
 

 

 

 

 

Den fastkedjade aktören 

En studie om elevers historiska förståelse 

The Chained Actor 

A Study About Students’ Understanding of the Past   

 

Kamilla Lundborg 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Historia Lärarprogrammet 

C-nivå, 15 HP 

Handledare: Johan Samuelsson 

Examinator: Kenneth Sandelin 

2015-01-08 



 

 

 

Sammandrag 

I dag arbetar lärare i grundskolan med en läroplan som ska utveckla elevernas 

färdighetskunskaper. En sådan färdighet i ämnet historia är kausalitet. Kausalitetsbegreppet är 

fundamentalt i historieämnet då begreppet bland annat innehåller förståelsen för historiska 

samband och de faktorer som påverkar och skapar de historiska händelserna. Syftet med 

denna studie är att utifrån begreppet kausalitet undersöka hur grundskolelever förklarar 

historisk förändring och förstår historiska samband, för att se hur elevers historiska förståelse 

kommer till uttryck i deras historiska resonemang. För att genomföra detta har 78 elevsvar 

från det nationella provet i historia i årskurs 6 som användes 2012/2013 analyserats utifrån 

vad elever identifierar som påverkansfaktorer till historisk förändring och vilken 

sambandsförståelse eleverna uttrycker.   

 Resultatet visar att elever tenderar att förstå samband utifrån den sekventiella 

förståelsen, där orsaker och konsekvenser följer varandra i en kedja. Näst vanligast är 

klusterförståelsen. I flera fall förekommer den sambandslösa förståelsen, som tyder på att den 

tidsmässiga dimensionen ligger så pass överordnad i elevsvaren att historien ibland framställs 

som uppradad fakta. Några elever uppvisar multipel förståelse, vilket tyder på att det är 

möjligt att i unga år förstå historia på detta sätt.   

 Elevsvaren i studien utgår ofta från den individuella aktören, men också ofta från den 

kollektiva aktören. Strukturer står aldrig som ensam påverkansfaktor, men i vissa fall 

förekommer ett möte mellan aktör och struktur.    



 

 

 

Abstract 

The current curriculum of the elementary school in Sweden focuses on developing the 

abilities of its students. One such ability within the school subject of History is causality. The 

concept of causality is of fundamental importance to the subject of History, as it entails both 

the understanding of historical connections and the factors that affect and create historical 

events. With a basis in the concept of causality, the aim of this study is to determine how 

students in elementary school explain historical change and understand historical connections, 

in order to discern how the understanding of history among the students is expressed through 

their historical reasoning. On the basis of what the students identify as influencing factors of 

change and what understanding of connections the students express, a total of 78 students 

answers from the national test in history of year 6 used in 2012/2013 has been analysed in 

order to fulfill the aim.  

 The results show that students tend to understand connections based on a sequential 

understanding, where cause and consequence follow each other in a chain. The second most 

common type of understanding is cluster understanding. Understanding without connection 

also appears in several answers, which indicates that the temporal dimension of history takes 

such precedence that history is sometimes presented as a series of facts. Some students 

demonstrate multiple understanding, which indicates that it is possible to understand history 

in such a manner even at a young age.    

 The student answers analysed in this study often take their starting point in the 

individual actor, but also often from the collective actor. Structure is never the lone 

influencing factor, but some cases display a meeting of actor and structure.  
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Skolan är en institution som påverkas av det övriga samhällets förändringar, och på så vis kan 

man se skolan som en spegling av samhället. De kunskaper som det rådande samhället ser 

som nödvändiga för ett aktivt deltagande i samhället är de kunskaper som skolan ska 

utveckla. Idag kan historia ses som en av de vetenskaper som ska ge svar på existentiella 

frågor: samtidigt som vi studerar den historiska verkligheten studerar vi också tolkningen av 

den, och samtidigt som vi förstår människor som skapade av historien, förstår vi dem också 

