiell och dynamisk. 
 
Vad beträffar sammankopplande redskap använder sig E flera gånger av 
kontrafaktiska resonemang. Sådana förekommer i förklaring E2, E3 och E4. 
Dessutom använder sig läraren av ett synekdokiskt resonemang i två 
förklaringar, E3 och E4.138 
 
Lärarens förklaringsprofil kan sägas kännetecknas av en faktoriell 
förklaringsform med simultana konfigurationer. Kollektiva komponenter bland 
de orsaker som tas upp, även om strukturkomponenter också ofta förekommer. 
I viss utsträckning använder läraren explicita operationella begrepp. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136 Lärare E:s dokument ”Prov historia v. 16” 
137 Lärare E:s dokument ”Prov historia v. 16” 
138 Se vidare avsnittet om synekdoke i kapitel 5. 
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Kontrafaktiska resonemang är vanligt förekommande, och synekdokiska 
resonemang förekommer något mindre ofta. 
 
Förklaring Operationella 

begrepp 
Dominerande 
komponenter 

Form Samman- 
kopplingar 

E1: Rasismen - struktur – 
struktur 

konsekventiell 
dynamisk 

- 

E2: 
Imperialismen 

ekonomiska/ 
politiska/ 
religiösa/andra 

kollektiv – 
struktur 

faktoriell 
simultan 

kontrafakticitet 

E3: Första 
världskriget 

utlösande 
bakomliggande 

struktur/ 
kollektiv  
- kollektiv 

faktoriell 
simultan 

synekdoke 
kontrafakticitet 

E4: Hitlers 
maktöver-
tagande 

- kollektiv – 
kollektiv 

faktoriell 
simultan 

synekdoke 
kontrafakticitet 
analogi 

E5: 
Förintelsen 

- struktur - 
kollektiv 

faktoriell 
simultan 

- 

Tabell 8: Lärare E:s förklaringsprofil 
 
Av de identifierade förklaringarna är det E3 som innefattar alla de aspekter som 
förekommer i E:s förklaringar, varför den presenteras nedan. 
 
 
4.5.3 Förklaring E3: Första världskriget 
 
Läraren börjar genomgången av första världskrigets utbrott med att låta eleverna 
fundera över en allmän fråga: varför blir det krig? Eleverna får fundera en stund 
och skriva ner sina tankar. Sedan berättar de vad de har skrivit, läraren ber om 
förtydliganden och skriver upp deras förslag på tavlan i form av en tankekarta 
(figur 4).  
 
När eleverna har fått redovisa sammanfattar läraren och lägger till några tankar: 
 
L: Mycket av det här som ni sa nu /.../ varför det blir krig, att det handlar väldigt mycket om 
det här. Man vill få makt i världen på nåt sätt. Man vill åt resurser, absolut. Man vill visa att 
man har rätt i vissa frågor, och så löser man det på det här sättet, alltså med en konflikt. Sen 
kan man ju säga att så här: ja, det finns krig därför att det finns vapen. Annars hade det varit 
svårt att kriga. Det finns... det finns krig för att nån vill gå in i ett krig.139 
 
Läraren betonar här att eleverna huvudsakligen har lyft upp motiv till att starta 
krig, och lägger till dessa motiv en förutsättning: vapen för att kriga. Hennes 
kommentar om att ”det finns krig för att nån vill gå in i ett krig” förtydligas: det 
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139 Transkription av E:s lektion 29/4 2013 
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handlar inte om politiska beslutsfattares vilja, utan att människor i stort är 
beredda att ställa upp på det: 
 
L. Om nån sa såhär nu... den som är ledare i ett land, ”nu ska alla gå ut i krig”, men så sa alla 
/.../ människorna så här: ”Nej, vi tänker inte kriga”. Då skulle det inte bli några krig, eller hur? 
 

 
Figur 4: Varför krig?140 
 
Läraren för alltså här ett kontrafaktiskt resonemang för att tydliggöra vad hon 
ser som en nödvändig förutsättning för krig. Hon knyter sedan an till 
nationalismen, som därmed framstår som en tanke som kan få människor att 
ställa upp i krig.  
 
Nästa steg i lektionen är att gå över till första världskrigets utbrott. Först 
diskuteras orsaker till kriget mer fritt, och sedan får eleverna några listor med 
orsaker och konsekvenser att läsa och fundera över. I den följande genomgången 
skriver läraren upp orsakerna och konsekvenserna på tavlan (se figur 5). 
 
När läraren går igenom dessa olika faktorer läggs huvudfokus på orsakerna: 
konsekvenserna nämns mer kortfattat, även om hon signalerar att de kommer 
bli viktiga längre fram.  
 
Lärarens genomgång av den första orsaken, om konflikten mellan Tyskland och 
Frankrike, anknyter explicit till den tidigare allmänna diskussionen om varför 
det blir krig: 
 
L: Det fanns en konflikt mellan dom som inte var löst, som man ville lösa /.../ Fransmännen 
ville gärna få tillbaka dom här landområdena /.../ Det kan ligga såna här saker bakom. Man 
ville åt vissa saker som fanns i det området. Man ville visa att man hade makt. Man ville visa 
att man hade rätt till det här området, att det tillhörde sitt eget land. Så det är jättemånga av 
dom här orsakerna som ni sa i början som man faktiskt kan tänka såhär: jamen, så var det 
faktiskt inför första världskriget också. Det handlade jättemycket om dom här sakerna.141 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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141 Transkription av E:s lektion 29/4 2013 
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Figur 5: Första världskriget: orsaker och konsekvenser142  
 
 
Denna koppling till det allmänna kommer också i någon mån in i diskussionen 
av konkurrens och nationalism, men är tydligast i citatet ovan. Följden blir att 
första världskriget framstår som ett konkret fall av en generell regel.  
 
Av de övriga orsakerna framställs skotten i Sarajevo vid flera tillfällen som den 
utlösande orsaken till kriget, medan alla de andra betecknas som ”saker som låg 
bakom och gjorde att det blev ett krig”. Allianssystemen presenteras som skälet 
till att kriget snabbt eskalerade från en lokal konflikt till ett storkrig. 
 
Efter att ha gått igenom orsakerna försöker läraren få eleverna att resonera 
djupare om orsakernas viktighet: 
 
L: Alla dom här sakerna ligger bakom som jätteviktiga saker till att det faktiskt blir ett 
världskrig. Sen är det dom här skotten som på nåt sätt sätter igång allting. Om man tänker så 
här /.../ Om ni tittar på dom här orsakerna, om ni skulle kunna plocka bort nån av dom här 
för att det inte skulle bli ett krig? Hänger ni med hur jag tänker? Finns det nån av dom här 
som om dom inte hade funnits, skulle det inte ha blivit ett krig. Hur hade man kunnat 
undvika ett krig? Förstår ni? Hur hade man kunnat slippa ett krig? Finns det nån av dom här 
orsakerna man hade kunnat plocka bort tror ni så att det inte hade blivit ett krig?143 
 
Ett elevsvar som kommer är att bättre kontakt mellan Tyskland och Frankrike 
skulle ha kunnat förhindra krig. En annan elev säger att Ryssland och Italien 
hade kunnat stå utanför, och läraren utvecklar svaret till att handla om 
allianserna: om det inte hade varit allianser så skulle kriget inte ha eskalerat. 
Läraren pekar också på kapprustningen och menar att om länderna inte hade 
haft vapen så hade det inte blivit krig. 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4.6 Sammanfattning 
 
I detta kapitel har jag redogjort för vart och ett av de fem lärarfallen som 
undersökningen bygger på. Här nedan sammanfattas kortfattat vad som 
framkommit för var och en av lärarna. 
 
Lärare A betonar vikten av kritiskt tänkande i historia, samtidigt som hon 
framhåller vikten av att eleverna får en historisk referensram för att kunna förstå 
det samhälle de lever i. I den observerade undervisningen är det dock 
huvudsakligen det kritiska tänkandet som syns, och då framför allt i lärarens 
bruk av dekonstruktion av den centrala förklaringen. A:s undervisning 
innehåller också en diskussion av problemen med att tolka källor, vilket jag har 
tolkat som en metasystemförklaring. Hennes undervisning om kinesiska 
uppfinningar präglas huvudsakligen av strukturorsaker. Vid sidan om detta 
använder hon sig tydligt av komparation för att tydliggöra orsaksresonemang. 
 
Lärare B beskriver sin undervisning som uppbyggd utifrån tre komponenter: en 
faktadel som syftar till att ge eleverna en referensram, en källkritisk del samt en 
narrativ del som betonar perspektivtagande och moraliska ställningstaganden. 
Han betonar särskilt den sistnämnda delen. I hans undervisning om 
imperialismen syns detta huvudsakligen i hans inledande förklaring, som tar sin 
utgångspunkt i nutiden och eftersträvar att aktualisera historiska skeenden som 
orsaker till nutida förhållanden. I de flesta av hans förklaringar syns en tematisk 
faktor, rasismen, som fungerar som en återkommande tolkningsram för de 
skeenden som tas upp och förklaras. B använder vidare flera operationella 
begrepp i sina förklaringar, och de orsaker som tas upp är relativt jämnt 
fördelade mellan kollektiva och strukturella komponenter. 
 
För lärare C framstår förståelsen av historiska personer som det mest centrala 
målet med undervisningen. Detta mål korrelerar med en förhållandevis hög 
frekvens av individorsaker, även om de flesta orsakerna totalt sett är kollektiva 
händelser. Läraren brukar olika typer av analogier för att stärka elevernas 
förståelse och öka närheten till historiska aktörer.   
 
Av de lärare som deltar i undersökning är D den som tydligast betonar att han 
vill att eleverna ska kunna konstruera historiska förklaringar. Hans egen 
undervisning uppvisar exempel på flera olika metoder, inklusive komparation, 
analogier och kontrafaktiska resonemang. Hans förklaringar präglas 
huvudsakligen av strukturella faktorer, och kännetecknas av en jämförelsevis 
nyanserad begreppsapparat. I den ingår att han markerar vissa förklaringar som 
ofullständiga.  
 
Lärare E uttrycker i likhet med lärare A och B att undervisningen bör ge 
eleverna en referensram, men betonar också vikten av att eleverna ska kunna 
identifiera sig med historien, samt att undervisningen bör vara normkritisk. 
Hennes faktiska undervisning är dock anpassad till de elever hon har, och 
eftersom de har en begränsad språklig förmåga och inte nödvändigtvis har gått i 
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svensk grundskola betonar hon referensramsaspekten mest. Hennes förklaringar 
präglas huvudsakligen av kollektiva komponenter, och hon använder relativt 
många olika sorters operationella begrepp. I likhet med lärare D använder hon 
både analogier och kontrafaktiska resonemang. Lärare E är den av lärarna som 
tydligast använder synekdoke som sammankopplande redskap i några av sina 
förklaringar.   
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I detta kapitel går jag in på de likheter och skillnader som framträder mellan de 
olika lärarnas förklaringar. Denna jämförande analys utgår från de fyra olika 
analysaspekter som presenterades i kapitel 3.  
 
 
5.1 Användning av operationella begrepp 
 
De lärare som tydligast använder operationella begrepp är B, D och E. I 
materialet från lärare C finns en enstaka förekomst av sådana begrepp. De 
operationella begrepp som används kan kategoriseras med hjälp av Chapmans 
uppdelning efter tid, innehåll, förklaringskraft och roll, enligt följande: 
 
 Lärare B Lärare C Lärare D Lärare E 
Tid - - - - 
Innehåll kulturell 

biologisk 
ekonomisk 
prestige 
humanitära 

 ekonomisk 
religiös 
civiliserande 
”följa John” 

ekonomisk 
politisk 
religiös 
annan 

Förklaringskraft tillräcklig  nödvändig 
tillräcklig 
ofullständig 

 

Roll drivkraft 
förutsättning 

drivkraft motiv 
legitimering 
förutsättning 
utlösande 

utlösande 
bakomliggande 

Tabell 9: fördelning av operationella begrepp efter Chapmans kategorier144 
 
Som tabellen visar använder inte lärarna några begrepp för att beskriva orsaker 
utifrån närhet i tid. Omvänt kan vi konstatera att de lärare som använder 
operationella begrepp alla tar upp någon aspekt av orsakernas roll samt deras 
innehåll, medan begrepp för förklaringskraft används mer sparsamt – i någon 
mån av B, oftare av D.  
 
 
5.1.1 Operationella begrepp för roll  
 
När lärarna beskriver orsakers roll genom att använda begrepp är det vanligaste 
att använda åtskillnaden mellan förutsättningar (bakomliggande hos lärare E) 
och drivkrafter (motiv hos lärare D), vilket tycks utgöra en utgångspunkt för att 
diskutera orsaker till skeenden, i synnerhet hos lärare B och D. Lärare D 
använder också legitimering som ett sätt att beskriva orsaker, och det fallet är 
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intressant att beskriva närmare, eftersom åtskillnaden mellan motiv och 
legitimeringar kan vara viktig i beskrivningen av orsaker. 
 
D:s bruk av legitimering uppkommer i samband med förklaring D1 
(imperialismen). Han och eleverna har gått igenom en mängd olika motiv för 
imperialismen, däribland ekonomiska, rasistiska, civiliserande, religiösa och 
”grupptryck”. En av eleverna börjar dock att fundera över vilken roll religiösa 
motiv egentligen spelade: 
 
E: Men använder dom det som metod för att få liksom folket med sig? 
L: O ja, o ja. är det inte så alltid, att det många gånger så använder man religioner alltså för att 
legitimera som man säjer ett handlande, ett politiskt handlande. Det kanske inte är, om man 
gräver in i huvudfrågan kanske det inte är religiösa orsaker, utan man använder det för att 
liksom man vet att det tar spjärn liksom. /.../ Det är lättare att elda upp massor liksom med att 
säga liksom: Gud har sagt det här.145 
 
Eleven undrar om religion användes för att få folkets stöd för den 
imperialistiska politiken. Utifrån denna fråga tar läraren upp möjligheten att 
religion som sådan inte var en orsak, utan något som användes för att legitimera 
handlingar. Det är således en skillnad mellan motiv för att handla och 
motivering för att handla som läraren pekar ut här. Om exempelvis religion 
användes för att legitimera en handling, utan att aktören själv trodde att 
handlingen var ett religiöst uttryck, så utgör religion inte en orsak till aktörens 
handlande utan enbart en uttryckt motivering.146  
 
Denna åtskillnad ger dock upphov till ett tänkbart problem: om religion inte 
var ett faktiskt motiv utan enbart en motivering, kan inte samma sak gälla för 
alla de andra motiv som tas upp i diskussionen? Läraren verkar vara medveten 
om denna problematik, för han avslutar genomgången med ett personligt 
exempel där han tar upp sin farfars bror som var missionär: 
 
L: Om jag skulle säga till honom att ”du höll ju på med rasism”, då skulle ju han bara: ”Nä, 
du är ju... du har nog missuppfattat alltihop, för det gjorde jag inte alls. Jag spred Herrens 
ord” skulle han säga. Så att många utav dom här var ju... spelade med öppna kort och tyckte 
att dom gjorde nåt gott, tror jag helt klart. Och kanske gjorde de också i många fall, det ska jag 
inte sticka under stol med att ibland så byggde dom sjukhus och såna här saker.147 
 
I lärarens framställning blir den religiösa faktorn bakom imperialismen tvetydig: 
å ena sidan kan det ha varit ett faktiskt motiv, som i fallet med hans farfars bror, 
men å andra sidan kan det ha fungerat just som en legitimering. En möjlig 
förklaring till denna tvetydighet är att lärarens resonemang rör sig på två olika 
nivåer: när han går igenom motiven talar han om allmänna tendenser, vilket 
innebär att motiven framstår som kollektiva. Det exempel han tar upp är dock 
en individuell aktörs perspektiv. Samma orsak kan alltså framstå som ett motiv 
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när individuella händelser fokuseras, och som legitimering när fokus läggs på 
kollektiva händelser. 
 
Lärare D och E använder båda beskrivningen utlösande på en orsak. I båda 
fallen är orsaken identisk: det är skotten i Sarajevo som beskrivs som den 
utlösande orsaken till första världskriget. Detta begrepp förekommer alltså 
enbart i samband med just den händelsen. Detta synes vara en indikation på att 
vissa operationella begrepp fungerar bättre med vissa typer av händelser. För en 
så pass tydligt avgränsad händelse som ett krigsutbrott fungerar det att tala om 
en utlösande orsak, medan det blir betydligt svårare då undervisningen 
behandlar en större process som imperialismen, ett skeende som båda dessa 
lärare också tar upp men utan någon diskussion av utlösande faktorer. 
 
 
5.1.2 Operationella begrepp för innehåll  
 
Även operationella begrepp som beskriver innehåll används av de tre lärare som 
tenderar att överhuvudtaget använda explicita begrepp. Alla dessa tar upp och 
använder olika innehållsindelningar av orsaker för samma historiska skeende, 
nämligen imperialismen. Detta tyder på att kategorisering av orsaker efter 
innehåll korrelerar tydligare med vissa historiska skeenden än andra. 
 
E:s indelning av orsaker efter innehåll i samband med imperialismen (E2) är 
särskilt konsekvent. I genomgången grupperar hon orsakerna till imperialismen 
i fyra kategorier: ekonomiska, politiska, religiösa och andra. Denna uppdelning 
återkommer sedan på det prov som eleverna skriver, där läraren inkluderar tre 
av kategorierna (ekonomiska, politiska och andra).  
 
Lärare E använder alltså innehållsindelningen tydligt både i sin undervisning 
och i den examination som eleverna ska utföra. Hon använder också andra 
operationella begrepp för att tala om orsaker, men dessa används inte i 
examinationen. E tycks alltså vara ute efter att låta eleverna möta olika sätt att 
beskriva orsaker, men ställer inte kravet att de ska kunna använda alla dessa, 
utan begränsar kraven till att handla om innehållsaspekten. En anledning till det 
kan vara att innehållsaspekten kan uppfattas som mindre abstrakt än t ex roll 
eller förklaringskraft.  
 
Lärare B använder sig av en innehållskategorisering även i samband med 
förklaring B4, som går ut på att förklara varför européerna var rasister. I 
samband med det talar han om två olika grunder för rasismen: kulturell och 
biologisk, där den första kopplas till slaveriet och dess avskaffande, medan den 
senare knyts till socialdarwinismen som idé. 
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5.1.3 Operationella begrepp för förklaringskraft  
 
B och D arbetar båda med begrepp som har med orsakernas förklaringskraft att 
göra. B använder tillräcklighet som begrepp i förklaring B2, då klassen funderar 
över varför svenska officerare deltog i övergreppen i Kongofristaten: 
 
L: Dom svenskarna som /.../ åker ner till Kongo, vad är drivkrafterna för dom? 
/.../ 
E: Dom kanske får ut nåt av att piska människor. 
/.../ 
L: Jag tänker mig att det skulle kunna vara en anledning, men jag undrar om det är 
ti l lräckligt för att man [ska åka] dit. Tänker man sig ”nu ska jag åka halva Jorden runt” – i 
alla fall var det så dom kände det då – för att få piska folk?148 
 
I det här klassrumssamtalet lyfter en elev möjligheten att de svenska officerarna 
var sadister, och att det var anledningen till att de reste till Kongo. Läraren 
markerar att han accepterar det som en tänkbar anledning, men ifrågasätter 
sedan denna anlednings tillräcklighet. Därmed förstår eleverna att läraren är ute 
efter andra svar än det som givits, och fler förslag kommer därefter. 
 
Lärare D använder både tillräcklighet och nödvändighet som begrepp, men på 
ett något annorlunda sätt än B. I D:s begreppsbruk dyker dessa upp som en del 
av hans genomgångar, för att betona vikten av olika faktorer. De förekommer i 
samband med förklaringen av första världskriget (D3). Nödvändighetsbegreppet 
dyker upp i inledningen: 
 
L: [M]ycket av det vi har läst nu, det kan vara ekonomiskt, det kan vara liksom dom olika 
ideologierna, det kan vara imperialismen. Det vi ska gå igenom nu, det är alltihop 
nödvändiga förutsättning[ar] för att förstå varför det blir ett första världskrig.149  
 
D använder här nödvändighetsbegreppet för att understryka betydelsen av 
innehållet på de tidigare lektionerna för att förstå första världskriget. På den 
följande lektionen, när genomgången av krigsorsakerna fördjupas, säger han att 
skottet i Sarajevo ”utlöser första världskriget, men det räcker inte som 
förklaring”. Här tycks tillräcklighetsbegreppet alltså fungera som en övergång i 
lärarens framställning, från den utlösande orsaken till de bakomliggande. 
 
Ytterligare ett begrepp som lärare D använder kan sägas beskriva orsakerna som 
ofullständiga. Detta förekommer i samband med förklaring D5 (kvinnlig 
rösträtt) och D6 (andra världskriget). När läraren går igenom första världskriget 
som en orsak till att kvinnor fick rösträtt, säger han att ”det här är en utav 
ingångarna till varför många länder har också genomfört liksom kvinnlig 
rösträtt”. Därmed signalerar han för eleverna att det inte är en fullständig 
förklaring, utan att det finns andra orsaker till detta, även om han inte går in på 
dem.  När han sedan diskuterar sambanden mellan första och andra världskriget 
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säger han på likartat sätt om Versaillesfreden, att det är en ”delförklaring till 
varför nazismen kan växa fram”.150 
 
I båda dessa fall markerar D alltså att de förklaringar han tar upp är 
ofullständiga, och att det finns mer att känna till om dessa båda händelser. En 
möjlig anledning till att läraren gör på detta sätt är arbetsekonomi: han 
betraktar dessa händelser (kvinnlig rösträtt respektive nazismens framväxt) som 
viktiga att ta upp, men anser sig inte ha tid att gå in på dem på djupet. Genom 
att ta upp dem men markera förklaringarnas ofullständighet kommer 
händelserna med i någon mån i hans genomgång, och han signalerar för 
eleverna att det finns mer att känna till om orsakerna till dessa händelser. En 
annan möjlighet är att D använder ofullständigheten som ett framåtsyftande 
grepp: båda dessa händelser kanske återkommer längre fram i kursen, och då 
utgör dessa ofullständiga förklaringar punkter som läraren och eleverna kan 
återknyta till.151 
 
 
5.2 Förklaringsform 
 
Inom aspekten förklaringsform går det att se en skillnad vid en jämförelse av 
lärarnas olika förklaringsprofiler: i B:s och E:s undervisning dominerar 
faktoriella förklaringar med simultan konfiguration, medan konsekventiella 
förklaringar med dynamisk konfiguration är mer framträdande i C:s och D:s 
undervisning. 152 Här går det alltså att tala om två olika huvudtendenser. Den 
första är en faktoriell-simultan, som kännetecknas av att läraren ställer en fråga 
om orsaker, vilket initierar klassrumsaktivitet från lärare och/eller elever, då 
olika orsaker lyfts fram. Detta sökande efter orsaker ger ofta många olika 
orsaker, vilket förklarar den övervägande simultana konfigurationen. Den andra 
tendensen kännetecknas av att läraren redogör för ett händelseförlopp där en 
faktor leder till nästa som leder till nästa. Denna mer berättande 
framställningsform blir konsekventiell, eftersom orsaksförloppen skildras 
kronologiskt (från orsak till verkan), och dynamiska då det ofta handlar om att 
läraren redogör för orsakskedjor. 
 
I den faktoriell-simultana tendensen aktiveras förklaringarna oftast av att läraren 
formulerar en fråga, som sedan läraren själv eller eleverna söker svar på.  
 
L: Dom svenskarna som /.../ åker ner till Kongo, vad är drivkrafterna för dom? (B2) 153  
 
L: Varför gör man det här då? Det här är hur man gör. Sen kan vi prata lite om hur man styr i 
kolonierna, men varför gör man det här? (E2)154 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150 Transkription av D:s lektion 11/4 2013 
151 Eftersom lärarens studieplan explicit nämner andra världskriget på en senare lektion är det rimligt 
att anta att den andra möjligheten gäller för nazismen. Kvinnlig rösträtt omnämns dock inte explicit, 
så där kan skälet till ofullständigheten vara antingen arbetsekonomisk eller framåtsyftande. 
152 A:s förklaringsprofil är otydlig på denna punkt. Eftersom huvudförklaringen A3 är faktoriell-
simultan går det att argumentera för att hennes förklaringar drar åt det hållet, men jag anser att det 
är svårt att säga något säkert i denna fråga. 
153 Transkription av B:s lektion 1/2 2013 
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Även om denna framställningsform är vanligast hos D och E förekommer den i 
alla observerade lärares undervisning, då alla lärare i någon utsträckning 
använder sig av denna fråga-svar-struktur.  
 
Den faktoriella formen åtföljs oftast av en simultan konfiguration, vilket beror 
på att lärare och elever söker upp flera möjliga faktorer som kan förklara den 
händelse som ska diskuteras. Därmed tenderar de förklaringar som står i 
huvudfokus under en lektion att få en simultan konfiguration, medan mindre 
centrala förklaringar lättare domineras av en dynamisk konfiguration. Ett 
exempel på detta är förklaringarna av Kalla kriget (C4) och Kubakrisen (C5). 
Kalla kriget är det centrala innehåll som hela momentet handlar om och har en 
simultan konfiguration, medan Kubakrisen är en incident under kriget, och har 
en dynamisk konfiguration.  
 
Den konsekventiell-dynamiska tendensen är tydligast hos C, och är relativt 
tydligt representerad i D:s förklaringar. I C:s fall tycks det hänga samman med 
att han ofta framställer sina förklaringar i form av berättelser. Inledningarna 
nedan visar hur han försöker få eleverna att koncentrera sig på berättelsen, och 
därför vänta med att gå in i ett mer analytiskt perspektiv: 
 
L: [V]i har lite högtflygande pratat om Förintelsen, så idag tänkte jag prata om en människa 
/.../ en kille som hette Franz. (C1)155 
 
L: Därför tänker jag göra en övning utan att närmare prata om var och hur den är inspirerad 
och så vidare, utan vi gör den här övningen. Sen imorrn kommer vi att prata om den här 
övningen och folkmord efter fyrtiofem, för då kanske vi kopplar ihop det mer. (C2)156 
 
Även om C i sina förklaringar kan ha med många olika faktorer, tycks han 
försöka undvika att det blir alltför många för eleverna att hålla reda på. Hans 
förklaring av Kalla kriget är visserligen simultant präglad, men innehåller fyra 
olika orsaker. Detta kan jämföras med D:s förklaring av första världskriget (tio 
orsaker) eller B:s av imperialismen (åtta orsaker). 
 
När det gäller D är bilden inte så tydlig. Även om hälften av hans förklaringar 
har en konsekventiell-dynamisk form, är dessa antingen svar på elevfrågor eller 
förklaringar som signaleras som ofullständiga av läraren själv. De två mest 
centrala förklaringarna i hans undervisning, D1 och D3, är båda simultana och 
faktoriella. D:s planerade förklaringar tycks alltså också dra åtminstone åt det 
faktoriella och simultana hållet, medan hans berättande framställningar gör att 
de andra förklaringarna ändå tenderar att ha tydliga inslag av konsekventiell 
form och dynamisk konfiguration.. 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
154 Transkription av E:s lektion 8/4 2013 
155 Transkription av C:s lektion 18/3 2013 
156 Transkription av C:s lektion 25/3 2013 
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5.2.1 Funktionalistisk förklaringsform 
 
En särskild förklaringsform är den dubbelriktade, som präglar en av 
förklaringarna, närmare bestämt lärare D:s förklaring av rasismen (D2). 
Dubbelriktade inslag förekommer dock i några andra förklaringar, i synnerhet 
E:s förklaring av samma sak (E1). Dubbelriktningen innebär i dessa fall att 
orsak och konsekvenser hänger ihop med varandra på ett sådant sätt att det blir 
svårt att avgöra vad som är vad. Detta svarar mot historieteorins 
funktionalistiska förklaringar. 
 
Förklaring D2 aktiveras av att läraren har tagit upp rasismen som en orsak till 
imperialismen och ger flera exempel på hur denna rasism tog sig uttryck i 
praktiken. En elev frågar om ursprunget till själva begreppet rasism. Läraren 
beskriver då den europeiska rasforskningen på 1800-talet, vilket leder över till 
elevens följdfråga: 
 
E: Men jag tänker också om man börjar använda rasism /.../ Det är ganska negativt. Då måste 
de ha funnits folk som var emot de eller kan man där se... när fanns det nån typ av kritik mot 
rasism?157 
 
Läraren svarar med att berätta att det fanns antirasistiska rörelser, men 
poängterar sedan att rasismen fyllde en viktig funktion i dåtiden: 
 
L: För varje rasistisk rapport finns det en antirasistisk, men vilken är det som publiceras? 
Vilken är det som kommer in i uppslagsverken? Jo, den rasistiska rapporten va, de rasistiska 
forskningsresultaten, inte dom som kritiserar den. Och då kan man ställa sig frågan: vad är det 
som styr vad som /.../ hamnar i våra uppslagsverk och sånt? Vilka intressen är det som lyfter 
fram den ena teorin istället för den andra? Och då kanske man kan dra slutsatsen att vid den 
här tiden, imperialism... då behöver man en teori. En vetenskaplig teori ska man kalla det, 
som legitimerar det man håller på med /.../ Eftersom européerna beter sej generellt sett 
jävligt illa ute i kolonierna. Om man då har en teori som säjer: ja, men dom här är underlägsna 
folk och dom behöver en stark hand som slår /.../ lite vett in i huvudet på dom och /.../ man 
kallar det vetenskap, så passar de bättre än att säja: vi alla är lika värda och att vi håller på med 
grymheter. Det passar mindre bra.158 
 
I lärarens framställning blir rasismen alltså en idé som legitimerar 
imperialismen. Det är den roll rasismen får i denna beskrivning, vilket innebär 
att rasismen framställs som redan existerande. Förklaringen blir därmed 
funktionalistisk i så måtto att orsakerna till rasismen ges av dess konsekvenser: 
rasismen behövs för att legitimera den europeiska politiken, vilket medför att 
rasismen blir ett dominerande sätt att tänka. 
 
Denna förklaring kan jämföras med lärare E:s förklaring av samma sak 
(förklaring E1). Hon går först igenom Darwins utvecklingslära, och knyter 
sedan den till rasism och imperialism: 
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157 Transkription av D:s lektion 28/3 2013 
158 Transkription av D:s lektion 28/3 2013 
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L: Det kommer användas av människor för att sortera /.../ människor i olika raser, alltså man 
sa att människor tillhör olika raser /.../ Rasism, diskriminering på grund av ras. Idag pratar 
man inte om att människan tillhör olika raser /.../ men då på 1800-talet och långt in på 1900-
talet då ansågs det här vara en sanning /.../ Det var en vetenskap som man trodde på /.../ Och 
varför tyckte man att det här var så bra? [Om] man var vit europé så tyckte man att /.../ det 
här var ju jättebra. Om vi kan sortera människor så här, om man tänker sig en trappstege 
såhär. Då har man en vit europé här längst upp, och så tänker man att utvecklingen går såhär i 
olika trappsteg. Och då kan man nå liksom det högsta här, det som är bäst. Och då tänkte 
man att människor som bodde i till exempel Afrika, dom befann sig här nere. Så om vi, om 
européerna koloniserar /.../ då gör vi det för att vi vill hjälpa dom att komma hit till det 
översta trappsteget. Det var så man använde den där utvecklingsläran.159 
 
E tar senare, i sin förklaring av imperialismen, upp detta tänkande som ”den 
vite mannens börda”, vilket innebär att även hennes förklaring av rasismen får 
en funktionalistisk prägel. Liksom i D:s förklaring framställs rasismen som både 
en orsak till och en konsekvens av imperialismen. Skillnaden ligger främst i att 
D uttryckligen använder begreppet legitimering, medan E snarare talar om att 
rasismen används i dessa syften. Denna skillnad kan dock förklaras av de olika 
grupperna: E använder överlag ett enklare språk för att anpassa undervisningen 
till sina elevers språkliga nivå, vilket D inte behöver göra i samma utsträckning.  
 
Dessa funktionalistiska förklaringar fungerar i praktiken som exempel på ett 
slags cirkulär kausalitet, där fenomen A bidrar till fenomen B som i sin tur 
bidrar till fenomen A. Det är viktigt att notera att lärarna genom sitt 
begreppsbruk markerar förhållandet som rasismen har till imperialismen, så att 
kausaliteten inte framstår som enkel. Därigenom framställs rasismen som en av 
faktorerna bakom imperialismen, dock inte den enda. Imperialismen i sin tur 
förstärker rasismen, men ger inte upphov till den – den existerar redan.  Denna 
positiva feedback uttrycks explicit av lärare D, men framstår som implicit i 
lärare E:s framställning. 
  
 
5.3 Förklaringskomponenter 
 
Min utgångspunkt för att analysera komponenter i lärarnas förklaringar är 
indelningen i individuella händelser, kollektiva händelser, strukturer och teman. 
För att åskådliggöra hur dessa tar sig uttryck i lärarnas förklaringar illustrerar jag 
dem med figurer där de tre huvudkomponenterna individ, kollektiv och 
struktur finns utmärkta. När teman förekommer anges dessa i figurens 
undertext. Det eller de fenomen som förklaras markeras med fetsti l . 
 
De vanligast förekommande komponenterna för orsaker är strukturer och 
kollektiva händelser, medan individuella händelser, liksom teman, är mindre 
vanligt förkommande. Detta antyder att de senare fyller mer specifika 
funktioner, medan kollektiv och strukturer snarast utgör de vanliga 
komponenter som används i förklaringarna. Därför tar jag först upp kollektiv 
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och strukturer gemensamt, för att därefter diskutera individhändelser och teman 
var för sig. 
   
 
5.3.1 Strukturer och kollektiva komponenter  
 
I materialet är det vanligare att kollektiva händelser och aktörer används jämfört 
med individuella faktorer. De fenomen som ska förklaras är oftast kollektiva 
händelser av något slag: hälften av de identifierade förklaringarna (13 av 26) 
förklarar kollektiva händelser.160 Det är också den dominerande 
orsakskomponenten i sju av förklaringarna.  Vad gäller strukturella 
komponenter så är det den dominerande orsakskomponenter i 15 av 26 
förklaringar), medan det som ska förklaras är en struktur i tio av fallen.161 
 
I materialet är det alltså vanligast att kollektiva händelser förklaras, och de 
förklaras oftast av strukturella faktorer och kollektiva händelser i interaktion 
med varandra.  
 
För att visa hur dessa två typer av komponenter interagerar med varandra tar jag 
här upp tre lärares förklaringar av imperialismen. Var och en av dessa 
förklaringar (B3, E2, D1) förklarar en historisk struktur. Förklaringarna är alla 
komplexa och uppvisar interaktion mellan kollektiva händelser och strukturer. I 
D:s förklaring dominerar dock struktur, i B:s och E:s dominerar kollektiv. Vi 
börjar med att titta närmare på E:s förklaring: 
 

 
 Figur 6: Komponenter i E2. Fyrkanter markerar strukturkomponenter, 
rundade fyrkanter markerar kollektiva skeenden. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
160 I detta avsnitt utelämnar jag metasystemförklaringen A4. 
161 Förklaringar där det råder jämvikt mellan strukturer och kollektiv har ej inkluderats i denna 
summering. 
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Det genomgående i E:s förklaring av imperialismen är att hon talar om orsaker 
rent allmänt här, samt att hon lägger stor vikt vid statliga ledningars avsikter 
och handlingar. Konkurrensen beskrivs som en vilja att få mer makt:  
 
L: Det är jättemycket konkurrens, det är tävlan mellan dom europeiska länderna att bli 
mäktigast. Man skaffar sig vapen, man börjar industrialiseras. Man vill bli rika, och ett sätt att 
visa rikedom, det är att man har en koloni och en koloni där man kan få råvaror till sina 
industrier.162 
 
I det här uttalandet kopplas flera faktorer samman, men den tydlig betoning 
ligger på målsättningar (”att bli mäktigast”, ”man vill bli rika”), och 
imperialismen beskrivs som en konsekvens av dessa målsättningar.163 Orsakerna 
framstår således som ett resultat av kollektiva aktörers handlingar. Det tydligaste 
undantaget är då läraren lyfter fram vapentekniken som en förutsättning som 
möjliggjorde erövringarna: 
  
Man har /.../ utvecklat sina vapen så man är överlägsen i vapenteknik och det är mycket därför 
man också kan ta makten.164 
 
Värt att notera är att E lägger in två allmänna, strukturella konsekvenser av 
imperialismen i sin framställning. Detta medför att förklaringen av 
imperialismen i E:s tappning visar hur gruppers handlingar (de europeiska 
beslutsfattarna) ledde till imperialismen, som i sin tur lett till strukturella 
förändringar i Afrikas ekonomi och demografi. Eftersom både orsaker och 
konsekvenser presenteras som en enhetlig förklaring blir detta tydligare i hennes 
presentation jämfört med de andras. 
 
B:s förklaring av imperialismen mötte vi i föregående kapitel. 
Förklaringskomponenterna illustreras i figur 7 nedan. 
 
I likhet med E börjar B med att betona de kollektiva drivkrafterna, för att senare 
betona strukturerna. Kopplingarna mellan industrialiseringen och å ena sidan 
olika uppfinningar (som vapen) och å andra sidan ekonomiska motiv är 
tydligare än i E:s undervisning, och även om det är fler kollektiva drivkrafter än 
strukturer som tas upp så använder läraren delar av sin presentation för att visa 
hur strukturerna fungerar som bakgrundsfaktorer till drivkrafterna genom att de 
betingar ekonomiska motiv och prestigemotiv.  
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163 Transkription av E:s lektion 8/4 2013 
164 Transkription av E:s lektion 8/4 2013 
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Figur 7: förklaringskomponenter i B3 
 
 
Överlag framstår likheterna mellan B:s och E:s sätt att förklara imperialismen 
som större än skillnaderna. Skillnaderna kan också förklaras av att de har avsatt 
olika mycket tid till momentet: E har en lektion för både orsaker och 
konsekvenser, medan B använder två lektioner (som dessutom är längre), och 
diskuterar inte konsekvenserna i samma direkta anslutning till orsakerna. 
 
D:s förklaring är mer strukturellt präglad, vilket åskådliggörs i figur 8 nedan: 
 

 
Figur 8: förklaringskomponenter i D1 
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Återigen är det flera faktorer som påminner om både B:s och E:s förklaringar av 
imperialismen, och likheterna är större än skillnaderna. D börjar med att gå 
igenom motiv/drivkrafter och går sedan över till strukturella faktorer. 
Skillnaden tycks ligga i vad som hamnar i förgrunden respektive bakgrunden. B 
fördjupar fokuset på människors motiv genom förklaring B2, som handlar om 
bevekelsegrunderna för att delta i gummiterrorn i Kongofristaten, medan D 
använder en källa för att eleverna ska få förståelse för vapenteknikens effekter165, 
och dessutom tar upp dåtidens syn på krig som någonting positivt som en 
strukturell faktor. Följden blir att strukturerna tydliggörs mer i D:s förklaring, 
medan kollektiva drivkrafter hamnar i förgrunden i B:s. 
 
 
5.3.2 Individkomponenter 
 
Alla lärare använder individkomponenter i någon utsträckning i sina 
förklaringar. Den förekommer dock oftast i lärare C:s förklaringar; där den är 
tydligt framträdande i förklaring C1, och i någon utsträckning i C5.  Jag börjar 
därför med att diskutera C1 ur detta perspektiv, för att sedan ta upp några 
exempel på individkomponenter i andra förklaringar. 
 
Förklaring C1 handlar om förintelselägerkommendanten Franz Stangls liv. 
Läraren presenterar Stangls liv som en biografisk berättelse med Stangl som 
huvudperson. Först efter att han avslutat berättelsen om Stangl tydliggörs det 
att det handlar om en förklaring genom de frågor som läraren formulerar på 
tavlan: 
 
1) Varför gjorde Franz de val han gjorde i livet? Vilka drivkrafter hade han? 
2) Tror ni att han ville vara en del av förintelsen? Varför – varför inte – motivera 
 
De olika orsakssamband läraren tar upp i sin presentation åskådligggörs i figur 9 
nedan. 
 
Det direkta ämnet för förklaringen är själva personen Franz Stangl, vilket gör 
denna förklaring till en av två i hela materialet där det fenomen som ska 
förklaras är ett individuellt skeende.166 Samtidigt knyter C tydligt an till 
Förintelsen som historiskt fenomen: 
 
L: Vi har lite högtflygande pratat om Förintelsen, så... idag tänkte jag prata om en människa. 
Det är lite så jag tänkte variera så ofta jag kan, att vi pratar om sakerna i stort. Sen går vi ner 
och tittar på en liten vanlig människa också, fundera på... hur man kunde gjort.167  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
165 Källan ifråga är en berättande källa i form av ett utdrag ur Sven Lindqvists bok Utrota varenda 
jävel. Se D:s dokument ”Europa erövrar världen – Imperialismen”. 
166 Det andra exemplet på detta är B1, som presenteras närmare i nästa kapitel. 
167 Transkription av C:s lektion 18/3 2013 
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Figur 9: Förklaringskomponenter i förklaring C1: ovaler representerar 
individkomponenter. 
 
Stangl är alltså intressant som exempel på hur en enskild människa förhöll sig 
till Förintelsen, och läraren pekar på möjligheten att diskutera ”hur man kunde 
gjort”, vilket indikerar ett syfte att diskutera historiska valmöjligheter. 
Förklaringen är tydligt kopplad till Förintelsen, som blir ett kollektivt skeende 
Stangl förhåller sig till, men också är en aktiv part i (därför är pilen mellan dessa 
två i figuren dubbelriktad).  
 
I lärarens presentation läggs stor vikt vid Stangls karaktär: han beskrivs som 
”den perfekta anställda, han har alltid bra arbetsresultat”.  De drivkrafter som 
tas upp är Stangls vilja att göra karriär, först för att följa sin dröm att bli 
vävarmästare, sedan för att kunna bli familjeförsörjare. Läraren betonar alltså 
tydligt Stangls individuella karaktär och livsmål som individuella orsaker .  
 
Det som leder till att Stangl blir en förintelselägerkommendant är en samverkan 
mellan dessa individuella aktörsfaktorer och strukturella faktorer. Särskilt 
betonas Stangls socioekonomiska förutsättningar: 
 
Han skulle gärna vara vävarmästare /.../ men hans föräldrar /.../ är inte rika. Utbildning till 
vävarmästare är ganska dyr, så att egentligen förstår ju [Stangl] att det där är ingenting för 
honom, han kommer aldrig att bli vävarmästare /.../ på den här tiden är det inga studielån och 
sånt, utan ska du ha en lång utbildning ska du ha föräldrar som har råd att betala.168 
 
Stangls socioekonomiska förutsättningar verkar alltså som en begränsande 
faktor på hans möjligheter: de gör att han ger upp sin yrkesdröm och istället blir 
polis. Det är sedan storpolitiska omständigheter – den nazistiska politik som 
ledde till Anschluss – som gör att Stangl blir polis i Tredje riket. Därefter är det 
hans karaktär som ”den perfekta anställda” som leder till befordran och nya 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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arbetsuppgifter. Det är alltså inte enbart de individuella eller de strukturella 
faktorerna som orsakar händelseutvecklingen, utan en interaktion mellan dem. 
Effekten av detta blir dubbel: å ena sidan framstår individen Stangls drivkrafter 
och val som viktiga, eftersom vi vet konsekvenserna av dem. Å andra sidan är 
det möjligt att uppfatta dessa drivkrafter och val som determinerade av den 
historiska kontexten: i presentationen framstår strukturerna som givna och 
därmed opåverkbara. givet dessa och Stangls karaktär, hur hade han kunnat 
göra annorlunda?169  
 
I andra förklaringar finns ofta någon individuell komponent med i form av en 
enskild aktör som påverkar händelseutvecklingen på ett avgörande sätt. 
Därigenom kommer någon enskild individ in i en förklaring som annars kan 
riskera att framstå som abstrakt. I förklaringarna av första världskriget (D3, E3) 
fyller Gavrilo Princip denna roll genom sitt attentat i Sarajevo. I förklaringarna 
av rasismen (B4, E1) är det Darwin som får denna roll. I några fall kan det 
diskuteras om det verkligen är en individfaktor som läraren använder. I lärare 
D:s förklaring av sambanden mellan första och andra världskriget (D6) får den 
franske premiärministern Clemenceau en framskjuten roll som den som driver 
igenom Versaillesfredens hårda krav på Tyskland. Det kan dock vara så att 
Clemenceau i detta fall fungerar som en metonymi för den franska regeringen, 
vilket gör att det egentligen handlar om en kollektiv aktör som presenteras som 
en individuell aktör.170  
 
 
5.3.3 Tema 
 
Fenomen som kan tolkas som teman förekommer hos lärare A, B och C. I A:s 
och C:s fall bygger tolkningen av teman på att de har ett tydligt tematiskt 
upplägg i de studerade momenten, vilket medför att någon strukturell faktor 
framträder som en återkommande tolkningsram. I A:s undervisning är det 
kinesisk uppfinningsrikedom som utgör temat, och de förklaringar som tas upp 
på hennes lektioner handlar om detta. C har ett tematiskt upplägg av sitt första 
moment, om folkmord. 
 
När ett tema används är det normalt tydligt framhävt i någon förklaring, och 
återkommer som förklarande faktor eller förklarat fenomen i flera av 
förklaringarna. När läraren har utformat ett moment för att fokusera på ett visst 
historiskt fenomen blir därmed temat tydligt, vilket gäller för både A:s moment 
om kinesiska uppfinningar och C:s moment om folkmord.  
 
I båda fallen fungerar temat som en tolkningsram, om än på något olika sätt. I 
A:s förklaring av uppfinningsrikedomen är det just uppfinningsrikedomen som 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
169 Denna diskussion återkommer i större djup i kapitel 6. 
170 Detta kan kontrasteras emot hur lärare E använder Hitler för att förklara andra världskriget i 
förklaring E4: eleverna lyfter fram Hitler, men läraren betonar snarare att han inte agerade ensam, så 
Hitlers propagandaframgångar framställs snarast som en faktor på kollektiv nivå istället för knuten till 
honom som person. 
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ska förklaras. I de flesta fall är det strukturella faktorer som presenteras som 
orsaker till uppfinningsrikedomen. samtid kopplar läraren detta övergripande 
resonemang till enskilda uppfinningar, vilket skapar den komplexa struktur som 
visas i figuren nedan.  
 

 
Figur 10: förklaringskomponenter i A3: uppfinningsrikedom utgör tema 
 
Temat förklaras alltså av en mängd orsaker, samtidigt som temat utgör 
tolkningsramen för de olika enskilda uppfinningarna, som var och en är en 
konsekvens av och ett tecken på själva temat. Temat uppfinningsrikedom både 
förklarar skeenden på den konkreta individnivån och förklaras av dem, om än 
på omvägar via samhällets behov. 
 
I C:s folkmordstema ligger istället huvudfokus för förklaringen på en mer 
konkret nivå: huvuddelen av förklaringen bygger på ett enskilt fall, som sedan 
används för ett resonemang om folkmord rent generellt. Följden blir att medan 
A:s förklaring börjar på en övergripande nivå som sedan prövas mot konkreta 
fall, börjar C i det konkreta fallet och erfarenheterna från det extrapoleras till ett 
generellt resonemang. 
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Figur 11: förklaringsnivåer i C2: folkmord utgör tema 
 
Användningen av ett tema kan alltså fylla funktionen att knyta ihop generella 
resonemang med enskilda. Detta kan göras antingen med utgångspunkt i det 
generella (lärare A) eller med utgångspunkt i det enskilda (lärare C). Följden 
blir att det generella och det enskilda speglar varandra på olika sätt. 
 