som skapare av historien.
1
 Historia bidrar till vår moraliska, ideologiska och politiska 

orientering i samhället såväl som vår identitetsbildning.
2
   

 Dagens historieundervisning innebär således att eleverna ska kunna förstå historia 

utifrån mer än sakkunskaperna. Fram till 1994 års läroplaner dominerade faktakunskaperna i 

skolan, och det var de kunskaper som sågs leda till den vidare kompetensen. I och med den 

nya läroplanen och den målstyrda skolan blev det färdigheterna som skulle leda till den vidare 

kompetensen.
3
 Denna utveckling har fortsatt i 2011 års läroplaner där elevers färdigheter 

efterfrågas i hög grad: från och med kunskapskraven för årskurs 6 står det att eleverna bland 

annat ska kunna föra underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser, förstå hur 

utvecklingslinjer påverkat vår samtid, utöva källkritik, jämföra olika framställningar av 

historiska händelser och resonera hur historia kan användas.
4
 Eleverna ska inte längre bara 

memorera redan skriven historia, utan ska kunna lära sig att förstå och analysera historia. Det 

gör eleverna genom att lära sig historia utifrån centrala begrepp som utgör disciplinen, utöver 

det substantiella innehållet. Den anglosaxiska didaktikens uttryck för det, andra ordningens 

kunskaper (second-order knowledge), syftar på de kunskaper som ligger bortom det historiska 

innehållet, de disciplinära verktyg som behövs för att förstå historia. De färdigheter som anses 

utgöra disciplinen varierar från forskare och tidpunkt, men handlar om att anta historiska 

perspektiv, förstå orsaker och konsekvenser och använda sig av historiska belägg.
5
 

 Orsak och verkan (kausalitet) förekommer ofta som koncept för att förstå historia. 

Begreppet är väletablerat och står utskrivet i de kunskapskrav som gäller för historia i 

grundskolan. Någon vidare beskrivning av vad det innebär finns dock inte. Det är 

                                                 
1 Karlsson, Klas-Göran, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i Karlsson: Zander (red.), 2009, a.a., s. 25 
2 Karlsson, 2009, a.a., s. 31 
3 Selghed, Bengt, Betyg i skolan – kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis, Stockholm: Liber, 2006, s. 50f 
4 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Stockholm: Skolverket, 2011, s. 178ff 
5 Lee, Peter J, ”Putting Principles Into Practice: Understanding History”, i Donovan, Suzanne M: Bransford, John D, (red.), 

How Students Learn. History in the Classroom, National Research Council of the National Academies, Washington DC: The 

National Academies Press, 2005, s. 31f 



 

3 

 

underförstått att användarna av dokumentet redan på förhand har en uppfattning om 

konceptet. Mer komplicerat blir det då konceptet fördjupas. I kausalitet ryms flertalet faktorer, 

nivåer och perspektiv. Är orsaken lång- eller kortsiktig, och hur lång- eller kortsiktiga är dess 

konsekvenser? Vad står bakom den historiska förändringen: är orsaken av ekonomisk, social 

eller politisk karaktär, eller är det individuella eller kollektiva aktörer som orsakar förändring? 

Och vilken karaktär har dess konsekvenser? Kopplas händelserna samman en enkel kedja, 

eller förstås orsakerna utifrån ett nät av olika, sammanbundna händelser som leder till flera, 

sammanbundna konsekvenser? Begreppets komplexitet lägger grund för varierad förståelse. 