Lärare B använder också ett tema, men på ett annat sätt än A och C. I B:s 
undervisning om imperialismen används rasismen som ett tema. Detta tema 
formuleras av läraren på den inledande lektionen om imperialismen, då han tar 
upp Tintinaffären, som inträffade hösten 2012, som en förklaring (B1).  
Eleverna får ta del av detta dels genom att läsa ett utdrag ur seriealbumet 
”Tintin i Kongo”, dels genom att se ett tv-reportage om händelsen. I reportaget 
framträder en debattör som argumenterar för att de ilskna reaktionerna på 
Tintinaffären beror på att rasistiska stereotyper ligger kvar i den svenska 
kulturen. I diskussionen efteråt lyfter läraren fram det centrala temat: 
 
L: En av dom här grejerna som [debattören i programmet] /.../ försöker peka på är just det att 
så här har svarta människor alltid porträtterats, och det är inte speciellt länge sen som det här 
skrevs, och som man fortfarande skriver de i svenska läroböcker. Till exempel att svarta är en 
lägre stående ras. Det här rasbegreppet har ju funnits väldigt länge, även fast vi idag vet att det 
inte finns några olika människoraser.171 
 
Snart efter denna öppning lämnar gruppen den direkta frågan om Tintinaffären 
och läraren går över till att visa en film om Kongofristaten, som ligger till grund 
för en annan förklaring (B2). Efter att denna fråga diskuterats, och eleverna 
också fått en del bakgrundsinformation om imperialismen (där rasismen 
presenteras som en av orsakerna), återknyter läraren till den inledande 
diskussionen genom att be eleverna ta ställning till seriealbumet Tintin i Kongo 
utifrån den vetskap de nu har om den historiska verkligheten. Så här går 
klassrumssamtalet: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
171 Transkription av B:s lektion 1/2 2013 
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E1: Det är kanske mer en förklaring till varför man inte tyckte att det där var så konstigt då. 
Man gjorde ändå andra saker som man, vi tycker är /.../ alltså typ såhär: när man har sett 
filmen och det /.../ då förstår man ju det att det var liksom /.../ självklart för många att dom 
svarta var liksom... sämre... så då kanske man inte tycker den här serien är lika konstig /.../ 
L: Men då, om det är så himla ingrott att det är så man såg folk /.../ och att det resulterade i 
såna här övergrepp, och sen också återberättas i form av en serie, är det då rätt att vi säger /.../ 
att nej, på barnbibliotek är det inte så bra att vi har såna här grejer? 
E1: Ja. 
E2: Alltså, barnen är ju små. Dom förstår väl inte riktigt /.../ 
E3: Det är väl det som är hela grejen, att dom inte tänker mer. 
E2:  Ja /.../ om dom läser i en tidig ålder får dom ju en uppfattning som säger att det ska vara 
såhär. Det är skillnad om vi skulle läsa det nu för vi har ju fått, vi förstår /.../ Men det gör inte 
barnen och då kan dom lika gärna tro att det där är rätt.172 
 
Läraren tycks ha en klar tanke med lektionen: att visa att spår av imperialismens 
synsätt finns kvar i vårt nutida samhälle. Beläggen för det är Tintinserien samt 
den debatt som följde på Tintinaffären 2012. Med denna nutidsbeskrivning 
som bakgrund får sedan klassen information om imperialismen och 
Kongofristaten, och dessa historiska skeenden knyts samman med nutiden 
genom att läraren betonar Belgien och Kongo. Utifrån detta formulerar E1 en 
förklaring som tyder på att hon har börjat förstå de historiska aktörernas 
perspektiv: ”det var /.../ självklart för många att dom svarta var liksom... sämre”. 
Läraren pressar eleverna att ta ett steg till i resonemanget, att ta ställning till de 
nutida skeendena utifrån detta. E2:s resonemang om att barn som läser Tintin 
kan få en ”uppfattning som säger att det ska vara såhär” tycks accepteras av de 
flesta; de som yttrar sig håller med.  
 
Rent konkret går förklaringen ut på att visa att spår av imperialismen finns kvar 
i nutiden. Detta gör läraren genom att visa att en berättelse från imperialismens 
tid, Tintin i Kongo, lever kvar i nutiden. Förklaringen rymmer dock inte bara 
detta: samtidigt som detta konkreta spår från imperialismen lyfts fram, betonar 
läraren med hjälp av tv-programmet att denna kvarleva dessutom försvaras emot 
kritik.  Läraren tillför information om att samma bild av Afrika har funnits i 
svenska läroböcker, ”och det är inte speciellt länge sen”.  Även om B inte säger 
det rent ut så framstår det som om ännu ett spår från dåtiden finns kvar i form 
av omedvetna rasistiska strukturer. Eftersom rasismen också har presenterats 
som en orsak till imperialismen framstår därmed rasismen som det tema som 
förenar dåtiden och nutiden, om än i olika former. imperialismen var en dåtida 
konsekvens av rasismen, och den nutida Tintinaffären framstår som ett resultat 
av mötet mellan den konkreta kvarlevan, Tintin i Kongo, och de rasistiska 
strukturer som aktiveras när seriealbumets status ifrågasattes.  
 
B använder alltså också ett tema för att förena två skilda företeelser, men i hans 
förklaring är det inte bara den konkreta företeelsen Tintinaffären som knyts 
samman med rasismen, utan dessutom knyter han samman dåtid och nutid. B 
använder alltså temat för att ge sin undervisning ett nutidsorienterande upplägg. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
172 Tranksription av lärare B:s lektion 1/2 2013 
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5.4 Sammankopplingar 
 
Ett antal olika sammankopplande redskap är urskiljbara i lärarnas förklaringar. 
Det förekommer flera fall av analogi och kontrafaktiska resonemang, samt några 
fall av komparation. Vid sidan om dessa, som redan kategoriserats, förekommer 
exempel på en särskild typ av sammankoppling som jag betecknar som 
synekdoke. Den innebär att två likartade skeenden får återspegla och förklara 
varandra. Ett redskap som särskiljer lärare A från de andra är hennes 
dekonstruktion. I det följande diskuterar jag hur dessa olika redskap används. 
 
 
5.4.1 Komparation  
 
Komparation används av två av lärarna, A och D, även om redskapet 
implementeras tydligast av A. D använder komparation i sin förklaring av första 
världskriget, då han börjar med att teckna en bakgrundsbild av Europa i slutet 
av första världskriget. Stormakterna beskrivs var och en för sig, och 
komparationen kommer in framför allt i beskrivningen av Tyskland och 
Frankrike. Framför allt lägger läraren vikt vid att kontrastera deras olika 
politiska system: båda länderna industrialiseras och militariseras, men politiskt 
beskrivs Tyskland som präglat av ett ”konservativt ideal” och en svag 
medelklass, medan Frankrike beskrivs med uttrycket ”demokratisk utveckling 
inom citationstecken”. Den tyska utvecklingen jämförs också mer kortfattat 
med Italiens och Storbritanniens, där likheterna mellan Tyskland och Italien 
understryks, medan Storbritannien i likhet med Frankrike beskrivs som mer 
demokratiskt.    
 
Det huvudsakliga syftet med denna komparation tycks vara att bygga en 
förståelse för allianspolitiken, som senare återkommer som en betydelsefull 
faktor i förklaringen av själva krigsutbrottet. Genom beskrivningen tydliggörs 
sidorna i det kommande världskriget. Komparationen kan alltså ses som en 
delförklaring av huvudförklaringen D3. 
 
På ungefär samma sätt fungerar lärare A:s komparation mellan kinesisk och 
västerländsk vetenskapssyn, vilken utgör kärnan i förklaring A1. A tydliggör 
skillnaderna i en powerpoint: 
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Kina Väst 
Vetenskap bygger på iakttagelser och 
erfarenhet. 

Vetenskap bygger på experiment. 
Experiment som kan upprepas med 
samma resultat ger kunskap. 

Allt står i relation till varandra. Allt 
samspelar och är en del av en stor 
organism. 

Allt är uppbyggt av materia. 
Naturlagar. 

fem element fyra element 
Större intresse på moral och 
sammanhang. Alkemi. Gav mediciner. 

Alkemi. Gav upphov till 
naturvetenskaplig metod. 

Figur 12: skillnader mellan Kina och Väst173  
 
Alla dessa skillnader tillskrivs dock inte samma betydelse. Läraren lyfter framför 
allt fram den första skillnaden, i vetenskaplig metod, som central. Dessutom 
avslutar hon komparationen med följande slutsats: 
 
Så skillnaden är ganska stor när vi tittar på den traditionella kinesiska vetenskapen och 
västvärldens vetenskap. Trots det så kom dom på en himla massa saker, eller kanske just på 
grund av det som dom kom på en massa saker. Vad tror ni?174 
 
Komparationen tar alltså både upp skillnader i vetenskapssyn och 
problematiserar dessa skillnaders relation till de kinesiska uppfinningarna. 
Läraren uppmanar eleverna att reflektera över om det är skillnaderna i 
vetenskapssyn som var orsaken till de kinesiska uppfinningarna, eller om det 
snarare var en begränsande faktor. 
 
Denna diskussion fortsätter inte just då, utan återkommer senare, i samband 
med att den centrala förklaringen A3 formuleras. Komparationen i A1 
inkorporeras då som en del i frågan om kinesisk uppfinningsrikedom, som 
också är formulerad som en komparation. A:s komparation fungerar därmed på 
samma sätt som D:s som en del i en större förklaring. Den får dock en mer 
central roll, eftersom även huvudförklaringen A3 i hög grad bygger på en 
komparation av Kina och väst. I den förklaringen formulerar eleverna tänkbara 
orsaker till Kinas uppfinningsrikedom och kontrasterar detta mot västvärlden.  
Komparationen leder här till tendensen att kinesiska förhållanden överlag 
förutsätts vara mer gynnsamma för uppfinningsrikedom än västvärldens. Detta 
innebär att frågan om den vetenskapliga metoden tolkas som att kinesernas 
avsaknad av vetenskaplig metod i detta avseende var bättre: 
 
L: Varför är det så att dom inte har den här vetenskapliga metoden då? /.../ 
E: Det tar tid att alltså liksom göra värsta mycket och sådär. 
L: Var man stressad och hade bråttom? 
E: Nej ,men alltså, man går så här snabbare fram, och man kanske kommer på nå bättre om 
man hela tiden ändrar metoder och sådär /.../ istället för att man håller hela tiden på och 
upprepar det för att få tillräckligt bevis.175 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
173 Efter A:s powerpoint ”Vetenskap och metod” 11/2 2013 
174 Transkription av A:s lektion 11/2 2013 
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I denna dialog uttrycker eleven tanken att det går snabbare att utveckla 
uppfinningar om man inte håller sig till en strikt vetenskaplig arbetsmetod. 
Hon får stöd för detta av åtminstone en annan elev. Utifrån detta resultat tycks 
A:s tydliga komparation aktivera elevernas tänkande och fungera som ett stöd 
för dem i att formulera tänkbara orsakssamband. Detta innebär att de 
konstruerar förklaringar utifrån den information de har, och tolkar den 
informationen utifrån det som ska förklaras, i det här fallet de många kinesiska 
uppfinningarna. 
 
 
5.4.2 Analogi 
 
Analogier i samband med historiska förklaringar används framför allt av lärare 
C och D. Den typiska analogin fångas i lärare C:s förklaring av kalla kriget 
(C4). Läraren ska förklara terrorbalansens logik och gör en koppling till en 
hypotetisk situation i skolan: 
 
L: Så anledningen till Kalla kriget: Vi har kärnvapen. Eftersom det var ett land som fick 
kärnvapen, USA, så blir det obalans. Sovjetunionen blir rädda. Det är ju lite som om vi inte är 
överens – 
E: Mm. 
L: Och så vet - 
E: Då kommer jag vinna ändå. [skrattar] 
L: Men framför allt, när jag kommer till skolan och har tagit med mig ett baseballträ, då 
kommer du vara orolig.  
E: Aha. 
L: För du har ju bara en penna, eller hur? Då kommer du att tänka: jag kanske borde ta med 
ett baseballträ till skolan imorrn, eller hur, så att vi jämnar ut det. 
E: Fast varför skulle jag vilja jämna ut det? Jag kan lika gärna göra så att jag har övertaget. 
L: Ja precis, ja precis [skrattar]. /.../ men alltså... och lite så kan man tänka runt de här 
stormaktskonflikterna. För att Sovjetunionen ska känna sig säkra så måste dom ha 
kärnvapen.176 
 
Läraren drar alltså en parallell mellan stormakternas agerande och en mer 
vardaglig händelse, för att eleverna lättare ska kunna förstå varför de centrala 
beslutsfattarna tänkte som de gjorde. På samma sätt fungerar lärare D:s 
resonemang om den europeiska rasismen (förklaring D2), då han gör en analogi 
mellan européernas rasistiska attityder gentemot afrikaner och synen på ryssarna 
under sin egen värnplikt: 
 
L: Vi avmänskliggör fienden. Vi kallar dom inte människa, utan vi kallar dom pappdockor. 
Vad är det för nåt? Det blir ryss, det blir fiende, det blir nåt annat /.../ 
och det är nog så, krigets mekanism. Att ta livet av nån annan människa måste innehålla nån 
slags avståndstagande. Annars så går det inte liksom, annars har man jättesvårt att ta livet av 
folk.177  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
175 Tranksription av A:s lektion 13/2 2013 
176 Transkription av C:s lektion 8/4 2013 
177 Transkription av D:s lektion 28/3 2013 



! 83!

Dessa två fall är exempel på direkta analogier, då läraren explicit drar paralleller 
mellan två olika situationer och betonar likheterna mellan dem. Det 
förekommer dock också indirekta analogier, där analogierna inte är lika 
explicita, utan snarare görs genom bruk av vissa ord som gör att en beskrivning 
av ett förhållande fungerar som en analogi. Detta syns kanske mest uppenbart i 
lärare C:s förklaring av Jugoslaviens sönderfall (förklaring C3), då han beskriver 
kommunismen som det ”l im [Tito] använde för att limma ihop det här 
landet”, och nationalismen som ”kanske [är] en sak som politikerna använder 
som ett verktyg för att få loss sitt lilla land bort från Jugoslavien och få makt 
över det”. Genom detta språkbruk konkretiseras abstrakta processer så att de 
blir mer lättbegripliga för eleverna. På samma sätt tycks D:s sammanfattning av 
första världskriget (förklaring D3) fungera, då han beskriver krigsutbrottet med 
en matlagningsmetafor. 
 
De här analogierna fungerar på två olika sätt. För det första fyller de den 
funktion Leinhardt utpekar som specifik för analogier, att göra förklaringarna 
begripliga för eleverna genom att anknyta till något förmodat bekant.178 Här är 
begreppen i förklaring C3 ett uppenbart exempel, som också rimligen fyller 
enbart denna begripliggörande funktion.  
 
Men några av analogierna tycks samtidigt fylla en annan funktion: att stärka 
empatin med de historiska aktörerna. Det är kanske mest uppenbart i exemplet 
från förklaring C3, då analogin dels konkretiserar terrorbalansens logik, dels 
sätter eleverna i en hypotetisk situation som motsvarar den som Sovjetunionens 
ledare satt i. Slående är att eleven som deltar i detta tankeexperiment följer 
tankegången till sin logiska slutpunkt genom påpekandet ”jag kan lika gärna 
göra så jag har övertaget”, vilket tyder på att analogin har fungerat för att få 
åtminstone denna elev att tänka i typiska kalla krigs-banor. I C:s presentation av 
Franz Stangls liv finns också exempel på ett språkbruk som fungerar på detta 
empatiserande sätt: läraren talar genomgående om Stangl som en ”kille” och 
använder förnamnet Franz, inte Stangl, vilket bör fungera på samma sätt: 
eleverna kommer närmare den historiska aktören och kan därmed lättare 
relatera till honom, något som hade försvårats om läraren istället hade valt att 
mer formellt kalla Stangl vid efternamn och beskriva honom som en ”man”. 
 
Analogierna kan alltså fylla två olika funktioner för förklaringarna: dels kan de 
fungera som rent begripliggörande genom att koppla något obekant/abstrakt till 
något bekant/konkret, dels kan de användas i empatiserande syfte. Dessa 
funktioner är inte ömsesidigt uteslutande: en analogi kan vara enbart 
begripliggörande, men om den är empatiserande är den också begripliggörande. 
Den höga förekomsten av analogier i C:s undervisning har förmodligen att göra 
med hans uttalade tanke med undervisningen att få eleverna att förstå ”riktiga 
människor”. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
178 Leinhardt 1994 s. 230 
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5.4.3 Kontrafaktiska resonemang 
 
Kontrafaktiska resonemang används huvudsakligen av lärare D och E i samband 
med förklaringar. I de fall kontrafaktiska resonemang förekommer är det läraren 
själv som formulerar resonemanget. Ett exempel på detta är E:s användning av 
denna metod i sin förklaring av första världskriget (E3), då hon använder det 
för att understryka betydelsen av folkets vilja att ställa upp som en nödvändig 
faktor för att det ska kunna bli krig (se empirikapitel 1). D använder ett 
kontrafaktiskt resonemang på samma sätt i sin förklaring av imperialismen 
(D1), när han diskuterar teknikutvecklingens betydelse för imperialismen: 
 
L:  Om man nu köper den här den här förklaringen så skulle vi kunna säja [att] det här är en 
viktig del, och då skulle vi kunna vända på frågan: hur kommer det sig att de sätter igång just 
under den tid de gör, hela den här the Scramble for Africa som vi kallar det, när dom 
europeiska makterna liksom bara tuggar i sig? Ja, en förklaring skulle kunna vara... det gick 
inte tidigare. Om man hade haft den här vapenutvecklingen på mitten av sjuttonhundratalet 
så kanske man skulle gjort det tidigare. Alltså skulle man kunna dra slutsatsen då va... om det 
nu är tekniken som ligger till grund för det.179  
 
Läraren använder här ett kontrafaktiskt resonemang för att tydliggöra 
teknikutvecklingen som en nödvändig förutsättning för imperialismen. Denna 
orsak kontrasterar emot drivkrafternas betydelse genom att läraren lyfter 
möjligheten att imperialismen kunde ha skett på 1700-talet om européerna 
hade haft vapentekniken då. Därmed stärks vapenteknikens förklaringskraft för 
imperialismen, samtidigt som de olika drivkrafterna hamnar i bakgrunden. 
 
Båda lärarna använder alltså kontrafaktiska resonemang för att stärka vissa 
orsakers förklaringskraft. Lärare E använder också vid ett tillfälle metoden i ett 
annat syfte, för att visa att en viss utveckling inte var självklar. Denna incident 
inträffar i hennes förklaring av Hitlers maktövertagande (förklaring E5):   
 
L: Det är när han liksom tar över som president eller rikskansler /.../ Om dom andra partierna 
hade samarbetat med varandra, men det var så otroligt många olika partier, då hade man 
kunnat stoppa Hitler, för han hade inte majoritet. Han fick 38 procent av rösterna, men han 
fick mycket makt.180 
 
I detta fall används det kontrafaktiska resonemanget för att visa möjligheten att 
den faktiska händelseutvecklingen hade kunnat stoppas. Det var inte självklart 
att Hitler skulle få makten i Tyskland, och det hade kunnat stoppas om de 
andra partierna samarbetade. 
 
När lärarna använder kontrafaktiska resonemang används metoden alltså för att 
stärka vissa orsakers förklaringskraft, samt i ett fall för att visa en möjlig 
alternativ händelseutveckling. De kontrafaktiska resonemangen är dock inte 
riktade direkt till eleverna, utan framstår som tankeoperationer som lärarna 
utför. Det finns dock ett fall då en elev på egen hand formulerar en 
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180 Transkription av E:s lektion 6/5 2013 
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kontrafaktisk fråga. Detta sker i samband med lärare B:s förklaring av rasismen 
(B4). En faktor som läraren tar upp i förklaringen är den transatlantiska 
slavhandeln. I samband med hans genomgång ställer en elev följande fråga: 
 
E: Men om det inte var så att det var massa slaveri under den tiden /.../ tror du att det skulle 
[vara] möjligt att vi skulle ha det nu?181  
 
Läraren bemöter detta med att fråga hur det är med slaveriet i världen i nutiden. 
Tillsammans med eleverna konstaterar han att det finns slaveri i nutiden och att 
det inte är lagligt. Därefter tar han ställning och säger att han inte tror att slaveri 
skulle vara lagligt idag om det inte hade varit lagligt då. I sammanhanget 
nämner han slaveriets betydelse för den ekonomiska utvecklingen under 16- och 
1700-tal, men går sedan över till att diskutera slaveriet som en grund för 
rasismen. 
 
Elevens kontrafaktiska fråga aktualiserar alltså ett tydliggörande av slaveriets 
ställning i nutiden, och ett ställningstagande från läraren till själva grundfrågan. 
Läraren avstår sedan från att lyfta fram andra tänkbara implikationer av elevens 
resonemang, utan återgår till lektionens planerade huvudspår. 
 
 
5.4.4 Synekdoke 
 
I materialet förekommer flera fall av vad jag har valt att kalla synekdokiskt 
resonemang, efter den retoriska figuren synekdoke.182 De tydligaste exemplen 
på synekdoke förekommer i lärare E:s undervisning.  I förklaringen av Hitlers 
maktövertagande (E5) använder hon detta grepp i följande passage: 
 
L: Det här är en fråga som en av mina elever framställde för länge sen /.../ Hur kommer det sig 
att så många demokratier blev diktaturer? /.../ 1920 var 26 av 28 europeiska stater mer eller 
mindre demokratiska /.../ Strax före krigsutbrottet var det bara 12 /.../ En del av orsakerna 
kanske man kan förklara i det här, alltså hur det är i samhällena. Många människor har det 
väldigt svårt. Man tror kanske att dom som ger enkla svar ska lösa saker, att Hitler ger enkla 
svar.183   
 
Läraren rör sig i detta resonemang från ett allmänt resonemang, om en generell 
övergång från demokrati till diktatur i mellankrigstidens Europa, till ett 
specifikt fall: Hitlers maktövertagande. Detta innebär att en strukturell faktor 
(”många människor hade det svårt”) inte begränsas till Tyskland utan vidgas till 
att omfatta en större (ospecificerad) del av Europa. Det synekdokiska i detta 
grepp kommer av att framställningen därmed blir en slags dubbelexponering: 
samtidigt som Hitlers maktövertagande framställs som ett enskilt fall av en mer 
allmän europeisk trend och därmed sätts in i en större kontext, belyser det tyska 
fallet denna allmänna trend. Metoden kan således möjliggöra ökad kontextuell 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
181 Transkription av B:s lektion 8/2 2013 
182 Jämför definitionen av synekdoke i SAOB: ”stilistisk figur, varvid en del av ett helt får ersätta 
helheten, ngn gg äv. omvänt”. Grundbetydelsen av det grekiska ordet är att ”ta med ngt annat”. 
SAOB, ”synekdoke” (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/). 
183 Transkription av E:s lektion 6/5 2013 
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förståelse för det enskilda fallet samtidigt som det enskilda exemplet utgör ett 
konkret exempel på den allmänna trenden.  
 
E använder detta redskap även i sin förklaring av första världskriget (E3), då 
hon först låter eleverna fundera över varför människor startar krig 
överhuvudtaget, och sedan använder det som en del i förklaringen av första 
världskriget: 
 
L: [D]et är jättemånga av dom här orsakerna som ni sa i början som man faktiskt kan tänka 
såhär: jamen, så var det faktiskt inför första världskriget också. Det handlade jättemycket om 
dom här sakerna.184 
   
Detta medför att första världskriget framställs som ett fall av en allmän tendens, 
och att kriget i sin tur framstår som ett konkret exempel på denna tendens. 
 