 Om historia ska göra mer än att bara beskriva det förgångna, utan också hjälpa oss att 

tolka nutiden och någonting som ska ses vara en del av våra val och våra identiteter idag, 

utgör kausalitet en viktig beståndsdel av det, då det i mångt och mycket handlar om att kunna 

förstå och analysera de händelser som har skapat den värld vi lever i idag. Kausalitet kan 

således ses som fundamental för historisk förståelse. Begreppet inbegriper hur historien 

hänger samman och därmed vår tolkning av den, och belyser även de faktorer som påverkar 

den historiska förändringen som kan kopplas samman med våra val och identiteter. I och med 

det inbegriper begreppet en historia som finns utanför och inom individen. Historien utanför 

handlar om förståelsen för den historiska disciplinen: de kunskaper vi finner inom andra 

ordningen som ger den historiska berättelsen dess mening och sammanhang. Historien inom 

individen är kopplad till historieämnets identitetsskapande uppdrag: de kunskaper som har 

större koppling till individens egna livsvärld. Utöver den anglosaxiska didaktiken är således 

begreppet kausalitet även sammankopplat med den tyska historiedidaktikens begrepp 

historiemedvetande, som innebär den utveckling som den samtida individen orienterar sig i 

tid, genom förståelse för dåtiden, tolkning av nutiden och förväntan på framtiden
6
.  

 Idag arbetar lärare i grundskolan med en kursplan i historia där eleverna ska kunna 

förstå historia på ett sådant sätt att de kan använda dåtiden för att förstå vår nutid och framtid. 

I läroplanen från 2011 uttrycks det genom de specifika kunskapskraven som gäller 

uttryckligen från årskurs 6, till skillnad från den förra kursplanen som samlade 

kunskapskraven för hela grundskolan.
7
 2011 års läroplan har nu varit implementerad i ett 

antal år. Att utifrån orsak och verkan undersöka vilken förståelse elever idag har i historia kan 

ge oss ökad uppfattning om dels hur elever kan förstå historia, och dels hur de använder den. 

                                                 
6 Karlsson, 2009, a.a., s. 49 
7 Skolverket, Tidigare kursplaner för grundskolan (före 2011 - Kursplan i Historia, http://skolverket.se/laroplaner-amnen-

och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/grundskola2000/subjectkursinfo.htm?subjectCode=HI&tos=gr2000 (hämtad 

2014-11-07) 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att utifrån begreppen orsak och verkan undersöka hur 

grundskolelever förklarar historisk förändring och förstår historiska samband. För att besvara 

syftet ställs följande övergripande forskningsfråga: 

 Hur kommer elevers historiska förståelse till uttryck i deras resonemang inom historia? 

I denna studie utgår analysen från kausalitet, och elevernas historiska förståelse förstås utifrån 

begreppet. Historieämnet innebär bland annat att kunna se samband, och är även en del av 

elevernas identitetsskapande process. Kausalitetsbegreppet är på så vis fundamentalt i relation 

till dessa två uppgifter för historieämnet, då begreppet bland annat innehåller förståelsen för 

historiska samband och de faktorer som påverkar och skapar de historiska händelserna. 

Således har jag brutit ned frågan i två preciserade frågeställningar för att ge svar på den 

övergripande forskningsfrågan: 

 Vad identifierar eleverna som påverkansfaktorer till historisk förändring i sina 

historiska resonemang? 

 Vilken sambandsförståelse uttrycker eleverna i sina historiska resonemang? 

I denna uppsats finns kopplingar till både den tyska historiedidaktiken och den anglosaxiska. 

Utgångspunkten för uppsatsen är andra ordningens begrepp kausalitet, men genom 

kausalitetsbegreppet möter vi även historiemedvetandet. Vad eleverna identifierar som 

påverkansfaktorer till historisk förändring kopplas samman till historieämnets 

identitetsskapande uppdrag, då elevernas resonemang om vad som skapar förändring kan 

vittna om vad deras uppfattning om den egna position i nutiden. Elevernas 

sambandsförståelse kopplas samman till hur eleverna förstår hur historien hänger samman och 

påverkar således inte bara deras förståelse för dåtiden, utan också deras tolkning och analys av 

nutiden och framtiden.   