C använder också ett grepp som kan klassas som ett synekdokiskt resonemang i 
samband med förklaringen av Kubakrisen (C5). Denna förklaring är en del av 
momentet om Kalla kriget, och när läraren tar upp Kubakrisen fungerar 
händelsen som ett konkret exempel på hur Kalla krigets maktspel fungerade i 
praktiken. Gruppen ser först på en dokumentärfilm, och därefter ställer läraren 
flera frågor till dem. Först ut är frågan om Kubakrisen: 
 
L: Den första frågan handlar om Kubakrisen och vad det var för nånting och hur det slutade. 
Och det var i början på den här filmen, så är det någon som kommer ihåg? Kubakrisen, vad 
var det för nånting?185 
 
Läraren formulerar frågan deskriptivt, men diskussionen leder direkt över till 
frågan om vad det var som orsakade krisen. En elev kommer ihåg att sockret var 
viktigt, och läraren förklarar att Castros förstatligande av sockerproduktionen 
ledde till att USA inte ville handla med Kuba. Detta leder till att Kuba närmar 
sig Sovjetunionen, och därefter följer detta resonemang: 
 
L: Och det här är så typiskt Kalla kriget, att har ett land problem – alltså Kuba fick problem 
med USA – då kommer Sovjet att bli deras bästa kompisar. Och ett annat land som fick 
problem med Sovjetunionen, jaa, då kommer USA att bli deras bästa kompisar, för dom dyker 
upp direkt den andra stormakten och hjälper dom som är i konflikt där. Det här är typiskt 
kalla kriget.186 
 
Detta resonemang följer samma synekdokiska mönster som E:s om Hitlers 
maktövertagande. Läraren förklarar en konkret händelse, Kubakrisen, och 
knyter denna händelse till ett mer allmänt fenomen, kalla kriget. Samtidigt som 
Kalla kriget fungerar som en kontext för den konkreta händelsen framställs den 
konkreta händelsen som typisk för kalla kriget överlag. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
184 Transkription av E:s lektion 29/4 2013 
185 Transkription av C:s lektion 9/4 2013 
186 Transkription av C:s lektion 9/4 2013 
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5.4.5 Dekonstruktion  
 
Ett redskap för att arbeta med förklaringar som är speciellt för lärare A är 
dekonstruktionen. Denna syns i hennes huvudförklaring A3, men också i 
hennes diskussion av historiska källor (förklaring A4). I A3 bygger huvuddelen 
av klassrumsinteraktionen på att eleverna ska föreslå möjliga orsaker till 
kinesernas uppfinningsrikedom. Deras förslag, tillsammans med lärarens tillägg 
och modifikationer, bildar den övergripande förklaringen A3 som kommer att 
präglas av en hög abstraktionsnivå med huvudsakligen strukturella orsaker.  
 
Denna konstruktion av en generell förklaring åtföljs dock av att läraren 
dekonstruerar förklaringen. Detta görs genom att hon använder konkreta 
exempel på individnivå för att underminera giltigheten i A3. Det exempel hon 
tar upp – uppfinningen av krut – betonar enskilda tillfälligheter snarare än 
strukturella faktorer som orsaker till krutets uppkomst. Följden blir att A3:s 
förklaringskraft framstår som svag i förhållande till det specifika fallet krut. Och 
om den förklaringen inte håller för krut, är det möjligt att den inte heller håller 
för andra av de uppfinningar som eleverna ska skriva om. Följden blir alltså att 
hela förklaringen framstår som osäker genom denna dekonstruktion. 
 
Att dekonstruktionen i A3 inte är ett enskilt fall framgår av förklaring A4.  A4 
skiljer sig markant från andra förklaringar i materialet, då den utgör en 
metasystemförklaring, dvs en förklaring av ett av historieämnets disciplinära 
verktyg. I det aktuella fallet handlar det om tolkning av källor. Läraren 
använder flera konkreta exempel för att illustrera problemen med att tolka 
källor: 
 
L: Sen har vi också undervisat om grottmålningar, eller hur? Det där har vi pratat om. 
Grottmålningar är religiösa målningar som man har hittat. Så står det i varenda källa, varenda 
historiebok. 
E1: Men hur vet vi att dom var religiösa?    
L: Exakt. Vad vet vi vad det var för bilder? Det kanske var, det kanske var reklamblad för nya 
kläderna? 
/.../ 
E1: Det vet inte vi. 
/.../ 
L: Det [var] kanske deras moderna husdjur. De kanske hade en björn hemma. 
E2: Nä, det... 
L: Det har vi ingen aning om, eller hur? Vi har ingen aning... vad dom hade i sina grottor. 
E2: Men dom hade inga björnar hemma. 
L: Hur vet du det? 
E2: Det är vi rätt säkra på. 
L: Va? 
E2: Det går ju inte. Det behöver vi inte ens googla.187 
 
Läraren tar här upp ett historiskt fenomen, grottmålningar, samt en slags 
standardförklaring av dessa: att de uttrycker religiösa föreställningar. Läraren 
ifrågasätter denna förklaring just utifrån okunskap om sammanhanget, och 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
187 Transkription av A:s lektion 20/2 2013 
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lyfter fram några tänkbara alternativa förklaringar: det kanske var bilder av 
husdjur eller klädmode. Elev 2 går emot dessa tolkningar och menar att de är 
orimliga. I detta ställningstagande utgår han ifrån sin egen vardagskunskap 
(”det behöver vi inte ens googla”). Läraren går snart tillbaka till den 
övergripande frågan: 
 
L: Men varför tror vi att vi vet? Varför har vi bestämt oss för att det är religiösa målningar och 
inte modeplanscher? 
/.../ 
E1: Jo, för att dom trodde alltid såhär. Förr i tiden så var man såhär religiös och man offrade 
djur och man var lite såhär sekt... aktig, men nu är man mer modern. 
E2: Men vi vet inte om dom var sektaktiga. 
E1: Ja, men men för att man har sett typ alltså vissa bevis på att man var religiös och då kanske 
man säger såhär ”aa, men de... man är ännu mer religiös ju längre bak i tiden”. 
/.../ 
L: Man tror att alla människor var religiösa? 
E1: Ja, för att dom, dom hade inte vissa kunskaper. 
E2: Ja, dom behövde nån anledning till att förklara naturfenomen och liknande. 
L: men hur kan vi veta att dom inte var världens bästa vetenskapsmän då?188 
 
Detta mönster fortsätter: eleverna försöker utifrån den kunskap de har att 
konstruera någon slags hållbar förklaring av hur vi kan veta att 
stenåldersmänniskorna var religiösa, och läraren ifrågasätter deras förklaringar 
med nya frågor.  
 
Diskussionerna av källtolkning i förklaring A4 fungerar alltså på samma sätt 
som diskussionerna av uppfinningar i A3: läraren presenterar först en allmän 
eller vedertagen förklaring, och underminerar sedan denna med sina frågor. 
Eleverna hamnar därmed i rollen av att försvara den vedertagna historiska 
kunskapen i den mån de kan. 
 
5.5 Sammanfattning 
 
Analysen av de olika förklaringsaspekterna visar på en förhållandevis stor 
variation i hur förklaringar görs mellan lärarna, men även mellan enskilda 
förklaringar. Operationella begrepp används i mycket varierande utsträckning. 
Den vanligast förekommande kategorin är ord som beskriver orsakernas roll i 
förklaringen, vilket brukas av fyra av de fem lärarna. Det vanligaste bruket är 
någon form av indelning av orsaker i förutsättningar och drivkrafter, vilket kan 
hjälpa eleverna att förstå att det finns olika sorters orsaker. En lärare använder 
en mer förfinad begreppsapparat som inkluderar legitimerande idéer (och skiljer 
dessa från motiv/drivkrafter). En indelning av orsaker efter innehåll används för 
att konkretisera och klassificera orsakerna. De begrepp som fungerar mest 
varierat är de som beskriver förklaringskraft: dessa används huvudsakligen för 
att stärka vissa orsakers betydelse i lärarens framställning, men kan också 
markera övergångar i lärarens framställning eller signalera att förklaringarna är 
ofullständiga. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
188 Transkription av A:s lektion 20/2 2013 
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Vad gäller förklaringsform går det att se att faktoriell form ofta hänger ihop 
med en simultan orsakskonfiguration, medan konsekventiell form snarare 
hänger ihop med dynamisk konfiguration. Användningen av dessa tycks hänga 
ihop med hur lärarna föredrar att lägga upp sina presentationer, men det 
framgår också att de centrala förklaringarna ofta har en simultan konfiguration, 
då många olika orsaker tas upp och gör framställningen mer komplex.  Den 
dubbelriktade förklaringsformen förekommer i ett fåtal fall, och karakteriserar 
förklaringar med funktionalistiska inslag.  
 
Analysen av förklaringskomponenter visar att de orsaker som tas upp i 
undervisningen oftast är strukturer och kollektiva komponenter. 
Individkomponenter används i flera fall för att konkretisera händelseförloppen, 
men representeras oftast bara av enstaka faktorer i en förklaring. Teman är 
relativt sparsamt förekommande, och när de förekommer omfattar de en 
enstaka faktor. En tematisk faktor förekommer dock i flera olika förklaringar 
inom samma moment, vilket gör att dess genomslag blir större än vad mängden 
förekomster antyder. När ett tema används knyter det ihop lärarens 
framställning, till exempel genom att visa hur konkreta individskeenden hänger 
samman med en övergripande historisk trend, eller genom att visa på samband 
mellan nutid och dåtid. 
 
De sammankopplingar som framkommer i materialet är komparation, analogi, 
kontrafaktiska resonemang och synekdoke. Dessa redskap fyller delvis olika 
funktioner i lärarnas förklaringar. Komparation kan användas som ett stöd för 
eleverna att konstruera egna förklaringar utifrån de likheter och skillnader som 
komparationen visar. Analogi kan å ena sidan fungera som en konkretisering av 
avlägsna eller abstrakta förhållanden, å andra sidan underlätta för eleverna att 
empatisera med historiska aktörer. Även kontrafaktiska resonemang kan 
användas i olika syften, antingen för att stärka en orsaks förklaringskraft eller för 
att visa på alternativa utvecklingsmöjligheter. Synekdokiska resonemang 
fungerar på ungefär samma sätt som bruk av tema i så måtto att de används för 
att knyta samman något specifikt med något generellt. Det som särskiljer 
synekdoken är att den används i enstaka fall, då läraren inte har något tydligt 
urskiljbart tema för momentet. Slutligen bör dekonstruktionen nämnas, en 
metod som används av en lärare för att problematisera elevernas konstruktion av 
förklaringar. 
 
Samtidigt som vissa redskap alltså kan fylla olika funktioner, framgår det av 
analysen att en del redskap tycks göra samma sak. För att tillskriva en orsak 
förklaringskraft kan läraren använda operationella begrepp som har med 
förklaringskraft att göra, men möjligheten finns också att använda ett 
kontrafaktiskt resonemang. Det synekdokiska resonemanget framstår som ett 
enskilt fall av en tematisk faktor. Bruket av begrepp som markerar ofullständiga 
förklaringar tycks också ha vissa beröringspunkter med dekonstruktion i så mått 
att båda dessa grepp gör att en förklaring framstår som osäker. Huruvida sådana 
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redskap kan samverka för att ytterligare stärka den effekt läraren vill uppnå 
framgår dock inte i denna analys. 
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6 Vad används förklaringarna ti l l?  
 
I detta kapitel diskuterar jag vad förklaringarna används till i undervisningen 
utifrån vilka historiska tankebegrepp de kan relateras till. Eftersom 
förklaringarna bygger på orsakssamband talar jag i detta avsnitt inte om det 
under något särskild underrubrik, utan fokuserar på vilket/vilka andra 
tankebegrepp som förklaringarna hänger samman med. I samband med detta 
diskuterar jag några potentiella problem som jag lagt märke till i samband med 
förklaringarna. 
 
Läsaren av detta kapitel kan få användning för de tabeller som visar min 
klassificering av förklaringarna utifrån användningsområde samt hur redskapen 
korrelerar med dessa. Dessa tabeller återfinns i bilaga 2. 
 
 
6.1 Förändring i  förgrunden 
 
De flesta förklaringarna i materialet går huvudsakligen ut på att förklara 
förändring: av de 27 förklaringarna handlar 15 stycken om detta. De 
förklaringar som har något annat i förgrunden är lärare A:s fyra förklaringar 
(A1-A4), som snarare betonar kontinuitet och evidens, två av lärare B:s 
förklaringar, som betonar nutidsorientering (B1) och empati (B2), samt en av 
lärare C:s förklaringar (C1). De förklaringar som fokuserar på kontinuitet 
innehåller i de flesta fall en blandning av förändring och kontinuitet. 189 
 
 Lärarnas huvudsakliga bruk av förklaringar tenderar alltså att stödja den 
sammankoppling av orsak/konsekvens och förändring som ofta tas som 
utgångspunkt inom historiedidaktiken.190 Det som förändras kan vara antingen 
ett kollektivt skeende (t ex krigsutbrott) eller en struktur som grundläggs eller 
utvecklas (t ex imperialism, rasism). Samtidigt som innehållet varierar, finns det 
två skeenden som återkommer hos flera lärare: imperialismen och första 
världskriget. 
 
De drag som framstår som typiska för förklaringar av förändring är dels den 
faktoriell-simultana förklaringsformen, dels bruk av operationella begrepp och 
kontrafaktiska resonemang. Vad gäller komponenter finns här ingen tydlig 
dominans av någon enskild typ komponent, utan det existerar en ungefärlig 
jämvikt mellan strukturella och kollektiva komponenter. Detta medför att 
förklaringarna framstår som komplexa. 
 
Även om förklaringsformen kan vara ett resultat av lärarens individuella 
preferens, är det tydligt att förklaringar av förändring alltså tenderar att 
framställas på ett sätt som är mer analytiskt, så att eleverna uppfattar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
189 Se bilaga 2 för min klassificering.  
190 Jfr Seixas & Morton 2013 s. 102: ”Change is driven by multiple causes, and results in multiple 
consequences” (orginaltextens fetstil).  
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mångfalden av orsaker bakom ett historiskt skeende.191 Även de lärare som 
överlag tenderar att använda en mer konsekventiell-dynamisk form använder 
den faktoriell-simultana på centrala förklaringar av förändring, vilket tyder på 
att denna form uppfattas som särskilt användbar för förklaringar av förändring. 
För dessa lärare, C och D, sammanfaller användningen av den senare formen 
med särskilt signifikanta skeenden: kalla kriget, imperialismen, första 
världskriget. Här tycks alltså innehållet spela en central roll för förklaringens 
utformning. 
 
Spelar bruket av operationella begrepp någon roll för hur förklaringarna 
framstår i undervisningen? En indikation på att så är fallet kommer från lärare 
B:s förklaring av svälten i Indien (förklaring B5). Denna uppkommer i samband 
med att klassen ser en film om imperialismen i Indien. Med filmen som källa 
konstruerar läraren och gruppen en förklaring av svältkatastrofen i Indien 
utifrån två centrala faktorer: dels klimatet i Indien, och dels den koloniala 
ekonomiska politiken som ställde om det indiska jordbruket så att det inte hade 
någon möjlighet att förhindra att det blev svält.  
 
Detta leder dock över till en annan fråga, som också ingår i förklaringen: varför 
gjorde de ansvariga kolonialpolitikerna så lite för att stoppa svälten? Den film 
klassen sett berättar att de ansvariga kolonialpolitikerna först avstod från att 
hjälpa, och sedan införde ett slags hjälppolitik som i filmen jämförs med 
nazisternas koncentrationsläger. I filmen förklaras kolonialpolitikernas agerande 
med att de tänkte socialdarwinistiskt. Gruppen har redan tidigare stött på 
socialdarwinismen som begrepp, då knutet till rasismen. Läraren lyfter fram 
begreppet i diskussionen och försöker förklara för eleverna hur 
kolonialpolitikerna kan ha tänkt: 
 
L: Det här begreppet med socialdarwinism, och jag skrev ”survival of the fittest” eller ”det 
naturliga urvalet”, hur hänger det ihop med det vi såg i filmen?  
E: Barnen dog, så att dom som styrde tyckte att det var rätt att barnen skulle svälta för att det 
var meningen att dom skulle dö ut.  
/.../ 
L:  Dom här personerna, dom här regeringstjänstemännen, dom lever ju i det här. Dom är ju 
däromkring, och för att dom ska kunna förklara för sej själva att dom inte gör mer, att dom 
inte sätter stopp för det här, att dom inte ändrar sin politik eller att dom inte bara åker hem 
till sin ö, utan dom har åkt hit över halva jordklotet och [är] här och [styr] över dessa, så hittar 
man ju såna förklaringar. Man hittar förklaringar i form av att ”ja, men dom här är en lägre 
stående ras. Dom är svaga på grund av att dom inte är lika bra som vi. Dom är inte lika 
utvecklade”. Dom här humanitära skälen, ”dom är inte lika civiliserade och lika bra på att ta 
hand om sej själva så vi britter som vet, vi ska vara här och visa vägen och då är det några som 
kommer dö på vägen, men det är bara naturens... naturen har bara sin gilla gång”.192  
 
Läraren lyfter först själva begreppet socialdarwinism, och efter elevernas 
reflektioner går han över till att förklara hur kolonialpolitikerna tänkte. I 
lärarens resonemang framstår socialdarwinismen som en legitimerande idé, som 
politikerna använder som förklaring för sitt agerande (eller brist därpå). 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
191 Berge 1995 s.10-12, Montanero & Lucero 2011 s. 113-114 
192 Transkription av B:s lektion 15/2 2013 
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Socialdarwinismen framställs alltså som en motivering av agerandet, inte 
nödvändigtvis som en drivkraft för det. Drivkraften bakom politikernas 
hänsynslösa agerande tycks snarast vara maktbegär (”dom är här och styr över 
dessa”) och vinstintresse, som implicit framstår som motivet för att införa och 
upprätthålla det ekonomiska system som ledde till svältkatastrofen. Den 
socialdarwinistiska ideologin framstår däremot inte som en orsak, utan snarare 
som en legitimerande idé eller som en psykologisk skyddsmekanism för 
kolonialpolitikerna. Denna framställning kontrasterar mot den citerade 
elevtolkningen, där eleven snarare tycks tolka socialdarwinismen som en faktisk 
orsak (”så dom som styrde tyckte att det var rätt”). 
 
Lärarens syfte kan mycket väl vara empatiskt, dvs att få eleverna att förstå hur 
aktörerna tänkte (se 6.3. nedan). Samtidigt är det uppenbart att åtminstone en 
elev tolkar socialdarwinismen som en drivkraft snarare än en legitimerande idé. 
Diskussionen påminner därmed om lärare D:s resonemang om religion som en 
motivering av imperialismen snarare än ett motiv för den (förklaring D1). D 
löser tolkningsproblematiken genom att explicit skilja på motiv/drivkrafter och 
legitimerande idéer.193 Mitt intryck är att samma distinktion skulle tydliggöra 
de olika tolkningarna även i lärare B:s förklaring av svälten i Indien.  
 
Möjligheterna för eleverna att tolka en förklaring på olika sätt påverkas rimligen 
av lärarens begreppsanvändning. Ett tänkbart problematiskt fall är lärare D:s 
förklaring av första världskriget (D3), i vilken läraren tar upp många olika 
orsaker. Läraren inleder den första lektionen om kriget med att säga att ”det vi 
ska gå igenom nu, det är alltihop nödvändiga förutsättning[ar] för att förstå 
varför det blir ett första världskrig”. Läraren avslutar också momentet med en 
metafor för hur alla orsakerna hänger samman: 
 
L: Koka liksom, peppra lite med krigsmentaliteten, /.../ stor näve stormaktsrivalitetssalt, och 
sen så har vi en fond, en buljong utav allianspolitik liksom va. Och rör ihop det här på nåt sätt 
va, då får vi ett världskrig.194 
 
Även om denna metafor är målande så ger den intrycket att alla faktorer behövs 
för att förklara världskrigets utbrott. Om en elev ska svara på frågan ”Varför 
utbröt första världskriget?” finns här en risk att eleven bedömer alla faktorer 
som lika viktiga, och elevens lösning blir då en sammanställning av fakta, en 
rekonstruktion snarare än en egen konstruktion.  
 
Detta potentiella problem skulle kunna neutraliseras genom att ge eleverna 
möjligheter att resonera om de olika faktorernas relativa förklaringskraft.195 I 
denna studie visar både D och E prov på detta då de i andra förklaringar 
använder kontrafaktiska resonemang för att betona olika orsakers 
förklaringskraft.196   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
193 Se kapitel 5, s. 69-70? 
194 Transkription av D:s lektion 11/4 2013 
195 Seixas & Morton 2013 s. 120 
196 Se kapitel 5 s. 
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På det hela taget visar materialet att förklaringar huvudsakligen används för att 
förklara historisk förändring. Detta är i sig föga förvånande och stämmer väl 
överens med hur förklaringar presenteras i historiedidaktisk litteratur. Samtidigt 
är det viktigt att notera att de redskap för att tydliggöra förklaringar som oftast 
lyfts fram inom historiedidaktiken syns tydligast i samband med de förklaringar 
som handlar om förändring. Detta gäller i synnerhet bruket av explicita 
operationella begrepp, men även kontrafaktiska resonemang. Om något annat 
tankebegrepp står i förgrunden för en förklaring är det inte givet att dessa 
redskap är lika framträdande eller användbara.   
 
 
6.2 Kontinuitet i  förgrunden 
 
Det kan diskuteras i vilken mån historisk kontinuitet står i förgrunden för 
någon förklaring i materialet. Det går att se inslag av kontinuitet i en del 
förklaringar, men detta inslag är sällan dominerande utan tycks snarast vara just 
ett inslag vid sidan om det som förklaringen huvudsakligen fokuserar på. De 
förklaringar som tydligast betonar kontinuitet är förklaringarna av rasismen 
(B4, D2, E1) liksom förklaringar med ett tydligt tema (B1, A3).  När 
kontinuitet förekommer i förklaringarna sammanfaller det med bruket av någon 
av tre olika redskap: tema, synekdoke och funktionalistisk förklaringsform. 
 
De förklaringar som betonar kontinuitet handlar oftast om strukturella 
förhållanden. Undantaget är förklaringen av Kubakrisen, som snarare behandlar 
en avgränsad händelse. Den förklaringen är också mer fokuserad på förändring, 
och kontinuiteten som förklaras är relativt tydligt avgränsad. 
 
Med det tydliga fokuset på strukturella förhållanden är det kanske föga 
förvånande att strukturella komponenter också dominerar i förklaringarna. Det 
är likväl värt att notera, eftersom det innebär att dessa förklaringar framstår som 
mer abstrakta än förklaringarna av förändring. Det kan också vara skälet till att 
dynamiska konfigurationer, där orsakerna framställs i orsakskedjor, är vanligt 
förekommande. På grund av ämnets abstrakta karaktär begränsar läraren antalet 
faktorer och arbetar med att visa hur några centrala faktorer spelade roll för 
kontinuiteten. Att den konsekventiella formen slår igenom kan vara ett resultat 
av dessa dynamiska konfigurationer, men kan också bero på att det i dessa 
förklaringar finns en särskild poäng i att betona konsekvenser i form av positiv 
feedback som leder till kontinuitet. Detta syns tydligast i lärare D:s förklaring av 
rasismen (D2), då läraren visar hur rasismen legitimerar imperialismen som i sin 
tur förstärker rasismen. 
 
När ett tema används i undervisningen för det in ett inslag av historisk 
kontinuitet i förklaringarna. Detta syns tydligast i lärare B:s förklaring av 
Tintinaffären (B1), då det aktuella temat, rasismen, framställs som en orsak till 
den historiska imperialismen, men också som en orsak till den nutida 
Tintinaffären. Visserligen framstår rasismen som mer uppenbar i dåtiden och 
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mer dold i nutiden, vilket pekar mot att fenomenet rasism som sådant har 
förändrats, men samtidigt är själva grunden oförändrad: rasismen finns 
fortfarande kvar. Även i A:s förklaringar av den kinesiska uppfinningsrikedomen 
(A1-A3) framstår uppfinningsrikedomen som relativt konstant: i 
klassrumsinteraktionen beskrivs den kinesiska uppfinningsrikedomen som 
förhållandevis oföränderlig.  
 
Eftersom synekdoke fungerar på ungefär samma sätt som ett tema när det gäller 
att knyta samman olika abstraktionsnivåer, är det inte förvånande att även 
synekdoken kan bidra med inslag av kontinuitet. Denna kontinuitet kan vara 
förhållandevis begränsad eller förhållandevis generell. E:s användning av 
synekdoke i förklaringen av första världskriget (E3) visar på det senare, då 
eleverna ombeds diskutera orsakerna till krig i allmänhet, innan läraren går 
igenom första världskriget som ett fall av krig, där kopplingar till krig i 
allmänhet demonstreras. Följden blir att krig som generellt fenomen framstår 
som något relativt universellt, som följer vissa mönster som går att återfinna i 
varje krig. Det tydligaste exemplet på begränsad kontinuitet framkommer i C:s 
användning av synekdoke avseende Kubakrisen (C5). Händelseförloppet som 
ledde till Kubakrisen skildras som typiskt för Kalla kriget, vilket medför att den 
som tar till sig lärarens förklaring får ett slags allmänt mönster för staternas 
politik. Eftersom mönstret är typiskt för kalla kriget gäller kontinuiteten dock 
bara för den tidsperioden.197 
 
Det tredje redskap som tydliggör kontinuitet är den funktionalistiska 
förklaringsformen. Denna förekommer i lärare D:s och E:s förklaringar av 
rasismen (D2, E1). Det typiska för dessa förklaringar är att de inte förklarar ett 
fenomens uppkomst, utan snarare dess fortlevnad. I båda de nämnda 
förklaringarna knyts rasismen till imperialismen, med resultatet att den redan 
existerande rasismen legitimerar imperialismen som i sin tur förstärker rasismen. 
På så sätt framstår rasismen som kontinuerlig i båda dessa förklaringar. En elev i 
C:s klass använder sig också av ett funktionalistiskt resonemang i diskussionen 
om varför det blir folkmord (förklaring C2), då eleven driver argumentet att det 
blir folkmord ”för att det funkar”.  
 
En risk med kontinuitet i förklaringarna är att det kontinuerliga framstår som 
statiskt och oföränderligt. Särskilt problematiskt blir detta då kollektiva 
karaktärsdrag lyfts fram som orsaker. Detta görs av elever i flera fall. Det kanske 
mest uppenbara är i A:s förklaring av den kinesiska uppfinningsrikedomen (A3), 
då en faktor som eleverna lyfter fram är att kineserna som folk besitter en vilja 
att testa sig fram. När läraren frågar vad eleverna menar kommer några 
förtydliganden: 
 
L: Kineser är aldrig nöjda. Va, menar ni så? 
E1: Dom vinner jämt i OS. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
197 Synekdoke fungerar inte enbart för att visa kontinuitet: i förklaring E4 använder läraren synekdoke 
för att framställa Hitlers väg till makten som ett fall av en generell förändringstrend i Europa, vilket 
innebär att synekdoken alltså används för att tydliggöra förändring i det fallet. 



! 96!

E2: Ja, dom vill ju alltid va lite bättre och bättre, det kan man se i dagen. 
E1: Aa, just det, just det. 
L: Det ser man på OS, att dom aldrig är nöjda? 
E2: Jaa, dom vinner i många grenar.198  
 
Eleverna tänker sig här att den kinesiska uppfinningsrikedomen grundar sig på 
en vilja att vara ”bättre och bättre”, något som de menar sig se även i nutiden i 
form av OS-prestationer. Mitt intryck är att eleverna tänker sig denna vilja som 
relativt konstant, eftersom den kan förklara både uppfinningar under antiken 
och idrottsprestationer i nutiden. Viljan framstår därmed som ett slags 
nationellt karaktärsdrag som å ena sidan är statiskt och oföränderligt, å andra 
sidan skiljer ut kineserna från andra folk, i sammanhanget framför allt 
européerna.199 
 
En tänkbar anledning till att eleverna kommer fram till denna faktor är att 
själva det fenomen som ska förklaras, den kinesiska uppfinningsrikedomen, i sin 
tur framstår som relativt statisk och oföränderlig på lektionerna. En möjlig väg 
för att motverka detta tänkande skulle därmed vara att tydliggöra att 
uppfinningsrikedomen i Kina inte nödvändigtvis var på samma nivå hela tiden, 
utan varierade över tid. Det bör dock understrykas att representationen av den 
kinesiska uppfinningsrikedomen i A:s klassrum inte i sig kan förklara att 
eleverna lyfter tankar om kollektiva karaktärsdrag som orsaker, eftersom elever i 
andra grupper i denna undersökning gör samma sak. I lärare B:s undervisning 
framför eleverna några kollektiva karaktärsdrag som förklaring av varför svenska 
officerare deltog i gummiterrorn i Kongofristaten (förklaring B2): en elev 
uttrycker tanken att officerarna kanske ”vill bli mer rasister”, och en annan 
tänker sig att ”dom kanske får ut nåt av att piska människor”. I detta fall 
ifrågasätter läraren dessa orsakers tillräcklighet, vilket minskar deras 
genomslagskraft. Ytterligare en aspekt som kan spela in är graden av 
avgränsning: B:s förklaring är betydligt mer avgränsad i tid och rum, medan A:s 
själva problemställning framstår som mycket generell. Därmed formulerar 
eleverna sina förslag till orsaker på ett likaledes obegränsat sätt, vilket leder till 
formuleringen av kinesernas vilja som en orsak. 
 
Problemet i detta fall är inte att karaktärsdrag som sådana görs till orsaker. Det 
kan vara rimligt att ta hänsyn till individuella karaktärsdrag, som lärare C gör i 
sin presentation av Franz Stangls roll i Förintelsen (förklaring C1).200 Problemet 
uppkommer när individuella karaktärsdrag antas gälla för ett kollektiv av 
människor, vilket eleverna gör i exemplen ur A:s och B:s undervisning ovan. I 
B:s fall handlar det om en grupp människor som tänkbart skulle kunna ses som 
en egentlig kollektiv aktör, men det är fortfarande vanskligt att anta att alla de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
198 Transkription av A:s lektion 13/2 2013 
199 Att detta karaktärsdrag uppfattas som en skillnad mellan kineser och européer framgår av 
lektionens frågeformulering, ”varför var vi [i Europa] så efter?”. Kina jämförs alltså hela tiden med 
Europa, och det är i det sammanhanget som tanken om kinesernas vilja att testa sig fram 
formuleras. 
200 Jfr McCullagh 1998 s. 225-226, där ”traits of character” lyfts fram som en möjlig orsak för att 
förklara individuella aktörers handlingar, dock inte kollektiva aktörers. 
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officerare som reste till Kongo var sadister och/eller medvetna rasister. I 
situationen som uppkommer i A:s undervisning handlar resonemanget om 
befolkningen i det kinesiska imperiet under en lång tidsperiod, vilket utgör ett 
praktexempel på vad Olofsson kallar för en oegentlig kollektiv aktör – det går 
inte att anta att ett helt lands befolkning har samma intressen, än mindre att de 
skulle besitta ett sådant identiskt karaktärsdrag som att vilja testa sig fram.201 
 
Sammanfattningsvis går det att konstatera att kontinuitet endast sällan hamnar i 
förgrunden i lärarnas förklaringar. Däremot förkommer kontinuitet oftare som 
ett mindre inslag i en förklaring, och då i samband med bruket av tematisk nivå, 
synekdoke eller funktionalistisk förklaringsform. Framställningarna av 
kontinuitet visar dock också två potentiella problem som behöver hanteras: å 
ena sidan risken för övergeneralisering genom bruk av oegentliga kollektiva 
aktörer, å andra sidan risken att ett kontinuerligt fenomen framställs som 
statiskt.  Särskilt problematisk blir denna statiska framställning när den 
förekommer som karaktärsdrag för oegentliga kollektiva aktörer. 
 
 
6.3 Historisk empati i  förgrunden  
 
Den lärare som framför allt sätter historisk empati i förgrunden är lärare C, i 
förklaringen av Franz Stangls deltagande i Förintelsen (C1). Detta korrelerar 
med ett starkt genomslag av individkomponenter, då läraren försöker få 
eleverna att förstå Stangls drivkrafter. Samtidigt har de strukturella 
komponenterna betydelse för att visa att omständigheterna begränsade Stangls 
möjligheter. Genom denna samverkan mellan strukturella faktorer och 
individuella möjliggörs empati för Stangl. Detta understöds av lärarens 
analogiska språkbruk, som tydligt markerar närhet till Stangl genom att göra 
honom till en ”kille” som eleverna tänkbart kan identifiera sig med. 
 
För att sätta igång elevernas diskussion skriver läraren skriver följande frågor på 
tavlan: 
 
1) Varför gjorde Franz de val han gjorde i livet? Vilka drivkrafter hade han? 
2) Tror ni att han ville vara en del av förintelsen? Varför – varför inte – motivera202 
 
Den första frågan diskuteras mest ingående. Här följer några typiska elevsvar: 
 
a) ”Jag tänkte att det var dåliga förutsättningar på det jobb han ville ha, så då var han tvungen 
att välja något annat som... gav lite mer cash, och då gör han det. Det var hårda tider.” 
 
b) ”Men han fick ju bättre betalt [som lägerchef]... sen när han inser vad som börjar hända så 
är det liksom försent att göra något åt det.” 
 
c) ”Han arbetade väldigt hårt för karriären.” 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
201 Olofsson 2010 s. 147 
202 Foto av C:s tavelanteckning 18/3 2013 
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d) ”Rent generellt så är det väl självbevarelsedriften hos människan /.../ allting behöver inte 
handla om pengar utan det kan handla om status och att tjäna pengar /.../ om han sagt nej så 
kunde han... eller nazisterna hade stort inflytande så han skulle ju kunna bli typ ignorerad eller 
/.../ behandlad som en jude, en icketysk.”203 
 
Av dessa svar tycks eleverna ha tagit till sig lärarens framställning och intar det 
perspektiv som de uppfattar som Stangls eget när de svarar på frågan. De 
drivkrafter eleverna tar fasta på är precis de som läraren presenterat: önskan att 
ha ett bra liv, Stangls karaktär som hårt arbetande. Till dessa läggs svar d, som 
tar upp möjligheten att Stangl inte vågade göra annat än att fortsätta, inte bara 
på grund av risken att förlora status och pengar, utan också för att han ”skulle ju 
kunna bli... behandlad som en jude”.  Detta svar tyder på att eleven empatiserar 
med Stangl: i svaret framstår Stangl som en vanlig ”kille” som gör vad han gör 
av rädsla för repressalier, inte för att han tycker att det är rätt. Det finns dock en 
deterministisk tendens i svar b, då eleven anser att det var ”försent att göra 
något åt det”. 
 
Diskussionen av lärarens andra fråga är kortare, men två intressanta elevsvar 
framkommer: 
 
e) ”Hitler var väl bra talare och fick människor att tro att det här kan ha varit det enda rätta.” 
 
f) ”Jag vet inte, men de känns bara som att om han verkligen verkligen inte vill så gör man inte 
/.../ eller det är just för att det handlar om då en annans liv. Det hade varit skitsamma kanske 
om han kanske bara stått där och kanske inte ville leda ett läger men han gjorde det ändå. Men 
nu handlar det ju om att ta andras liv, och då känner jag att om han verkligen inte vill det så 
gör man inte det oavsett vad man får /.../ det känns helt sjukt att man inte vill det fast man gör 
det ändå.”204 
 
Svar e fortsätter på den empatiserande tråden. Eleven försöker hitta skäl till 
varför Stangl kan ha velat delta i Förintelsen och använder sina kunskaper om 
Förintelsen för att lyfta fram en yttre faktor – Hitlers retoriska förmåga – som 
förklaring till varför Stangl kan ha velat vara en del av Förintelsen. Svaret är 
fortfarande empatiserande, eftersom Stangl framställs som handlande i god tro. 
 
Elevsvar f är det enda märkbara tecknet på att någon inte fullt ut accepterar 
lärarens empatiserande resonemang. Eleven ifrågasätter om det verkligen är 
rimligt att arbeta med att ta livet av människor om man verkligen inte vill det. 
Eleven antyder därmed en annan möjlig orsak bakom Stangls beteende, som 
hittills inte fått något utrymme på lektionen: han kanske ville döda människor. 
Denna möjlighet fungerar snarare distanserande än empatiserande, och kan 
också uppfattas som en reaktion på det tidigare deterministiska elevsvaret b, 
genom att betona att Stangl faktiskt kunde ha valt att inte döda människor. 
 
Läraren tar tag i denna i diskussionens avslutning genom att göra det till en 
fråga om individuella karaktärsdrag: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
203 Transkription av C:s lektion 18/3 2013 
204 Transkription av C:s lektion 18/3 2013 
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 L: Man kan ha en människa som Franz. Han kanske inte riktigt vill men han gör det, också så 
har du en annan människa som kanske inte vill och den gör det inte /.../ Vad är det som skiljer 
dom här människorna åt? /.../ 
E1: För den andra är starkare och vågar stå upp för sig själv. 
/.../ 
E2: Eller så är den andra bara feg. 
/.../ 
L: Ja, men det kan ju vara samma sak ni pratar om /.../ Men nånting är det ju som gör att... 
och så är det, det är ju människor som stod upp mot nazisterna. Och det var dom som inte 
gjorde det. Och så är det säkert idag också kanske.205 
 
Läraren formulerar sig någorlunda öppet men håller ändå fast vid sin 
framställning av Stangl som en förmodligen ovillig deltagare i folkmordet (”han 
kanske inte vill”). Han fortsätter således att betona förklaringens empatiska roll, 
genom att framställa valmöjligheterna som att antingen vägra att delta (modigt) 
eller att ovilligt delta (fegt). Den möjlighet som uttrycks i elevsvar f, att Stangl 
kanske var en villig deltagare, får inte mer utrymme i klassrumsdiskussionen. 
 
Den andra förklaringen med en empatiserande roll används av lärare B när han 
vill att eleverna ska diskutera varför svenska officerare deltog i massakrerna i 
Kongofristaten (förklaring B2). Diskussionen utgår ifrån en dokumentärfilm 
om Kongofristaten som lyfter fram svenska aktörers medverkan. Läraren 
kompletterar filmen med information om hur kongoleserna behandlades och att 
uppskattningsvis tio miljoner människor dödades. Sedan följer den fråga som 
aktualiserar förklaringen: 
 
L: Dom svenskarna som /.../ åker ner till Kongo, vad är drivkrafterna för dom?206 
 
Eleverna kopplar först till möjligheten att ta del av frihandel, vilket läraren 
påpekar snarare förklarar varför svenska staten stödde etableringen av 
Kongofristaten. Men vad var det som drev individerna? Eleverna ger 
inledningsvis svaren att de ”vill bli mer rasister” eller att ”dom kanske får ut nåt 
av att piska människor”. Läraren tar fasta på dessa svar: 
 
L: Jag tänker mig att det skulle kunna vara en anledning, men jag undrar om det är tillräckligt 
för att man [ska åka] dit. Tänker man sig ”nu ska jag åka halva Jorden runt” – i alla fall var det 
så dom kände det då – för att få piska folk?207 
 
En av eleverna återkopplar direkt till ekonomiska drivkrafter: ”dom fick ju 
mycket betalt för det”, vilket läraren bekräftar. En anan elev knyter an till den 
tidigare diskussion som ägt rum om rasism, och läraren spinner vidare på 
hennes resonemang: 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
205 Transkription av C:s lektion 18/3 2013 
206 Transkription av B:s lektion 1/2  2013 
207 Transkription av B:S lektion 1/2 2013 
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E1: Jag kanske har helt fel, men i debatten på första biten vi tittade på så snackade han ju om 
att folk drog upp det här just för att vad dom tog bort från deras kultur var nån slags 
underhållning i sig om svarta och så [...] 
L: /.../ och det han menar här är att det är ett privilegium – vissa kan vi skratta åt och andra 
inte [...]  Absolut, jag tror att både rasismen som [namn] talar om och just det här sättet att se 
ner på nån annan [... ] bristen på empati för en annan, att det också är samma drivkrafter som 
eller förutsättningar som får att folk stanna kvar där. 
E2: Kan det inte också vara att dom vill visa att dom har makten också, just det är vita som 
har. 
E3: Dom vill visa sin nationalitet.  
L: Absolut, absolut. 
E2: För att dom vita är... de som är rätt. 
L: Mmm absolut, makt, pengar det är såna starka drivkrafter i många situationer.208 
 
Den fråga som diskuteras kan formuleras så här: varför deltog svenska officerare 
i Kongofristatens gummiterror? Att fokusera på dessa aktörer leder till en större 
närhet än vad som annars hade varit fallet: här framkommer det att även 
svenska aktörer deltog i övergreppen i Kongo. Eleverna börjar med att ange en 
drivkraft som snarast verkar på statsnivå. När läraren styr in dem på officerarna 
som aktörer håller den förklaringen inte riktigt. Elevernas förklaringar drar då 
emot det annorlunda: det är rasism och sadism som driver officerarna. När 
läraren ifrågasätter dessa förklaringars tillräcklighet återkommer den 
ekonomiska aspekten, men nu mer inriktad på de individuella aktörernas nivå.  
En elev gör sedan kopplingen till den kulturella kontexten, vilket läraren och 
ytterligare en elev spinner vidare på. 
  
Båda dessa förklaringar går ut på att läraren försöker få eleverna att sätta sig in i 
de historiska aktörernas perspektiv. I det arbetet använder de sig av både 
strukturella förutsättningar och drivkrafter. Båda handlar också om människor 
som begår moraliskt förkastliga handlingar, något som rimligen försvårar 
möjligheterna till empatisering för eleverna. En viktig skillnad är att C:s 
förklaring bygger på en enskild individ, vilket gör att drivkrafterna i hans 
förklaring är individuella, medan B:s förklaring handlar om en grupp 
människor, vilket medför att drivkrafterna framstår som kollektiva. Av 
elevreaktionerna att döma tycks C:s förklaring överlag vara framgångsrik i att få 
eleverna att empatisera med den historiska aktören. Empatiseringen underlättas 
av att det är en individ som eleverna ska empatisera med, av lärarens bruk av 
analogier mellan den historiska aktören Stangl och eleverna, samt av att de 
strukturella faktorer som tas upp är av socioekonomisk och storpolitisk natur. 
Följden av det sistnämnda är att strukturerna framstår som externa 
påverkansfaktorer, och därmed helt utanför aktören Stangls kontroll. 
 
Empatiseringen i B:s förklaring tycks åtminstone inledningsvis mindre 
framgångsrik än C:s, då de första elevsvaren går ut på att de svenska officerarna 
var sadister och/eller rasister, karaktärsdrag som snarast gör aktörerna mer 
främmande. Läraren ifrågasätter dock dessa drivkrafters tillräcklighet, och 
eleverna hittar andra, mer allmänna drivkrafter. Först med den elev som lyfter 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
208 Transkription av B:s lektion 1/2 2013 
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fram den kulturella kontexten kommer någon form av strukturell orsak in i 
förklaringen.  Elevernas svårigheter att empatisera med de historiska aktörerna 
här kan ha att göra med att det är ett kollektiv och inte en enskild individ, men 
själva lektionskontexten spelar förmodligen större roll: eleverna har precis fått se 
en film som åskådliggjort våldsdåden i Kongofristaten, vilket kan förklara deras 
initiala aversion mot de förövare de sedan ska försöka förstå. 
 
Samtidigt som C:s förklaring är mer framgångsrik i att få eleverna att sätta sig in 
i de historiska aktörernas situation, går det att diskutera i vilken mån hans 
förklaring går över från empati till sympati, det vill säga att förklaringen i någon 
utsträckning framställer Stangl som ett offer. Betoningen av de externa 
strukturernas betydelse för Stangls handlingar leder till att Stangl kan uppfattas 
som relativt hjälplös, fast i strukturer som determinerar hans handlingar. 
Åtminstone ett elevsvar tyder på att det är så förklaringen uppfattats.209 I B:s 
förklaring finns inte samma risk, av det skälet att den struktur som tas upp, 
rasismen, i sin tur förklaras och görs till en historisk företeelse i en annan 
förklaring (B4). Skillnaden i upplägg och utfall kan också ha att göra med att 
lärarna har något olika idéer om vad som är viktigt i historia: medan C 
uttryckligen betonar vikten av att förstå historiska individer understryker B å 
ena sidan vikten av perspektivtagande, å andra sidan vikten av att faktiskt kunna 
fälla moraliska omdömen om historiska handlingar. Hans förklaring kan 
därmed antas vara mer mångfacetterad i sitt syfte, vilket leder till att empatin 
inte blir lika stark. 
 
Bruket av förklaringar för att skapa historisk empati i detta material visar alltså 
några kraftfulla redskap för att möjliggöra empatisering, där det mest centrala är 
att läraren åskådliggör hur strukturella komponenter samverkar med andra 
typer av faktorer, antingen kollektiva eller individuella. Det första exemplet 
indikerar dock ett möjligt problem med empatisering: det finns en risk att den 
historiska aktören framstår som ett hjälplöst offer för omständigheterna, vilket 
leder till en fatalistisk bild av historien. Det blir i så fall en variant av det 
problem Barton påpekar, att amerikanska elever tenderar att uppfatta historisk 
utveckling som rätlinjig och oundviklig.210 
 
Samtidigt visar materialet några möjligheter att motverka denna risk för 
fatalism. Ett sådant tillvägagångssätt är det som tillämpas i det andra exemplet, 
då läraren tydliggör att även de historiska strukturerna är resultat av historiska 
processer och därmed möjliga att påverka. Ett annat är att tydligare lyfta fram 
alternativa tolkningar av aktörernas bevekelsegrunder.  Detta senare alternativ 
kan dock i sin tur löpa risk att alltför starkt motverka den eftersökta 
empatiseringen.  
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
209 Se också transkriptionen av följande lektion, den 19/3, då en elev uttrycker att de tog upp Franz 
Stangl ”för [lärare C] tycker att han var en god människa”, vilket stödjer tolkningen att eleverna kan 
uppfatta framställningen som sympatisk till Stangl.    
210 Barton 2008a s. 198 
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6.4 Evidens i  förgrunden 
 
Flera av lärarna använder någon form av historisk evidens211 för att underbygga 
olika orsaker. Detta görs exempelvis av lärare B med både filmer och skriftliga 
dokument, av D med skriftliga dokument och av E och C med filmer. I alla 
dessa fall används evidens alltså för att understödja konstruktionen av 
förklaringar. Lärare A:s undervisning präglas istället av det omvända 
förhållandet – förklaringarna används för att diskutera evidens. Därmed utgör 
två av hennes förklaringar, huvudförklaringen A3 och metasystemförklaringen 
A4, exempel på att evidens hamnar i förgrunden i förklaringarna.  
 
A:s tendens att använda förklaringar för att diskutera källkritiska frågor är något 
som först blir tydligt i förklaring A3, då hon använder konkreta exempel för att 
ifrågasätta den generella förklaringsmodell hon byggt upp tillsammans med 
eleverna.  I den generella förklaringsmodellen läggs tyngdpunkten på samhällets 
behov som orsak till att många saker uppfanns i Kina, men läraren tar sedan 
upp uppfinningen av krutet som exempel på att denna förklaring inte håller i 
just fallet med krut, som enligt läraren snarare uppfanns av en tillfällighet. 
Förklaringen prövas alltså mot ett konkret exempel, och framstår då som 
otillräcklig för att förklara exemplet. 
 