1.3 Forskningsöversikt 

Begreppet kausalitet är komplext och innehåller flera aspekter, vilket innebär att alla aspekter 

kanske inte finns eller utvecklas samtidigt hos alla elever. Mycket av den tidigare forskningen 

inom området visar att eleverna tenderar att förklara innehållet i en händelse utifrån en 

särskild aspekt, nämligen utifrån en individuell aktör som skapare av historisk förändring. 

Elever tenderar också att förstå det historiska sambandet som en enkel kedja av händelser.

  Keith C. Barton, professor i läroplans- och samhällsvetenskaplig forskning, undersökte 
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grundskolelevers historiska tänkande gällande deras uppfattning om förändring över tid. I sina 

intervjuer med eleverna såg han tre mönster. För det första uppfattade eleverna de historiska 

förändringarna som nödvändiga: de förändringar som skett genom historien var en rationell, 

logiskt framgångsutveckling till nutiden. För det andra såg eleverna historia som en linjär och 

likformig utveckling eller tillbakagång. För det tredje reducerades historien till ett fåtal 

människor och händelser.
8
 De förändringar som skett tillskrevs ofta kända historiska aktörer.

9

 Det tredje mönstret Barton identifierade kan jämföras med lingivistikprofessorn 

Caroline Coffins och pedagogikprofessorn Ola Halldéns respektive slutsatser, som kunde se 

att elever tenderar att fokusera på individuella aktörernas agerande och viljor.
10

 Även de 

pedagogiska forskarna Peter Lee, Alaric Dickinson och Rosalyn Ashby kunde samma tendens 

då de studerade progressionen av elevers historiska förklaringar i en studie som omfattade 

elever mellan 7-14 år. De kunde se en utveckling där de yngre eleverna främst fokuserade på 

individuella aktörers handlingar som grund för orsak, medan de äldre även inkluderade den 

situation aktörerna befann sig i. Progression skedde också gällande motiven till agerandet. De 

yngre eleverna tenderade att förklara i termer av omedelbar önskan eller vilja snarare än ett 

mer långsiktigt syfte eller ändamål. Ju äldre eleverna var, desto fler blev de sammanlänkade 

orsakerna till aktörernas agerande.
11

    

 Det första och andra mönstret som Barton identifierade visar på elevers sätt att förklara 

och förstå det historiska innehållet. Elever tenderar att förstå historia utifrån en tidsmässig 

dimension – historia är en linjär utveckling från dåtid till nutid. Hos elever har förklaringar 

ofta en benägenhet att ta formen av en kort, linjär och också nödvändig kedja: ”först hände 

detta, som sedan ledde fram till detta”. En nära stående orsak leder till en konsekvens. Mikael 

Alexandersson och Ulla Runesson, båda professorer i pedagogik, talade om den tidsmässiga 

dimensionens tyranni, där den tidsmässiga dimensionen i hög grad präglade elevernas arbeten 

om nutida konflikter.
12

 Den tidsmässiga dimensionen är med andra ord överordnad andra 

möjliga dimensioner, till den grad att det ibland leder till en samling uppradad fakta som står 

utan inbördes sammanhang. Det kunde både Coffins och Arja Virta, professor i didaktik, se i 

sina studier, och utan tydlig progression då Coffins studerade elever mellan 11 och 13 år och 

                                                 
8 Barton, Keith C., ”Narrative simplifications in elementary students’ historical thinking”, i Levstick, Linda S.: Barton, Keith 

C., Researching history education: theory, method and context, New York: Routledge, 2008, s. 184 
9 Barton, 2008, a.a., s. 199 
10 Se Coffin, Caroline, Learning to Write History: the Role of Causality, Written Communication 2004, 21(3) och Halldén, 

Ola, ”On the Paradox of Understanding History in an Educational Setting”, i Leinhardt, Gaea: Beck, Isabel L: Stainton, 