Det bör påpekas att detta motexempel följer på en rad exempel som snarare 
stödjer den allmänna förklaringsmodellen: 
 
L: Ja, varför gjorde dom seismografen? 
E: För att dom har mycket jordbävningar. 
L: Det finns jordbävningar i området, ja. 
E: Ett behov, det är ett behov. 
L: Ja. Varför gjorde dom vävstolen med trampor på istället för lägga in? 
/.../ 
E: För att det sparade mycket jobb. Det går snabbare. 
E: De tycker det är vackert. Det underlättar arbetet. 
L: Mm. Men... varför gjorde dom då... kompassen? 
E: Dom seglade mycket och hade mycket handel.212  
 
Läraren tar alltså först ett antal exempel som bekräftar förklaringen, och därefter 
ett där förklaringen inte håller. Tanken synes vara att visa för eleverna att en 
förklaring kan hålla i flera fall, utan att för den skull hålla i alla fall. I praktiken 
innebär detta att förklaringen inte bara konstrueras, utan också dekonstrueras 
genom att den testas mot olika exempel. Hur eleverna uppfattar detta 
tillvägagångssätt framgår inte av materialet: det är möjligt att de förstår att den 
generella förklaringen kan hålla i flera fall även om den inte håller i just fallet 
med krut, men möjligheten finns också att de helt enkelt förkastar förklaringen 
helt eftersom den uppenbarligen inte höll.  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
211 Eftersom jag har valt att utgå från Seixas formulering av historiska tankebegrepp förekommer här 
beteckningen historisk evidens, vilket avser hantering och tolkning av källor. Se Seixas & Morton 
2013 s. 40. 
212 Transkription av A:s lektion 13/2 2013 
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A fortsätter att resonera om historisk evidens med eleverna då de diskuterar 
kunskapskraven för den uppgift eleverna ska göra om kinesiska uppfinningar. I 
försöken att förklara hur källor kan tolkas (förklaring A4) använder läraren flera 
olika exempel. Här följer ett av dessa: 
 
L: Det som är skrivet... Jag skulle haft med mig såna här vykort jag brukar få varje sommar där 
det står såhär: ”Kära [lärarens namn]. Åh, vi har så varmt och trevligt här i Ungern. Jag önskar 
så att du vore här /.../ tusen kramar och kyssar” står det sen på slutet, och sen står det [namn] 
efter /.../ Om du läser allt dehär andra liksom, ”kära [läraren namn], tusen kramar och kyssar”, 
vad tror du då? Vad tror ni då? 
/.../ 
E: Är det nån som säger det till dig? 
L: Ja, och [namn] står det, det är en tjej eller en kvinna.  
E: Då tror jag att det är nån som tycker om dig. 
L: Aa /.../ Om man tittar på dom brev som /.../ Selma Lagerlöf och Sophie Elkan skrev till 
varann så var dom formulerade på det viset /.../  och där har man dragit slutsatsen, till att 
börja med sa man att det var breven som avgjorde att dom två var lesbiska. Om man hittar 
mitt vykort här nu som jag får varje sommar /.../ då kan man dra samma slutsats, eller hur?213  
 
Läraren tar här ett personligt exempel och jämför med hur liknande källor har 
tolkats avseende två historiska personer, Selma Lagerlöf och Sophie Elkan. När 
eleverna ska förklara varför skribenten har skrivit som hon gjort är det en som 
uttrycker sig försiktigt (”då tror jag att det är nån som tycker om dig”). En 
annan elev lägger fram möjligheten att ”hon kanske är lesbisk”. En tredje elev 
föreslår dock följande: 
 
E: Deras kultur alltså. Kanske i Ungern alltså, det är bra om man uttrycker sig lite mer än i 
Sverige. Förstår du, man är mer mer känslo- eller...214 
  
Denna tolkning stöds av läraren, som menar att skribenten lärt sig skriva på det 
sättet, och att möjligheten att skribenten skriver så för att hon är homosexuell 
inte håller. Sedan återknyter hon detta resonemang till de historiska källorna 
avseende Lagerlöf och Elkan:  
 
E: Men har vi kommit fram till att hon var lesbisk? 
L: Nej, fast från början så sa man att dom här breven var beviset. Men breven i sig är inget 
bevis för det var så man skrev.  
E: Så hon var inte lesbisk. 
/.../ 
L: Jo, det tror man, efter handlingarna också och brev i kombination.  
E: Om det inte står i brevet: ”hej, jag är lesbisk”, så [skratt] 
/.../ 
E: Det är lite svårt att nån ska skriva så [skratt]. 
L: Men alltså källor är förrädiska.  
E: Vad betyder det?  
L: Förrädiska, luriga kan man säga.  
E: Men alltså, man kan aldrig veta säkert. 
L: Nej, man kan aldrig veta säkert.215  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
213 Transkription av A:s lektion 20/2 2013 
214 Transkription av A:s lektion 20/2 2013 
215 Transkription av A:s lektion 20/2 2013 
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Läraren genomför i princip ett fullständigt källkritiskt resonemang där hon 
ifrågasätter den initiala tolkningen av källorna, och sedan diskuterar vilka 
slutsatser som är rimliga att dra. En central poäng är hänvisningen till den 
kulturella kontextens betydelse för tolkningen. Samtidigt kan slutresonemanget 
framstå som motsägelsefullt, då den konsensus som uppnås är att ”man kan 
aldrig veta säkert”. 
  
Lärare A:s fokus på källkritiska resonemang medför alltså att hennes förklaringar 
på det hela taget får en evidensbaserad prägel. Hon nöjer sig inte med att hitta 
stöd för de förklaringar som formuleras i klassrummet, utan prövar dem också 
mot den kunskap som finns tillgänglig. Detta kritiska tillvägagångssätt följs 
sedan upp av en metasystemförklaring där läraren resonerar med eleverna om 
hur källor kan tolkas. En central aspekt som lyser igenom är lärarens betoning 
av kontexten för att kunna göra en rimlig tolkning av källorna. Samtidigt finns i 
klassrumssamtalet en tendens till en kanske alltför skeptisk hållning till 
möjligheten att få historisk kunskap. Det källkritiska resonemanget leder fram 
till slutsatsen att ”man kan aldrig veta säkert”, vilket kan implicera att det inte 
går att konstruera historiska förklaringar. 
 
 
 
6.5 Nutidsorientering i  förgrunden 
 
Den lärare som tydligast arbetar nutidsorienterande är B, som har ett 
genealogiskt upplägg av kursmomentet imperialismen. Detta syns tydligast i 
förklaring B1, som har ett klart nutidsfokus. Läraren upprättar detta fokus 
omedelbart i början av den första lektionen om imperialismen: 
 
L Är det nån av er som har hängt med? Det har varit en ganska stor debatt sista halvåret om 
flera olika populärkulturella ikoner, det vill säga olika liksom bilder som har funnits i 
populärkultur. Framförallt har man pratat om Tintin för att det har varit... Det var så att man 
på Kulturhuset flyttade Tintinböcker från en avdelning till en annan. Är det nån som har hört 
talas om det? 
E1: Aa. 
L: Att det hände. 
E2: Mm. 
L: Vad handlade det om? 
E1: Tintinböckerna rensades ut. 
E2: Tintin är från Belgien.   
L: Tintin är från Belgien. Det är i sammanhanget jätteviktigt. Vi kommer till det sen,  lite 
senare också. Men varför... flyttade man på dom här Tintinböckerna?   
E1: För att de innehöll rasistiska grejer.216 
 
Läraren knyter alltså an till en då aktuell händelse, Tintinaffären, och aktiverar 
därigenom de elever som känner till händelsen. Samtidigt som läraren och 
eleverna rekonstruerar huvuddragen i händelsen introduceras här det centrala 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
216 Transkription av B:s lektion 1/2 2013 
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temat genom den aktuella händelsen: det som satte igång Tintinaffären var att 
Tintinalbumen ”innehöll rasistiska grejer”, som en av eleverna uttrycker det.   
 
Att inleda på det här sättet ger en koppling till nutiden, men om det bara varit 
inledningen som haft denna nutidskoppling skulle det vara svårt att hävda att 
förklaring B1 har nutidsorientering i förgrunden. Tintinaffären skulle då ha 
fungerat som en utgångspunkt som kunnat göra det historiska mer relevant, 
men inte mer än så.217 Lärare B vidareutvecklar dock denna nutidskoppling så 
att diskussionen av Tintinaffären tar upp huvuddelen av lektionen. Den 
centrala metod han använder för detta är bruket av rasismen som tema. Som 
tidigare redovisats medför detta att dåtid och nutid knyts samman genom detta 
tema. Rasismen har inte bara lämnat spår i form av rasistiska nidbilder i 
populärkulturen, utan finns fortfarande kvar i nutiden. 
 
Att läraren knyter ihop dåtid och nutid genom temat är dock inte allt. 
Dessutom försöker han få eleverna att ta ställning till den aktuella frågan om 
Tintinaffären, bland annat i detta uttalande: 
 
L: Men då, om det är så himla ingrott att det är så man såg folk /.../ och att det resulterade i 
såna här övergrepp, och sen också återberättas i form av en serie, är det då rätt att vi säger /.../ 
att nej, på barnbibliotek är det inte så bra att vi har såna här grejer?218 
 
Läraren använder kunskap om dåtidens skeenden (imperialismen, 
Kongofristaten) för att ge eleverna en kontext till den nutida Tintinaffären. 
Utifrån denna beskrivning vill han att eleverna ska försöka göra ett moraliskt 
ställningstagande om ett fenomen i nutiden.  
 
I denna förklaring tycks lärare B alltså inte huvudsakligen vara ute efter att 
förklara Tintinaffären, utan att få eleverna att förhålla sig till denna nutida 
händelse. För att de ska kunna göra det blir själva förklaringen av Tintinaffären 
en nödvändig komponent, men den används för att få dem att ta ställning. Att 
detta är en central tanke i B:s undervisning stärks av hans eget resonemang om 
historiemedvetande i intervjun: 
 
[Historiemedvetande] handlar ju inte bara om att bara kunna rabbla sin historia, utan det 
handlar om att man faktiskt känner att historien finns där, att det är någonting som man 
relaterar till, inte bara på uppdrag av historieläraren eller någon annan auktoritet, utan att det 
faktiskt påverkar ens livsval, ens syn på samhället. Där känner jag att det är viktigt att vrida 
och vända på de förgivettaganden som man har...219 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
217 För ett exempel på hur en lärare inleder ett moment med nutiden som utgångspunkt, se lärare D:s 
inledande lektion om imperialismen den 27/3. Den lektionen inleds med att läraren visar att det 
historiska begreppet ”Den vite mannens börda” används i en nutida debattartikel. Därmed påvisar 
läraren spår från imperialismen i nutiden, vilket kan motivera studiet av imperialismen som historisk 
epok. Denna nutidskoppling får dock inte någon mer utvecklad roll under resten av lektionen.  
218 Transkription av B:s lektion 1/2 2013 
219 Intervju med lärare B den 22/1 2013 
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Här kan vi se att B själv betonar historisk kunskap som ett sätt att förstå och 
förhålla sig till sitt eget liv och det samhälle man lever i, vilket stärker 
tolkningen att nutidsorienteringen är i förgrunden i förklaring B1. 
 
Hur fungerar denna nutidsorientering? Materialet kan inte ge några definitiva 
svar på denna viktiga fråga, men en tendens kan synas. Inledningsvis, när 
läraren lyfter frågan om Tintinaffären, kommer följande meningsutbyte: 
 
L: Varför blev dom sura då? För det verkar väl sjysst? Vi ska inte sprida rasistiska nidbilder, 
eller? 
E: Men det är såhär gammalt, man kan ju inte säga åt [ohörbart] 
L: Nej, just det. Det är sant, vi kan inte bestämma det.  Det är en sån här grundgrej inom 
historien att vi kan inte bestämma va nån skulle göra förr i tiden. Men vi kan vi kan ju ha 
åsikter om det, tycker jag i alla fall. Man kan diskutera det. 
F: Men det är liksom klassiker. Det måste man få titta på. 
L: Det är det.220 
 
I denna inledande reaktion på Tintinaffären, innan detaljer och bakgrund har 
tagits upp, formulerar en elev alltså tankar som tyder på att hon ser frågan som 
en fråga om censur, vilket hon är kritisk emot (”det måste man få titta på”). 
Läraren försöker undvika att konfrontera detta, utan försöker istället hålla 
frågan öppen genom att delvis bekräfta elevens resonemang (”det är det”), 
samtidigt som han understryker att det är öppet för diskussion. När gruppen 
sedan återkommer till frågan i slutet av lektionen, och läraren formulerar frågan 
”är det då rätt att vi säger /.../ att nej, på barnbibliotek är det inte så bra att vi 
har såna här grejer?”, får han följande svar: 
 
E1: Ja. 
E2: Alltså, barnen är ju små. Dom förstår väl inte riktigt /.../ 
E3: Det är väl det som är hela grejen, att dom inte tänker mer. 
E2:  Ja /.../ om dom läser i en tidig ålder får dom ju en uppfattning som säger att det ska vara 
såhär. Det är skillnad om vi skulle läsa det nu för vi har ju fått, vi förstår /.../ Men det gör inte 
barnen och då kan dom lika gärna tro att det där är rätt.221 
 
Det är alltså flera av eleverna som nu tar ställning i frågan, och åtminstone elev 
2 uttrycker en tydlig motivering av sitt ställningstagande, där hon betonar 
vikten av att få kontextuell kunskap om fenomenet för att kunna göra en rimlig 
bedömning. Samtidigt uttrycks det egentligen bara en ståndpunkt, nämligen 
samma som läraren själv företräder. Den inledande invändningen om censur av 
klassiker tas inte upp på nytt. Det kan bero på att den elev som uttryckte den 
invändningen har ändrat uppfattning under lektionens gång. Men möjligheten 
finns också att det fortfarande finns elever som hyser en annan uppfattning i 
frågan, men att de av olika skäl inte uttrycker den.   
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
220 Transkription av B:s lektion 1/2 2013 
221 Transkription av B:s lektion 1/2 2013 
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6.6 Sammanfattning 
 
I det här kapitlet har jag analyserat lärarnas förklaringar utifrån vad de används 
till. Min utgångspunkt har varit att orsak och verkan inte förstås isolerat i 
historieundervisningen, utan tillsammans med åtminstone något annat 
historiskt tankebegrepp.  
 
Analysen av lärarnas förklaringar ur detta perspektiv visar att förklaringarna 
oftast används för att förklara historisk förändring. Det är alltså rimligt att, som 
Seixas och Morton gör, tala om historiska förklaringar och historisk förändring 
som nära sammanbundna. Samtidigt förekommer fall då något annat 
tankebegrepp snarare står i förgrunden av en förklaring. I det befintliga 
materialet finns det exempel på att förklaringar kan användas för att 
åskådliggöra historisk kontinuitet, historisk empati, historisk evidens eller 
nutidsorientering. 
 
De olika användningsområdena korrelerar med bruket av olika redskap. 
Förekomsten av explicita operationella begrepp och kontrafaktiska resonemang 
hänger tydligt ihop med förklaring av historisk förändring, medan historisk 
kontinuitet kan uppnås genom bruk av tema, synekdoke eller funktionalistisk 
förklaringsform. Mellan dessa två användningsområden syns en tydlig skillnad i 
förklaringsform, där förklaringar av förändring tenderar att vara simultan-
faktoriella, och förklaringar av kontinuitet istället framstår som dynamisk-
konsekventiella.  
 
För att uppnå historisk empati framstår två olika redskap som särskilt 
användbara: dels bruk av analogier, och dels tydliggörande av hur å ena sidan 
strukturella faktorer, å andra sidan kollektiva eller individuella faktorer, 
interagerar med varandra. Vad beträffar evidens och nutidsorientering är det 
svårt att se några typiska redskap, eftersom dessa endast förekommer i enstaka 
fall: det som kan konstateras är att den lärare som använder en förklaring för 
nutidsorientering använder ett tema för att tydliggöra detta, medan den lärare 
som arbetar med evidens använder sig av den metod jag betecknar som 
dekonstruktion. 
 
Samtidigt som lärarnas praktik alltså visar att förklaringar kan användas i många 
fler syften än enbart att åskådliggöra orsak och verkan, uppkommer ett antal 
potentiella problem. Ett sådant är tendensen att använda karaktärsdrag som 
förklaringar av kollektiva aktörers handlingar, något som blir än mer 
problematiskt när oegentliga kollektiva aktörer tas upp. Ett närliggande 
problem är risken att historisk kontinuitet framstår som statisk. I en av de 
förklaringar som används för att skapa historisk empati märks en potentiell risk 
för att framställningen blir deterministisk, i så måtto att strukturerna framställs 
som tvingande för aktörens individuella val.  
 
Något som också syns i materialet är potentialen i att använda explicita 
operationella begrepp för att nyansera historiska förklaringar. Två områden 
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framstår som särskilt kritiska: för det första vikten av att skilja på motiv och 
motivering, för det andra begrepp som beskriver förklaringskraft. Samtidigt bör 
det påpekas att de explicita begreppen huvudsakligen används i samband med 
förklaring av förändring. Om huvudsyftet med förklaringen är något annat, till 
exempel att skapa empati, är det inte givet att förklaringen blir mer effektiv med 
fler begrepp – tvärtom kanske det minskar empatiseringen. 
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7 Förklaringar i  historieundervisningen 
 - avslutande diskussion 
 
I detta kapitel kommer jag att sammanfatta och diskutera resultaten av min 
undersökning, för att därefter resonera om vilka slutsatser som går att dra 
utifrån resultaten. Jag diskuterar först resultat som är relevanta för 
undervisningspraktiken, och därefter resultat som är relevanta för 
historiedidaktisk teori. Jag avslutar kapitlet med en diskussion av möjligheter 
för vidare forskning och didaktiskt utvecklingsarbete. 
 
 
 7.1. Resultatdiskussion 
 
Mitt syfte med denna undersökning var att ta reda på hur lärare arbetar med 
historiska förklaringar i klassrumsundervisningen.  Undersökningen är alltså av 
deskriptiv karaktär i så måtto att jag inte tar någon normativ ställning till hur 
lärarna arbetar med förklaringar. Däremot har jag problematiserat de redskap 
som lärarna använder sig av. Ur ett praktiskt perspektiv är detta viktigt för att få 
en uppfattning om vad de olika redskapen kan användas till, och vilka problem 
som kan uppstå vid användningen av dem. Ur teoretiskt perspektiv består 
denna undersökning av ett antal fall ur undervisningsverkligheten. Det säger sig 
självt att dessa empiriska fall skiljer sig från existerande teori om hur historia bör 
läras ut, eftersom den enskilda läraren inte verkar i en ideal 
undervisningssituation. Detta bör och skall inte uppfattas negativt: lärarnas 
undervisningspraktik kan ge insikter som inte går att få utan att ta del av deras 
vardagliga arbete.  
 
Den här studien bygger på fem lärares undervisning under några moment av 
deras kurser. Det är därmed rimligt att fråga vad resultaten egentligen kan säga. 
Dessa fem lärares undervisningspraktik kan inte ses som statistiskt representativ 
för hur historieundervisning går till i Sverige. Däremot är det möjligt att se 
resultaten som analytiskt generaliserbara på så sätt att de metoder som lärarna 
använder i sin praktik kan tänkas vara överförbara till andra situationer.222 
Denna generalisering kan vara prediktiv i så måtto att om flera lärare använder 
likartade metoder i samma situation så är det möjligt att samma metoder 
förekommer även hos andra lärare. Så kan exempelvis vara fallet vad gäller de 
olika lärarnas likartade förklaringar av imperialismen och första världskriget. 
Vad beträffar de fynd som framstår som unika i detta material, som A:s 
evidensfokuserade dekonstruktion och B:s nutidsorienterande upplägg, kan 
dessa peka på möjligheter för vidare forskning. Även om dessa lärare framstår 
som enstaka fall i denna undersökning kan deras förekomst tyda på att det finns 
fler lärare som arbetar på liknande sätt. Om så inte är fallet kan deras praktik 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
222 För analytisk generaliserbarhet, se Kvale & Brinkmann 2009 s. 282. 
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just genom att de är relativt ensamma om den utgöra värdefulla exempel på 
alternativa sätt att arbeta med förklaringar.223 
 
 
7.1.1 Sammanfattning av resultatet 
 
Det huvudsakliga resultatet av denna undersökning är att ett antal olika redskap 
för att förklara har identifierats, och därefter kopplats till olika 
användningsområden i undervisningen. De användningsområden som nyttjas 
för denna analys är de historiska tankebegreppen förändring, kontinuitet, 
historisk empati, evidens och nutidsorientering.  I undersökningen framgår det 
att förklaringar av förändring är vanligast förekommande, följda av förklaringar 
som fokuserar på kontinuitet (oftast i kombination med förändring). För de 
övriga tankebegreppen finns endast ett fåtal förklaringar för vardera. 
 
I förklaringarna av förändring förekommer två tydliga redskap: dels bruket av 
operationella begrepp, dels kontrafaktiska resonemang. Typiskt för dessa 
förklaringar är också att de tenderar att få en faktoriell-simultan utformning. 
Denna förklaringsform slår igenom särskilt tydligt i samband med vissa centrala 
skeenden som förklaras i flera lärares undervisning (imperialismen och första 
världskriget). 
 
Förklaringar som fokuserar på kontinuitet har istället en övervägande 
konsekventiell-dynamisk utformning. De domineras ofta av strukturella 
komponenter, och för att åskådliggöra kontinuiteten används något av 
redskapen tema, synekdoke eller funktionalistisk förklaringsform. 
 
För de återstående tre användningsområdena går det inte att se någon tydlig 
tendens eftersom det bara rör sig om ett fåtal fall av vardera. Det går likväl att 
konstatera att de lärare som fokuserar på historisk empati använder ett samspel 
mellan strukturkomponenter och aktörskomponenter (antingen individuella 
eller kollektiva) för att försöka skapa historisk empati, medan den lärare som 
använder förklaringar för att tydliggöra historisk evidens arbetar med 
dekonstruktion av förklaringarna. Den lärare som använder en förklaring i 
nutidsorienterande syfte nyttjar ett tema i detta avseende. 
 
Samtidigt som vissa redskap alltså tycks vara tydligt sammanbundna med vissa 
användningsområden, finns det ett antal redskap som förekommer inom flera 
av dessa användningsområden och alltså kan betecknas som 
områdesöverskridande. Detta gäller de tre sammankopplande redskapen 
komparation, analogi och synekdoke. 
 
Av dessa tre förekommer komparation relativt sällan i materialet, och används 
huvudsakligen av en lärare för att belysa skillnader mellan två olika samhällen. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
223 I detta avseende kan de lärarnas praktik sägas utgöra avslöjande fall, vilket i så fall kan motivera 
en vidare enfallsstudie. Se Yin 2006 s. 62-63. 
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Komparationen används alltså för en karakteristik, som ger eleverna ett antal 
skillnader att arbeta med i den följande orsaksanalysen.224  
 
 Jämfört med komparationen är bruket av analogier både utbrett och vanligt 
förekommande: alla lärare använder sig av analogier i någon utsträckning. 
Analogierna fungerar huvudsakligen som konkretiserande, genom att koppla 
samman något obekant med något bekant. Denna pedagogiska funktion är 
sedan tidigare belagd.225 En av lärarna använder dock analogier som inte bara 
har denna begripliggörande funktion, utan också stärker empatin med de 
historiska aktörerna. Analogier kan alltså användas i syfte att stärka historisk 
empati.  
 
Till skillnad från de ovannämnda redskapen är synekdoke inte något som mig 
veterligen tagits upp i tidigare historiedidaktisk forskning. Synekdoke innebär 
att läraren knyter samman en enskild händelse med en större process (struktur). 
Det tydligaste exemplet i materialet är lärare E:s förklaring av Hitlers 
maktövertagande, då hon först beskriver det som ett exempel på en generell 
europeisk trend från demokrati till diktatur, och därefter beskriver de specifika 
händelserna i Tyskland. Därigenom uppstår en dubbelexponering, så att det 
enskilda fallet framstår som en del i en större och mer generell historisk process, 
samtidigt som denna större process konkretiseras och exemplifieras av det 
enskilda fallet. Därmed skiljer sig synekdoken från den närliggande analogin, 
som är enkelriktad. Synekdoke används i materialet för att åskådliggöra både 
förändring och kontinuitet. 
 
 
7.1.2 Påverkansfaktorer 
 
Samtidigt som det går att se att det finns olika användningsområden, kan 
skillnaden i utformningen av förklaringar också bero på andra faktorer än 
användningen. Vi kan härnäst betrakta hur olika redskap förekommer i lärarnas 
undervisning för att utveckla analysen av skillnader. Dessa finns sammanfattade 
i tabell 10 nedan. 
 
Tabellen ska inte förstås som en definitiv sammanfattning av hur lärarna 
arbetar, utan snarare som en översikt över de tendenser jag har uppfattat i deras 
förklaringar.  Vi kan konstatera att några fall sticker ut inom varje analysaspekt. 
Avseende operationella begrepp är de sparsamt eller inte alls explicit 
förekommande hos lärare A och C. Lärare C och D använder oftare än de andra 
en konsekventiell förklaringsform. Lärare A och D betonar strukturer mer än de 
andra. Denna översiktliga sammanställning fångar heller inte in skillnader 
mellan individuella förklaringar, som att individkomponenter spelar en 
betydande roll i en av C:s förklaringar, om än inte i alla. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
224 Se lärare A, kapitel 4. Jfr Boix Mansilla 2000 s. 392, 406 
225 Leinhardt 1994 s. 230 
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Lärare Användning Operationella 
begrepp 

Komponenter Form Samman- 
kopplingar 

A kontinuitet 
evidens 

(endast 
implicit) 

struktur 
tema* 

fakt 
sim 

komparation 
dekonstruktion 
analogi 

B förändring 
kontinuitet 
empati 
nutid 

innehåll 
roll 
förklaringskraft 

kollektiv 
tema* 

fakt 
sim 

 

C förändring 
kontinuitet 
empati 

roll kollektiv 
individ* 
tema* 

kons 
sim 

analogi 
synekdoke 

D förändring 
kontinuitet 

innehåll 
roll 
förklaringskraft 

struktur kons 
sim 

analogi 
komparation 
kontrafakticitet 

E förändring 
kontinuitet 

innehåll 
roll 

kollektiv fakt 
sim 

analogi 
synekdoke 
kontrafakticitet 

* markerar signifikant förekomst av komponenten, utan att den dominerar 
Tabell 10: de olika lärarnas förklaringsredskap 
 
Hur ska vi förklara dessa skillnader? Det finns flera tänkbara påverkansfaktorer, 
men de som går att säga någonting om är framför allt lärarnas egna tankar, 
elevgrupperna och själva ämnesinnehållet. Dessutom kan det faktum att 
redskapens funktioner delvis överlappar varandra spela roll. 
!
!
7.1.2.1 Ämnesinnehållet som påverkansfaktor 
 
Själva innehållet bör rimligen spela en central roll för hur förklaringarna 
utformas, och i materialet finns en del indikationer på det. Det mest slående är 
likheten i förklaringarna av samma fenomen. De tre förklaringarna av 
imperialismen påminner mycket om varandra, liksom de tre förklaringarna av 
rasismen och de två av första världskrigets utbrott, i så måtto att de har likartade 
utformningar och nästan identiska komponenter. Även om det finns en del 
skillnader mellan deras förklaringar, är det övervägande intrycket ändå att de är 
mer lika än olika. I stort sett tas samma orsaker upp, även om de viktas något 
olika: i förklaringarna av imperialismen kan vi se att D i högre grad betonar 
strukturella orsaker än B och E. D:s och E:s förklaringar av första världskriget är 
också överlag mer lika än olika i form och innehåll, trots vissa nyansskillnader i 
betoning. I förklaringen av rasismen sticker B ut, då han använder slavhandeln 
för att göra förklaringen av rasismen mer komplex än D:s och E:s. Samtidigt 
spelar tematiseringen in i detta, då rasismen utgör tema i B:s undervisning och 
därmed får en mer framskjuten roll i hela undervisningsmomentet.  
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Innehållet tycks också påverka valet av operationella begrepp för förklaringar av 
förändring. Begreppet utlösande faktor eller motsvarande rollbeskrivning 
används i förklaringarna av första världskriget, men inte för imperialismen. 
Detta tycks hänga ihop med själva det fenomen som ska förklaras: för en 
distinkt händelse som ett krigsutbrott är det rimligt att kunna identifiera en 
utlösande faktor, vilket inte går på samma sätt med en process som 
imperialismen.  
 
Det existerar en korrelation mellan förklaringsform och vilken roll en förklaring 
har i lärarens narrativ, på så sätt att de centrala förklaringarna, som tar upp 
huvuddelen av de lektioner som fokuserar på förklaringar, oftast har en 
övervägande faktoriell-simultan form. Detta beror på att läraren då tenderar att 
ställa frågor om orsakerna till ett centralt skeende, vilka besvaras av lärare 
och/eller elever. Dessa centrala skeenden tenderar att presenteras med många 
olika samverkande orsaker, vilket leder till en övervägande simultan 
konfiguration av orsaksrelationerna. En lärare, C, avviker från detta mönster, 
vilket visar att det inte är automatiskt givet. Samtidigt kan det också bero på att 
lärare C väljer att fokusera på individuella aktörer i högre grad än de andra 
lärarna, vilket innebär att denna avvikelse beror på en starkare påverkan från 
lärarens egna målsättningar.  Det är värt att notera att övervikten till förmån för 
faktoriell-simultan form skiljer sig från Montanero & Luceros resultat, då de i 
sin undersökning kommer fram till att lärarnas förklaringar snarare tenderar att 
få en konsekventiell utformning.226  
 
 
7.1.2.2 Lärarens målsättningar som påverkansfaktor 
 
Samtidigt som ämnesinnehållet rimligen utgör förklaringarnas grund, tycks den 
mest centrala påverkansfaktorn vara de målsättningar som den individuella 
läraren har för undervisningen. De fem lärarna uttrycker delvis olika tankar om 
vad som är viktigt i historia och vilken roll historiska förklaringar har i 
undervisningen. Deras utsagor i intervjuerna kan tolkas som uttryck för vad de 
anser vara viktiga mål i undervisningen, och ett antal korrelationer mellan 
uttryckta mål och utformningen av undervisningen går att se, vilket tyder på att 
lärarna är väl medvetna om vad de gör och varför de gör det. 
  
En tydlig sådan korrelation mellan utsaga och undervisning är lärare A:s 
uttryckta kritiska hållning till möjligheten till säker historisk kunskap och 
hennes bruk av dekonstruktion, genom vilken hon ifrågasätter hållbarheten i 
förklaringarna. En annan sådan tydlig korrelation är lärare C:s tanke om att 
eleverna ska möta ”riktiga människor” vilket korrelerar med den förhållandevis 
rikliga förekomsten av individuella aktörer i C:s förklaringar.  Vidare är lärare B 
den som tydligast betonar historiemedvetande, och också den enda som tydligt 
använder en förklaring nutidsorienterande. Lärare D och E, som betonar 
förklaringarnas betydelse i undervisningen, använder dem uteslutande för att 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
226 Montanero & Lucero 2011 s. 131 
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påvisa förändring och kontinuitet, och bådas förklaringar är relativt rika på 
förekomster av operationella begrepp och kontrafaktiska resonemang.  
 
Samtidigt ska denna koppling inte överdrivas: varje lärare har i praktiken att 
anpassa sina målsättningar till den aktuella kursen, kursinnehållet och 
elevgruppen, vilket innebär att utsagor och undervisning inte nödvändigtvis 
stämmer överens. Således kan vi konstatera att av de tre lärare som i hög grad 
använder explicita operationella begrepp betonar två av dem, D och E, 
förklaringar som centrala i undervisningen, medan lärare B inte betonar 
förklaringar på samma sätt men ändå använder explicita operationella begrepp i 
hög utsträckning. I denna lärares fall tycks bruket av begreppen bero på att han 
anser dem som användbara för att förmå eleverna att göra det som han ser som 
centralt i undervisningen, alltså att inta olika perspektiv och ta ställning. 
Förklaringarna har alltså en mer instrumentell roll i B:s undervisning, men i 
praktiken får eleverna ändå tillgång till de operationella begrepp som förknippas 
med historiska förklaringar. 
 
Med det i åtanke är det intressant att återkomma till lärare A, som i likhet med 
D och E betonar förklaringar som centrala i undervisningen, men ändå inte 
använder explicita operationella begrepp. På denna punkt stämmer alltså 
utsagorna inte överens med den faktiska undervisningspraktiken, vilket innebär 
att någon annan påverkansfaktor ligger bakom denna frånvaro av explicita 
begrepp. Jag återkommer till denna fråga längre fram. 
 
 
7.1.2.3 Elevgruppen som påverkansfaktor 
 
Samtidigt som läraren har sina idéer om undervisningens mål, är elevgruppens 
behov en central faktor att ta hänsyn till i utformningen av undervisning. Även 
om alla lärare tar hänsyn till detta har elevgruppen särskilt stor påverkan på hur 
lärare C och E lägger upp sin undervisning. C undervisar på ett 
yrkesgymnasium, och han nämner i intervjun att eleverna ofta har svårt för mer 
abstrakta förklaringar. Detta innebär att lärarens betoning av individuella 
aktörer också kan förklaras som en anpassning till elevgruppen. Med tanke på 
att han uttrycker att förståelsen för historiska aktörer är viktig i 
historieundervisningen, är det rimligt att se hans metod som en kombination av 
hans uttalade mål med undervisningen och en anpassning till elevernas 
förutsättningar: i detta fall sammanfaller de. 
 
Eftersom lärare E:s historieundervisning sker i en språkintroduktionsklass 
saknar eleverna många av de begrepp som läraren annars kan utgå ifrån. En 
anpassning till en sådan grupp skulle lätt löpa risk att leda till överförenkling, 
genom att läraren helt enkelt undviker att använda de svåra begreppen. Så är 
dock inte fallet i E:s undervisning; trots dessa förutsättningar arbetar E tydligt 
med explicita operationella begrepp för orsakers innehåll och roll. Därmed 
försöker hon ge eleverna de begrepp de kan tänkas vara i särskilt behov av för att 
kunna tillgodogöra sig historieundervisningen. Dessa begrepp behöver ofta 
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definieras för eleverna, men det är också något som läraren låter ta tid på 
lektionerna. Det går att invända att E inte använder de än mer abstrakta 
begreppen för förklaringskraft, men detta går i sin tur att förklara med 
nivåskillnaden, då denna historiekurs motsvarar grundskolans senare del. Min 
tolkning är att läraren försöker ge eleverna de mer grundläggande begreppen för 
innehåll och roll för att de ska kunna resonera om orsaker på ett för dem nytt 
språk, och att de därmed får en grund för att senare kunna lägga till mer 
avancerade begrepp. Utifrån denna tolkning utgör E:s undervisning ett utmärkt 
exempel på en anpassning till elevgruppen utan att anpassningen leder till 
överförenkling.  
 
 
7.1.2.4 Komplementära redskap som påverkansfaktor 
 
Något som framgår i denna undersökning är att flera av de redskap som lärarna 
använder för att förklara i undervisningen fungerar komplementärt på så sätt att 
de delvis fyller samma funktioner.  Detta gäller i synnerhet redskap för att 
värdera orsakers förklaringskraft, där tre olika används av lärarna: för det första 
bruket av explicita begrepp för förklaringskraft (och i någon mån roll), för det 
andra kontrafaktiska resonemang, och för det tredje dekonstruktion. Eftersom 
dessa redskap fungerar på liknande sätt kan förekomsten av en av dem förklara 
frånvaron av de andra. Detta kan vara det huvudsakliga skälet till att lärare A, 
som arbetar med att kritiskt granska förklaringar, inte förevisar något explicit 
bruk av begrepp för förklaringskraft; hon använder istället dekonstruktion. På 
liknande sätt kan synekdoke sägas fungera som ett slags historiskt tema även i de 
fall då en lärare inte har ett tematiskt upplägg. I de fall då ett redskap används i 
stället för de andra med delvis samma funktion kan vi tala om en reduktion i 
redskapsbruket: i A:s fall är det möjligen så att dekonstruktionen används 
istället för operationella begrepp.  
 
Samtidigt som redskapen har delvis likartade funktioner, har de också delvis 
olika funktioner: exempelvis kan kontrafaktiska resonemang fungera 
orsaksvärderande, men de kan också användas för att visa alternativa 
utvecklingsmöjligheter. Därför torde ett alternativ till redskapsreduktion kunna 
vara redskapsredundans, det vill säga att använda flera av de komplementära 
redskapen i samma förklaring, för att täcka in flera olika funktioner och 
tillhandahålla flera olika tankeredskap som eleverna kan använda för att hantera 
en viss aspekt av förklaringarna, till exempel värdering av orsakerna.  
!
!
7.2 Resultat med relevans för undervisningspraktik 
 
Vilka av studiens resultat är särskilt viktiga att uppmärksamma för den som 
arbetar praktiskt med historieundervisning, t ex för en lärare, en lärarutbildare 
eller den som arbetar med att ta fram undervisningsmaterial? 
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Det centrala resultatet, att förklaringar används i olika syften, är av central 
betydelse ur ett praktiskt perspektiv. Även om flertalet av förklaringarna går ut 
på att åskådliggöra historisk förändring, finns det flera fall av förklaringar som 
inkorporerar kontinuitet, samt enstaka fall av förklaringar som huvudsakligen 
används för att åskådliggöra historisk empati, evidens eller nutidsorientering. 
De redskap som används varierar beroende på användningsområdet, även om 
det existerar redskap som används oavsett användningsområde. Detta gäller 
huvudsakligen de redskap som används konkretiserande, såsom analogier och 
synekdokiska resonemang.  
 
Denna variation i användningen implicerar för det första att det inte existerar 
ett ”korrekt” tillväggångssätt som alla alltid kan använda, utan vad som är 
lämpligt i en viss situation varierar. De olika redskap som visar sig i empirin i 
denna undersökning kan utgöra grund till en slags didaktisk verktygslåda, som 
lärare kan använda i sin undervisning för att arbeta med förklaringar i olika 
sammanhang och olika syften. 
 
Denna praktiska komplexitet innebär också att lärarens planering och 
målsättningar spelar stor roll för hur förklaringarna används. De lärare som 
deltagit i undersökningen har delvis olika målsättningar, men oavsett den 
individuella målsättningen har de alla en föreställning om vad de behöver göra 
för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningsmomentet.  
 
För en direkt orsaksanalys framstår bruket av explicita operationella begrepp 
som särskilt värdefullt. I undersökningen framgår det att begreppen för innehåll 
och roll kan användas för att klassificera och sortera orsaker, vilket kan utgöra 
första steget i en orsaksanalys. Det följande steget, att värdera orsakernas 
förklaringskraft, kan uppnås genom användning av motsvarande operationella 
begrepp. På denna senare punkt uppvisar undersökningen några alternativa eller 
komplementära redskap i form av kontrafaktiska resonemang och 
dekonstruktion. Om syftet med undervisningen är att eleverna ska förmå att 
analysera och argumentera för olika tolkningar av skeendens orsaker och 
konsekvenser framstår de som centrala.227  
 
Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort de alternativa 
användningsområdena: förklaringar har potentialen att tydliggöra både 
kontinuitet, empati, evidens och nutidsorientering. Det dekonstruerande 
förhållningssättet erbjuder möjligheten till en avancerad orsaksanalys med 
anknytning till historiska källor, medan användningen av tema framstår som 
fruktbart för att åskådliggöra både kontinuitet och nutidsorientering. Inom 
dessa områden är det av intresse att upptäcka och testa nya redskap, samt att 
pröva samverkan mellan olika, mer eller mindre komplementära redskap 
(redskapsredundans) för att stärka elevernas inlärningsmöjligheter. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
227 Jfr Woodcock 2011 s. 125-126, Counsell 2011 s. 90-92 
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Ur praktisk synvinkel är det också av vikt att uppmärksamma de potentiella 
problemen med olika förklaringar. Hans Olofsson har tidigare lyft fram 
problemet med oegentliga kollektiva aktörer, ett fenomen som syns även i 
denna undersökning.228 I denna undersökning finns också några exempel på 
hur eleverna använder karaktärsdrag som orsaker till kollektiva handlingar. 
Dessa problem hänger rimligen ihop: om ett helt folk uppfattas som en aktör, 
ligger det nära till hands att tillskriva folket som helhet vissa utmärkande 
karaktärsdrag. Olofsson föreslår att sådana problematiska personifikationer bör 
förtydligas. I denna undersökning finns det några exempel på hur sådana 
förtydliganden kan åstadkommas, framför allt när lärare B använder begreppet 
tillräcklighet för att förmå eleverna att ompröva ett personifierande resonemang. 
Även lärare C:s betoning av individkomponenter och hur de hänger samman 
med strukturella faktorer kan vara en möjlighet att hantera denna problematik, 
liksom att tydligt betona strukturernas betydelse, något som lärarna i denna 
studie tenderar att göra.229 
 
I några fall syns också tendenser till den fatalistiska hållning som Barton 
uppmärksammat: att eleverna tenderar att uppfatta den historiska utvecklingen 
som given och nödvändig.230 Ett exempel på detta är den starkt empatiserande 
förklaringen av Franz Stangls handlingar, som å ena sidan tydligt lyfter fram en 
historisk individ, men å andra sidan överbetonar strukturfaktorerna så att den 
historiska aktören framställs som ett offer för omständigheterna, utan några 
reella möjligheter att handla på ett annat sätt än det historiskt faktiska. Det är 
alltså tänkbart att själva den strukturella prägel som kan motverka 
personifikationerna i sin tur förstärker just ett fatalistiskt tänkande. Ett sätt att 
motverka detta kan vara att visa hur strukturer uppkommer och förändras 
genom aktörers handlingar.231 I denna undersökning syns detta tillvägagångssätt 
tydligast i lärarnas förklaringar av rasismen, som skildras som kontinuerlig utan 
att vara statisk. Särskilt lärare E:s förklaring av rasismen visar på betydelsen av 
aktörers handlingar för att rasismen skulle bli en viktig struktur.  
 
Ytterligare ett redskap som kan användas är kontrafaktiska resonemang, som har 
potentialen att visa att det fanns alternativa utfallsmöjligheter och därigenom 
motverka fatalism.232 I denna studie framkommer det dock att kontrafaktiska 
resonemang också kan användas för att pröva orsakers nödvändighet. Detta 
innebär att kontrafaktiska resonemang inte utan vidare fungerar som en motvikt 
mot fatalism, utan användningen bör i så fall planeras för att visa just alternativa 
utfallsmöjligheter av historiska händelseförlopp. 
 
Även de evidensfokuserade förklaringarna i denna undersökning visar på en risk 
för att eleverna intar en skeptisk hållning till möjligheten att överhuvudtaget 
konstruera någon typ av historisk förklaring. En sådan position må vara 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
228 Olofsson 2010 s. 218 
229 Jfr Lilestam 2013 s. 202-203 
230 Jfr Barton 2008a s. 198 
231 Denna infallsvinkel illustreras tydligt av den provfråga Liliestam använder i sin undersökning, 
”förklara hur Napoleon som aktör förändrade strukturen”. Se Liliestam 2013 s. 115.  
232 Liliestam 2013 s. 58-59, Smith 2011 s. 393 
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kunskapsteoretisk försvarbar, men blir problematisk ur undervisningssynpunkt. 
Möjliga sätt att hantera detta är att komplettera det dekonstruerande 
förhållningssättet med andra orsaksvärderande redskap (operationella begrepp 
och kontrafakticitet), samt att tydligt rikta in eleverna mer emot att 
argumentera, inte enbart förklara.233 Ett redskap som kan komma till 
användning här är också det synekdokiska resonemanget, som skulle kunna 
användas för att visa hur ett och samma fenomen kan förstås utifrån olika 
perspektiv.  
!
 
7.3 Resultat med relevans för historiedidaktisk teori   
 
En utgångspunkt för denna studie har varit att betrakta historiska förklaringar 
som komplexa fenomen, och därför har förklaringarna analyserats utifrån flera 
aspekter, inspirerade från både historieteori och historiedidaktik. Denna 
analysmodell kan sägas ha fungerat i så måtto att den visar 
klassrumsförklaringarnas komplexitet på flera olika sätt: dels i vilka olika 
redskap som används av lärarna i utformningen av förklaringar, dels genom att 
visa att förklaringarna används i olika syften i undervisningen. Själva modellen 
kan troligen utvecklas och förfinas, men kan likväl utgöra en utgångspunkt för 
vidare teoribildning om historiska förklaringar. Det är särskilt värt att betona att 
denna analysmodell är mer anpassad till klassrumskontexten än exempelvis 
McCullaghs, samtidigt som den är mer förankrad i historieteori och 
historiedidaktik än Leinhardts.234 
 
Det kan också vara värt att lyfta fram likheter och skillnader i resultaten jämfört 
med annan historiedidaktisk forskning som berör förklaringar. Det redskap som 
jag betecknar som synekdoke synes svara mot det Lilliestam i sin avhandling 
kallar för simultanitet, dvs att ett historiskt skeende kan uppfattas på olika sätt. 
Det exempel Lilliestam ger är genombrottet för kvinnlig rösträtt i Europa, som 
kan förstås dels utifrån kampen för kvinnlig rösträtt, dels utifrån utvecklingen 
mot det totala kriget.235 Synekdoke är ett redskap som kan tydliggöra sådana 
multipla perspektiv på ett och samma skeende, och därmed bidra till att få in 
sådana olika perspektiv i undervisningen. 
 
Det är också av intresse att notera skillnaden i förklaringsformer mellan denna 
undersökning och Montanero och Luceros. Medan de i sin undersökning kan 
konstatera att den konsekventiella formen dominerar, visar denna undersökning 
istället det motsatta: det är den faktoriella formen som dominerar i dessa lärares 
förklaringar. Ingendera undersökningen visar dock på något antingen-eller-
förhållande, utan snarare är det så att båda formerna förekommer i varierande 
utsträckning. Montanero och Lucero knyter de olika formerna till hur 
framträdande narrativet är, och en möjlig slutsats är då att lärarna i deras 
undersökning fokuserar mer på en berättande (konsekventiell) framställning, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
233 Jfr Coffin 2006 s. 77 
234 MCullagh 1998 s. 8-10 Leinhardt 1993 s. 46-49 
235 Lilliestam 2013 s. 68 
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medan de flesta lärare i denna undersökning snarare fokuserar på en analytisk 
(faktoriell) framställning.236  
 
Då denna studie tar upp vad förklaringarna används till, går det dock att se att 
den faktoriella formen tydligt dominerar vid förklaring av förändring, medan 
den konsekventiella formen slår igenom vid förklaringar av kontinuitet. 
Dessutom finns det i denna undersökning en signifikansaspekt: de mest centrala 
förklaringarna tenderar att vara faktoriellt utformade. I båda fallen synes den 
simultana konfigurationen vara avgörande: när det gäller förklaringar av centrala 
förändringsprocesser tenderar lärarna att ta upp många olika orsaker, vilket 
leder till en simultan konfiguration snarare än en dynamisk. Den faktoriella 
formen kan i en sådan situation vara ett sätt att underlätta för eleverna att hålla 
reda på den stora mängden orsaker.237 I förklaringarna av kontinuitet finns 
snarare en tendens att redovisa ett fåtal orsaker, vilket leder till en mer dynamisk 
konfiguration. Med färre orsaker att hålla reda på är det tänkbart också lättare 
att få eleverna att följa med i en konsekventiellt utformad framställning. 
Skillnaderna mellan denna studies resultat och Montaneros och Luceros kan 
alltså också bero på vad förklaringarna används till.  För framtida studier av hur 
förklaringar hänger samman med ett historiskt narrativ synes alltså 
användningsområdena vara av stor betydelse att ta hänsyn till.   
 