Catherine (red.), Teaching and Learning in History, New Jersey: Hillsdale, 1994 
11 Lee, Peter: Dickinson, Alaric: Ashby, Rosalyn, ”Just Another Emperor”: Understanding Action in the Past, International 

Journal of Educational Research, 1997, 27(3), s. 238ff 
12 Alexandersson, Mikael: Runesson, Ulla, The Tyrrany of the Temporal Dimension: Learning About Fundamental Values 

Through the Internet, Scandinavian Journal of Educational Research, 2006, 50(4), s. 420ff 
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Virta finska gymnasieelever.
13

    

 Den linjära orsaks- och verkanskedjan är sammanbunden med elevers fokusering på den 

individuella aktören, då det blir dennes direkta vilja som leder till en orsak. Om en aktör inte 

agerar, sker heller inte händelsen. Tendensen att fokusera på den individuella aktören leder till 

att resonemang utifrån strukturer och andra dimensioner ofta uteblir. Det är med andra ord en 

begränsad del av historien som elever använder då de förklarar kausala förhållanden; den 

direkta handlingen skapad av individen. Men samtidigt som den tidsmässiga dimensionen och 

tendensen att förklara utifrån en individuell aktör finns närvarande på alla nivåer i skolan, 

finns även en progression närvarande. Skolning har således påverkan på elevers förståelse, 

och fokus hamnar då på lärarens undervisning. Utifrån ett lärareperspektiv visar tidigare 

forskning på att lärarnas planerade undervisning ofta präglas av flertalet orsakssamband, 

bestående av flera händelser och dimensioner. Parallellt finns dock forskning som visar på hur 

lärares undervisning tenderar att dra åt ett mer berättande håll snarare än ett argumenterande, 

och då de realiserar undervisningen skapar nödlösningar där den analyserande undervisningen 

hamnar i bakgrunden till förmån för det berättande.
14

 Den faktabaserade läroplanen som 

tidigare funnits i skolan har skapat en starkt berättande ämnestradition i historieämnet, där 

minneskunskaperna har uppmuntrats snarare än färdighetskunskaperna. Trots en ny läroplan 

och en ny kursplan i historia, finns det alltså tecken på att denna tradition fortfarande har ett 

starkt fäste. Samma slutsats understryker Anna-Lena Lilliestam i sin studie om aktör och 

struktur i gymnasieskolan. Hon menar att historieämnets tradition leder till att den realiserade 

undervisningen drar åt ett mer berättande, innehållslig nivå, och på grund av denna tradition 

måste läraren anstränga sig extra för att utveckla en färdighetspräglad undervisning.
15

   

1.4 Analytiska och teoretiska utgångspunkter 

Forskningsöversikten utgör det vi idag vet om det område jag undersöker i denna studie. Vi 

kan se att det finns vissa mönster i elevernas sätt att resonera historiskt, och även lärares sätt 

att undervisa. Om vi utifrån kausalitetsbegreppet kan förstå dagens grundskolelevers 

historiska förståelse, kan det bidra till att den planerade och realiserade undervisningen möts. 

De mönster som beskrivs angående elevers förståelse i den tidigare forskningen har stark 

                                                 
13 Se Coffin, 2004, a.a., s. 277, och Virta, Arja, Evaluering, kunskap och historieuppfattning, i Karlegärd, Christer: Karlsson, 

Klas-Göran, Historiedidaktik, Lund: Studentlitteratur, 1997, a.a., s. 180 
14 Se Lilliestam, Anna-Lena, Aktör och struktur i historieundervisning – Om utveckling av elevers historiska resonerande, 

Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis, 2013, s. 211ff, Olofsson, Hans, Fatta historia – en explorativ fallstudie om 

historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass, Karlstad: Karlstad universitet, 2011, s. 212, Montanero, Manuel: 

Lucero, Manuel, Causal Discourse and the Teaching of History. How do Teachers Explain Historical Causality? 