Resultaten kan också relateras till Coffins historiska genrer. Det faktum att 
lärarna i denna undersökning tenderar att använda en faktoriell-simultan form 
pekar emot de mer avancerade genrer som Coffin benämner explaining och 
arguing. Samtidigt är användningen av redskap som skulle kunna stärka en 
argumentation, som operationella begrepp för förklaringskraft och 
kontrafaktiska resonemang förekommande enbart i några fall, och då främst hos 
två av lärarna (D och E). Detta tyder på att klassrumsframställningarna snarast 
drar mot den förklarande genren, medan den argumenterande inte får så stort 
utrymme.238  
 
 
7.4 Vidare forskning 
 
Den kartläggning av lärares förklaringar som gjorts här kan inte ses som 
uttömmande. Den visar dock att de redskap som i praktiken används av lärare 
dels kan bygga på historieteoretiska kunskaper, dels på lärarnas didaktiska 
överväganden. Medan exempelvis begreppsparet nödvändig – tillräcklig är 
uppenbart teoretiskt, framstår användningen av analogier för att uppnå historisk 
empati som resultatet av ett didaktiskt övervägande. En möjlighet till vidare 
forskning är att utvidga undersökningen genom att undersöka flera lärares 
undervisningsverksamhet. Flera exempel på hur de här redovisade redskapen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
236 Montanero & Lucero 2011 s. 131 
237 Detta stöds av Evans & Pate, som redovisar att de i sin klassrumsverksamhet satsade på att låta 
eleverna konstruera orsakskedjor (dvs upprätta dynamiska konfigurationer). Detta förvirrade dock 
eleverna och fick dem att tappa bort helhetsbilden. Se Evans & Pate 2007 s. 23 
238 Coffin 2006 s. 67-68 
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används kommer troligen att hittas, men kanske också fler redskap som används 
av andra lärare än de fem som ingått i denna undersökning. Särskilt skulle det 
vara intressant att hitta fler exempel på de redskap som bara förekommer i 
enstaka fall i denna undersökning, som dekonstruktionen. Det är också möjligt 
att göra en mer långsiktig studie, där en lärares undervisning följs över längre 
tid. En sådan undersökning kan tydligare visa i vilken mån lärarens förklaringar 
skiljer sig mellan olika kursmoment, och också hur lärarens praktiskt realiserade 
undervisning formas i relation till olika elevgrupper.  För att undersöka det 
sistnämnda skulle man kunna följa en lärare med två parallellklasser för att se 
vilken roll elevgrupperna spelar i utformningen av förklaringarna. 
 
En annan möjlighet är att lägga fokus på hur eleverna förstår förklaringar. 
Sådan forskning finns sedan tidigare, men utifrån denna undersökning är det 
möjligt att testa vad olika redskap kan innebära för att kvalificera elevernas 
förståelse för historiska förklaringar och de olika tankebegrepp som förklaringar 
kan användas till i undervisningen. En sådan studie kan utformas som en 
learning study, där valet av vilka redskap som testas avgörs av vad målsättningen 
med undervisningen är.  
 
Ur historiedidaktiskt utvecklingsperspektiv ser jag det som centralt att lyfta fram 
att historiska förklaringar inte enbart hänger samman med tankebegreppet 
kausalitet, utan används i samband med flera andra historiska tankebegrepp. I 
synnerhet spelar förklaringar stor roll för kontinuitet och förändring samt 
historisk empati, men lärarnas undervisningspraktik visar också exempel på hur 
förklaringar kan användas i samband med nutidsorientering och evidens. Detta 
kan ha relevans för överväganden om att systematiskt få in de historiska 
tankebegreppen i undervisningen, något som Olofsson lyfter som en viktig 
fråga.239  Eftersom förklaringar anses vara en central komponent i historisk 
kunskap,240 och dessutom hänger ihop med så många av tankebegreppen, 
framstår ett medvetet och systematiskt arbete med historiska förklaringar som 
en möjlig ingång för att tydliggöra det historiska tänkandet på olika sätt för 
eleverna.  
 
 
7.5 Slutord 
 
Historiska förklaringar är centrala för historisk förståelse. I 
klassrumsverkligheten måste läraren göra många avvägningar för att få 
förklaringarna att fungera: dels behöver förklaringarna passa för innehållet, dels 
ska de användas i något visst syfte. Sist, men viktigast, behöver förklaringarna 
utformas så att eleverna kan förstå dem, men helst också få tillgång till 
tankeredskap som hjälper dem att själva arbeta med förklaringar på olika sätt, 
bland annat genom att konstruera förklaringar men också genom att 
argumentera för och emot olika tolkningar av skeenden, deras orsaker och 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
239 Olofsson 2010 s. 222. Obs att Olofsson använder beteckningen metaperspektiv för de historiska 
tankebegreppen. 
240 Ammert 2013 s. 57-58, 90-92 
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konsekvenser. Detta kräver mycket tankearbete, och det är min förhoppning att 
de olika redskap för att utforma förklaringar som redovisas här kan utgöra 
hjälpmedel för praktiskt verksamma lärare och bidra till en vidareutveckling av 
den historiedidaktiska redskapsrepertoaren. 
 
De lärare som jag har följt i denna undersökning visar tydligt att förklaringar är 
komplexa, inte enbart genom variationen i utformning, utan också genom att 
de kan användas i olika historiedidaktiska syften. Min utgångspunkt för att visa 
det har varit den angloamerikanska historical thinking-didaktiken, men 
resultaten kan också vara användbara i arbetet med att utveckla 
historiemedvetande, i betydelsen att se samband mellan dåtid, nutid och 
framtid.  Här finns en potential för att knyta samman historiska förklaringar 
med historiemedvetandets didaktik, som uppmärksammades redan av Edward 
Hallett Carr när han avslutade sitt kapitel om orsak och verkan med att peka ut 
detta: ”Good historians /.../ have the future in their bones. Besides the question 
’Why?’ the historian also asks the question ’Whither?’.”241 
 
Jag avslutar med att parafrasera det inledande uttalandet av en av lärarna i 
denna undersökning: förklaringar är inte allt, men för historieläraren är de 
mycket, både genom att faktiskt utgöra en viktig del i undervisningen och 
genom att potentiellt bidra till att eleverna får tillgång till många av de förmågor 
som de behöver för att förstå historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
241 Carr 1961 s. 143 
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8 Källor 
 
Otryckt material  
 
Ljudupptagningar 
8 lektioner med lärare A, 2013-02-11 – 2013-03-13 
Intervju med lärare A 2013-03-05 
4 lektioner med lärare B, 2013-02-01 – 2013-03-08 
Intervju med lärare B, 2013-01-22 
7 lektioner med lärare C, 2013-03-18 – 2013-04-16 
Intervju med lärare C, 2013-03-06 
4 lektioner med lärare D, 2013-03-27 – 2013-04-11 
Intervju med lärare D, 2013-03-19 
6 lektioner med lärare E, 2013-03-18 – 2013-05-13 
Intervju med lärare E, 2013-03-25 
 
Fältanteckningar 
2013-01-22 – 2013-05-13 
 
Foton 
2013-02-13 – 2013-05-13 
 
Övrigt 
Lärarnas arbetsmaterial 
 
Publicerat material  
 
Ämnesplaner och kommentarsmaterial 
Skolverket 2011 a: Skolverkets ämnesplan i historia 
(http://www.skolverket.se /forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-
och-laroplaner/sok-program-och-amnesplaner/ subject.htm? 
subjectCode=HIS). 
 
Skolverket 2011 b: Skolverkets kommentarer till gymnasieskolans 
ämnesplan i historia (2011-12-20) 
(http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.164892!Menu/article/attachment/
Historia%20-%20kommentarer.pdf). 
 
Svenska Akademins ordbok, www.saob.se 
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Bilaga 1: presentation av förklaringskomponenter och 
förklaringsform i klassrumsförklaringarna 
 
De 26 identifierade klassrumsförklaringarna (metasystemförklaring A4 är ej 
inkluderad här) har åskådliggjorts genom att relationerna mellan olika faktorer 
illustreras grafiskt. I dessa figurer har jag markerat typ av komponent, 
framställningsform samt konfiguration. Dessa markeras på följande sätt: 
 
Komponenter 
Strukturer illustreras med en fyrkant. 
Kollektiva händelser illustreras med en fyrkant med rundade hörn. 
Individuella händelser illustreras med en oval. 
Förekomst av tema illustreras inte i figurerna, utan nämns i figurtexten. 
 
Framställningsform 
För framställningsformen har relationen mellan orsak och verkan klassificerats. 
En konsekventiell relation betecknas med K, en faktoriell med F och en 
dubbelriktad med D. 
 
Konfiguration 
Faktorer som ingår i en simultan konfiguration har ett ”s” i figuren, medan 
faktorer som ingår i en dynamisk konfiguration har ett ”d”. En faktor som ingår 
i både och har således både ett ”s” och ett ”d”. Faktorer som enbart ingår i enkla 
konfigurationer har inte markerats särskilt.  
 

!
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Bilaga 2: Användning av förklaringar 
!
ID Vad förklaras? Tankebegrepp Redskap Form Komponenter 
B3 Imperialismen förändring op begrepp 

 
fakt 
sim 

kollektiv/ 
struktur 
tema 

B5 Svälten i Indien förändring  fakt 
sim 

struktur 
tema 

B6 Avkoloniseringen förändring op begrepp fakt 
sim 

kollektiv/ 
struktur 

C3 Jugoslavien förändring analogi kons 
sim 

kollektiv 

C4 Kalla kriget förändring analogi fakt 
sim 

struktur 

C6 Sveriges politik förändring  kons 
sim 

kollektiv/  
struktur 

D1 Imperialismen förändring op begrepp 
kontrafakt 

fakt 
sim 

struktur 

D3 Första världskriget förändring op begrepp 
komparation 
analogi 

fakt 
sim 

struktur 

D4 Nationalism förändring  kons 
dyn 

struktur 

D5 Kvinnlig rösträtt förändring op begrepp kons 
dyn 

kollektiv 

D6 Andra världskriget förändring op begrepp kons 
sim 

kollektiv 

E2 Imperialismen förändring op begrepp 
kontrafakt 

fakt 
sim 

kollektiv 

E3 Första världskriget förändring op begrepp 
synekdoke 
kontrafakt 

fakt 
sim 

kollektiv/ 
struktur 

E4 Hitlers 
maktövertagande 

förändring synekdoke 
kontrafakt 
analogi 

fakt 
sim 

kollektiv 

E5 Förintelsen förändring  fakt 
sim 

struktur 

Tabell A: förklaring av förändring 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ID Vad förklaras? Tankebegrepp Redskap Form Komponenter 
A1 Kinesisk 

vetenskap 
kontinuitiet komparation 

 
fakt  
dyn 

struktur 
tema 

A2 Behov av  
uppfinningar 

kontinuitet  kons 
sim 

struktur 
tema 

A3 Uppfinnings-
rikedom 

kontinuitet 
evidens 

komparation 
dekonstruktion 

fakt 
sim 

struktur 
tema 

B4 Rasismen kontinuitet 
förändring 

op begrepp 
 

kons 
bland 

struktur 
tema 

C2 Folkmord kontinuitet 
förändring 

analogi 
 

kons 
dyn 

kollektiv 
tema 

C5 Kubakrisen förändring 
kontinuitet 

synekdoke fakt 
dyn 

struktur 

D2 Rasismen kontinuitet 
förändring 

analogi dubb 
enkel 

struktur 

E1 Rasismen kontinuitet  kons 
dyn 

struktur 

Tabell B: förklaring av kontinuitet 
!
ID Vad förklaras? Tankebegrepp Redskap Form Komponenter 
B2 Gummiterrorn empati op begrepp 

 
fakt 
sim 

kollektiv 
tema 

C1 Franz Stangl empati op begrepp 
analogi 
 

kons 
sim 

individ 
tema 

Tabell C: förklaring av historisk empati 
!
ID Vad förklaras? Tankebegrepp Redskap Form Komponenter 
A3 Uppfinnings- 

rikedom 
kontinuitet, 
evidens 

komparation 
dekonstruktion 

fakt 
sim 

struktur 
tema 

A4 Källtolkning evidens dekonstruktion fakt 
sim 

individ 

Tabell D: förklaring av evidens 
!
ID Vad förklaras? Tankebegrepp Redskap Form  Komponenter 
B1 Tintinaffären nutid  fakt 

sim 
struktur 
tema 

Tabell E: förklaring av nutid 
!
!
!
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Bilaga 3: Elevenkät om forskarens påverkan 
Elevenkäten såg ut så här: 
!
Utvärdering av forskarens påverkan på lektionerna 
 
Hur mycket har forskarens närvaro på lektionerna påverkat lektionerna? Kryssa 
i nedan. 1 betyder mycket liten påverkan, 5 betyder mycket stor påverkan 
 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 

    

 
Kommentar:  
 
 
Sammanställning av elevernas svar 
Först anges den siffra eleven kryssat för, därefter elevens kommentar. 
 
Lärare A (8 svar) 
1: Jag tänkte inte så mycket på att det vi säger ska spelas in. Forskarens närvaro 
har inte påverkat mig. 
1: Vi hade vanliga lektioner och du har ej påverkat lektionen på något sätt, 
ibland ås märker man inte. 
1: Har inte stört på något sätt. Allt var bra och man tänkte inte på att något 
spelas in. Det var endå roligt att ha med en observerare som kan se hur vi tänker 
och jobbar. Det är bra om lärare lär mer om elever. 
1: Har ej vart här. När jag var här så tänkte jag inte ens att du existera i 
klassrummet. 
2: Märkte ej så mkt eftersom du satt längst bak i klassrummet. Bara när du t ex 
pratat i klassen. 
3: Jag kryssade för en 3a för att jag ibland kommer ihåg dig och ibland inte. 
Din närvaro har däremot varit bra för att ni har hjälpt till när vi skriver våra 
texter. 
1: Forskarens närvaro påvärkade inte alls lektionerna för att han var tyst och 
bara sätte sig. 
1: Han har inte påverkat så mycket, utan har bara svarat på de frågor som vi 
hade ställt. Dessutom satt Joakim längst bak i klassrummet, märktes inte så ofta. 
 
Medel: 1,375  
 
Lärare B  (14 svar) 
1: Jag har sett dig sitta där längst i klassrummet men själv tycker inte jag att det 
påverkat undervisningen något eller någon i klassen. Mer att man bara vet att 
du är närvarande. 
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1: Jag har sätt att du var där, men annars påvärkade det mig inte så mycket 
mera. 
2: Det påverkade mig knappt någonting alls. Jag blev inte störd av det. 
1: Jag störde mig inte alls på att Jocke satt där i hörnet 
1: Jag har sett att du suttit här, men inte alls märkt det så det påverkade varken 
mig negativt eller positivt. 
1: Har knappt tagit notis om att du varit där, förutom att man såg när du satt 
där bak. 
1: Jag såg att du satt längst bak, men stördes inte av det utan kunde agera som 
vanligt under en historia lektion. 
1: Jag märkte det nästan ingenting. Första gången var det lite nervöst för du 
spela in, men sen vande man sig o la inte alls märke till det. 
1: Har bara tänkt på att han satt med och var där. 
1: Jag har inte tänkt på det. Man glömmer lätt att det är någon till. Så det har 
bara gått bra. 
2: Jag tänkte inte alls mycket på det och glömde flertalet gånger att du ens var 
här. 
1: Jag märkte att du var i klassrummet när jag kom in, men när lektionen 
började tänkte jag knappt på det. 
2: De märktes av lite grann då [Läraren] vid vissa tillfällen under lektion ställde 
små frågor som du hjälpte till att svara på. 
1: Jag själv märkte inte något bara att du satt längst ner i klassrummet. Tyckte 
det inte var något märkvärdigt med det. 
1: Jag märkte inte ens att du var här. När jag int tänkte på det eller såg dig visste 
jag inte ens att du var här. 
 
Medel: 1,29 
 
Lärare C (10 svar) 
1: Jag har knappt märkt av att du var i klassrummet 
1: Har inte märkt av det 
1: Det har inte påverkat lektionen någonting. Bara roligt att det är någon annan 
i klassrummet. 
5: Jag tycker att det blev mycket bättre. [Läraren] pratade mer och vi fick vår 
första uppgift, så jag har lärt mig mer. Så det var väldigt positivt att du var här. 
1: Inget för min del i alla fall. Hoppas ni kommer fram till nåt bra! :) 
1: Det har inte varit någon större skillnad 
1: Jag tänkte inte så mycket på att du var med oss, det störde mig inte eller så. 
Men jag tror nog många av oss vart skärpta tack vare din närvaro. 
2: Du har funnits där men ändå inte. 
2: Har knappt tänkt på att du varit här. 
5: på ett bra sätt! Det har absolut inte varit jobbigt överhuvud taget att ha dig i 
klassrummet, det har varit intressant och bra att visa elever att man forskar 
inom detta ämne. Jag personligen har fått hjälp med en uppgift och det är jag 
endast tacksam för! 
 
Medel: 2 
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Lärare D (10 svar) 
 
3: Det är första gången som jag märker att du är här. Men jag tror att du har 
gjort bra ifrån dig, så 3 poäng är du värd. 
3: Positiv påverkan, dels har du kunnat fylla i med information där läraren har 
frågat men det har även varit intressant att kunna diskutera under rast/efter 
lektionstid 
2: Det har inte påverkat mig lektion i sig mycket men din närvaro har givit oss 
en extra kunskapskälla. Tack för den information du har det med dig till oss 
och lycka till med din forskning. 
1: Har i princip inte märkt av närvaron över huvud taget, inte påverkat mig på 
något sätt. 
3: Jag har själv varit borta flera lektioner så jag kan nog inte säga exakt hur 
mycket forskaren påverkade. Men de gångerna jag varit här så har jag inte märkt 
så mycket förutom att han kommenterade det läraren sa på ett positivt sätt eller 
att läraren frågat om hjälp. 
5: Mycket påverkan det bra 
3: Jag tycker att det var bra att ha en forskare i klassen. 
2: Tänkte inte ens på att du var här. Fokuserade mest på läraren och boken :) 
3: ingen kommentar 
1: Jag tyckte inte det var påverkande märkte knappt att han satt bakom oss. 
Störde inte lektionerna alls. 
Medel: 2,6 
 
Lärare E (13 svar) 
 
5: Jag tycker att det var jätteroligt att vi fick gäst som dig. 
2: Det var okay. Jag vet ingenting mer. 
1: Jag tycker att du var en stöd för oss och du har hjälpt oss. Det var jätteroligt. 
Tack för allt. 
3: Det var roligt att du var här med oss. 
5: Det var jätteroligt pratade med honom. 
4: Jag tycker att det var bra att du var här. Har aldrig träffat en forskare. 
3: Tack! 
4: Tackar! 
5: Det var jättekul, roligt och trevligt att du var med oss. Du har hjälpa och 
förklar för oss det du behövde! Tack! 
4: Det var jättebra du hjälpte oss att förklara några berättelser. Tack så 
jättemycket ^^ 
5: Det var jätteroligt att vi hade en forskare i våra klassen. 
1: [Läraren] undervisar lektionen som tidigare (i positiv mening); jag märkte 
inte någon skillnad. Jag har sett dig (visst) men det gjorde ingenting, det är kul 
att du forskar just på våra lektioner, tycker jag. 
5: Det var jätteroligt att du var här. Jag är glad att du var här så tack.  
 
Medel: 4,7 
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Bilaga 4: Förfrågan ti l l  lärare 
 
Hej! 
 
Jag heter Joakim Wendell och är aktiv i ett forskningsprojekt i historiedidaktik 
vid Karlstads universitet. Jag undrar om du är intresserad av att delta i en 
vetenskaplig undersökning om hur historieundervisning går till. Forskningen 
handlar om att undersöka hur lärare och elever arbetar med orsak och verkan i 
klassrummet. Själva undersökningen ska genomföras under vårterminen 2013 
och ska ligga till grund för en licentiatuppsats i historia. 
 
Vad kan du få ut av att delta i  forskning? 
Det kan kännas konstigt att ha en forskare i klassrummet, men min 
förhoppning är att du ska få ut något av att delta i ett projekt av detta slag. Min 
avsikt är inte att göra någon ”pekpinneforskning” där din undervisning 
ifrågasätts, utan att så förutsättningslöst som möjligt ta reda på vad som händer 
i undervisningssituationen.  För din del ger detta möjlighet att reflektera över 
undervisningen och, om du vill, möjlighet till kursutveckling. Denna möjlighet 
blir ännu större om två eller flera lärare från samma lärarlag/ämnesgrupp deltar. 
 
Vem är jag? 
Jag är själv verksam som lärare vid den kommunala skolan Åsö 
Vuxengymnasium i Stockholm. Jag har arbetat som lärare i historia, svenska och 
filosofi sedan år 2000. Min forskarutbildning i historiedidaktik påbörjades 
våren 2012 och ska utmynna i en licentiatuppsats som ska vara färdig våren 
2014. 
 
Vad är forskningsprojektet t i l l  för? 
Min forskning är en del av Karlstads universitets forskarskola i ämnesdidaktik, 
CSD-FL. Forskarskolan har som syfte att utveckla kontakterna mellan skolans 
värld och den akademiska världen. Du kan läsa mer om CSD-FL via 
nedanstående länk: 
http://www.kau.se/csd/forskarutbildning/forskarskolan-for-larare-i-historia-
samhallskunskap-geografi-och-religionskuns 
 
Om du är intresserad, kontakta mig så kan jag berätta mer. 
 
Mvh 
  
Joakim Wendell 
(telefonnummer och epostadress) 
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Bilaga 5: Information och ti l lståndsförfrågan ti l l  elever  
och målsmän 
 
Förklaringar i  historieundervisningen – ett forskningsprojekt 
 
Under några veckor denna termin kommer en forskningsundersökning att pågå 
i din historieklass. Här nedan får du information om vad undersökningen 
innebär. 
 
Så här kommer det att gå ti l l  
Projektet går ut på att ta reda på mer om hur lärare arbetar med förklaringar av 
historiska händelser i undervisningen. Om ni arbetar med till exempel Första 
världskriget så är jag intresserad av hur ni i klassrummet diskuterar varför det 
blev krig, och vad kriget ledde till. Jag som är forskare kommer att sitta med i 
klassrummet och göra anteckningar om vad som händer. För att bättre komma 
ihåg vad som sägs på lektionerna kommer jag att spela in ljudet på lektionerna. 
Sedan kommer jag att skriva ut delar av det inspelade materialet och använda 
det som exempel på intressanta saker som du, dina klasskamrater och läraren 
har sagt. Dessutom kommer jag att ta del av kopior av det ni skriver i rapporter 
eller på prov. Om du väljer att inte vara med i undersökningen får jag inte ta 
med det du skriver eller säger i min rapport. 
 
Vem är det som genomför undersökningen? 
Jag som genomför undersökningen heter Joakim Wendell. Jag har arbetat som 
lärare i historia, svenska och filosofi i 12 år. Den största delen av tiden har jag 
arbetat på Åsö vuxengymnasium i Stockholm. Sedan vårterminen 2012 deltar 
jag i en forskarutbildning vid Karlstads universitet.   
 
Du kommer att vara anonym 
Alla deltagare i undersökningen kommer att vara anonyma. Det betyder att alla 
kommer att få påhittade namn i den rapport som jag kommer att skriva. Om 
din lärare i verkligheten heter Kalle kanske han kommer att kallas ”Erik” i 
rapporten. Skolan du går i kommer också att få ett påhittat namn och jag 
kommer inte att tala om var i Sverige skolan finns. Allt det här görs för att du 
som deltar inte ska behöva känna dig utpekad eller osäker på vad du säger. 
 
Det är frivi l l igt att delta 
Det är helt frivilligt att delta i undersökningen. Därför måste jag som forskare få 
ditt skriftliga samtycke till att medverka i undersökningen. Om du inte vill delta 
ska du alltså inte skriva under den bifogade blanketten. Du kan också när som 
helst och utan förklaring ta tillbaka ditt samtycke om du senare skulle ångra ditt 
deltagande. Om du väljer att inte delta i undersökningen måste alla – inklusive 
forskaren och läraren – respektera ditt beslut och inte fråga varför du inte vill 
vara med. Om du inte är myndig måste dina vårdnadshavare också ge sitt 
samtycke till ditt deltagande i undersökningen. Också de kan när som helst och 
utan förklaring ta tillbaka samtycket.  
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Om du vil l  veta mer 
Om du vill veta mer kan du ta kontakt med mig eller någon av mina handledare 
på universitetet. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Joakim Wendell 
Studerande vid forskarskolan CSD-FL, för lärare i historia, samhällskunskap, 
geografi och religionskunskap 
(Telefonnummer, epostadress) 
 
Docent Martin Stolare (huvudhandledare), Karlstads universitet  
(epostadress) 
 
Universitetslektor Ann-Kristin Högman (bihandledare), Karlstads universitet  
(epostadress) 
 
!
!
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