Instructional Science 39, 2011, s. 131 och Wendell, Joakim, ”Förklaringar är ju allt på nåt sätt” – En undersökning av hur 

fem lärare använder historiska förklaringar i undervisnigen, Karlstad: Karlstads universitet, 2014, s. 119 
15

 Lilliestam, 2013, a.a., s. 213 
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koppling till studiens syfte och frågeställningar. De analytiska och teoretiska 

utgångspunkterna som omger studien presenteras i detta avsnitt. Teorin utgår således från 

studiens syfte och frågeställningar, och bygger också vidare på de mönster som framkom i 

den tidigare forskningen.  

1.4.1 Kausalitet 

I denna studie kommer jag att använda mig att det didaktiska perspektivet andra ordningens 

kunskaper som teoretisk utgångspunkt. Andra ordningens kunskap är en del av den didaktiska 

inriktningen historical thinking, som kan definieras på följande sätt: 

”the domain-specific process through which students master – and ultimately 

approporiate (or make their own) – the concepts and knowledge of history and critically 

apply such concepts and knowledge to resolve contemporary and historical issues.”
16

 

Stéphane Lévesques visar på en didaktik som dels tar avstamp i den historiska kunskapen 

såväl som de koncept som krävs för att kunna tillämpa historia. Den historiska kunskapen 

kallas för first order concept (första ordningens kunskaper), och består av den substantiella 

kunskapen som utgör historieämnet. De historiska koncepten, second order concept (andra 

ordningens kunskaper), utgör den procedurella kunskapen som är de verktyg som behövs för 

att ge mening och sammanhang till substansen, t.ex. brott och kontinuitet, historiskt 

perspektivtagande, användandet av historiska källor – och kausalitet.
17

 

 Kausalitet ryms inom andra ordningens kunskaper. Peter Seixas och Tom Morton menar 

att kausalitet är fundamentalt för att förstå historia. Utan kausalitet blir historien en lista med 

uppradad fakta utan inbördes förhållande.
18

 Jag kommer i denna studie använda mig av Seixas 

och Mortons definition av begreppet kausalitet, och de fem aspekter som de identifierat utgöra 

begreppet. För det första menar de att förändring drivs av multipla orsaker, och medför 

multipla konsekvenser. Dessa samband skapar tillsammans ett nät av både långsiktiga och 

kortsiktiga orsaker och konsekvenser. För det andra har orsakerna olika signifikans: vissa 

orsaker är viktigare än andra. För det tredje består historiska händelser av tre 

påverkansfaktorer: individuella aktörer, kollektiva aktörer och strukturer, såsom sociala, 

politiska, ekonomiska och kulturella faktorer. För det fjärde finns det oväntade konsekvenser, 

då historiska aktörer inte alltid kan förutse effekten av strukturer eller av andra aktörers 

handlingar eller reaktioner. För det femte är historiska händelser inte oundvikliga, inte mer än 

                                                 
16 Lévesque, Stéphane, Thinking Historically: Educating Students for the Twenty-first Century. Toronto: University of 

Toronto Press, 2008, s. 14 
17 Lévesque, 2008, a.a., s. 16f 
18 Seixas, Peter: Morton, Tom, The Big Six Historical Thinking Concepts, Toronto: Nelson Education, 2013, s. 6 
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de framtida händelserna. Om en enda struktur eller en enda handling varit annorlunda, kunde 

utfallet i en historisk händelse blivit ett annat.
19

    

 Studiens syfte berör främst två av dessa aspekter: dels den sambandsförståelse som går 

att identifiera i den första aspekten av kausalitet, och dels de påverkansfaktorer som utgör de 

historiska händelserna. Nedan kommer jag definiera dessa två aspekter ytterligare.  

1.4.1.1 Påverkansfaktorer 

Aktörer i denna studie syftar på de individuella personer eller grupper som agerar i historien, 

och strukturer är bland annat de ekonomiska, politiska och kulturella förhållanden i vilka 

aktörerna agerar. Seixas och Morton menar att för att förstå kausalitet måste vi undersöka mer 

än enbart aktörernas handlingar. Våra handlingar är påverkade och skapade av den tidsperiod, 

plats och kultur i vilka vi lever. Det gäller även de historiska aktörerna. Seixas och Morton 

menar att en del strukturer fungerar som möjliggörande för vissa historiska handlingar, medan 

andra har varit begränsande. Samtidigt kan våra handlingar påverka strukturerna, trots att de 

är begränsande. Aktörer kan omforma strukturerna och göra så att strukturer som var för dem 

begränsande kan bli möjliggörande för andra.
20

 Således lever människor i strukturer, 

samtidigt som vi skapar dem. Aktör och struktur förutsätter på så sätt varandra.  

 Aktör och struktur kan delas in i tre komponenter, då en historisk aktör inte behöver 

vara en individuell individ, utan kan bestå av grupper av människor som fungerar som 

drivkraften till en förändring. I denna studie kommer jag utgå från dessa tre komponenter som 

står att finna i förhållandet aktör och struktur; de historiska individuella aktörerna, de 

historiska kollektiva aktörerna och de historiska strukturerna. Utifrån dessa tre komponenter 

kommer jag utifrån de svenska grundskolelevernas resonemang se vad de identifierar som 

påverkan till historisk förändring. Är det de individuella aktörerna eller de kollektiva 

aktörerna som påverkar sin omgivning och förutsättningarna, eller är det de omgivande 

förutsättningarna som påverkar aktörernas handlingar? 

1.4.1.2 Sambandsförståelse 

Det är fundamentalt för historia att förstå hur olika historiska skeenden hänger samman. Det 

finns olika sätt att förstå samband. I Seixas och Mortons definition menar de att kausalitet ska 

förstås utifrån multipla orsaker och konsekvenser. Vi har sett i den tidigare forskningen att så 

inte alltid är fallet bland eleverna. För att kunna analysera elevernas provsvar utifrån flera 

olika sambandsförståelser kommer jag använda mig av ytterligare en apparat. Chris Husbands 

                                                 
19 Seixas: Morton, 2013, a.a., s. 102 
20 Seixas: Morton, 2013, a.a., s. 106f 
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har identifierat vad han menar är en kognitiv utveckling gällande kausalitet i historia, 

bestående av fem steg. Det första steget innebär att eleven inte ser något samband över huvud 

taget i historien. Händelser sker och sker utan anledning. Det andra steget är den orsaks- och 

verkanskedja som berörts, där många elever befinner sig. Orsakerna och konsekvenserna är i 

detta fall sammanbundna i en sekvens, och på grund av detta måste olika händelser ske på 

grund av den sekventiella mekanismen. I det tredje steget ser eleverna orsakerna som 

naturvetenskapliga krafter som agerar tillsammans. Kluster av faktorer leder till att unika 

händelser sker. I det fjärde steget förstår eleverna historia utifrån ett nät av orsaker och 

konsekvenser. Individuella orsaker är viktiga, men även relationen som binder samman de 

olika orsakerna är viktiga. Det femte steget är av metakognitiv art. Husbands menar att 

eleverna i detta steg är medvetna om relationen mellan de historiska orsakerna och 

konsekvenserna, och det tillskrivna värdet hos orsakerna och konsekvenserna som givits av 

historieskrivarna.
21

 I Husbands apparat finns således kvalitativa skillnader, och utifrån det har 

jag genererat ett antal begrepp. Det första steget uttrycker en sambandslös förståelse; 

kausalitet är inte en faktor. Det andra steget uttrycker en sekventiell förståelse, en 

sammanbunden kedja av orsaker och konsekvenser. Det tredje steget uttrycker en 

klusterförståelse, där tillräckligt många orsaker till slut leder till en konsekvens. Det fjärde 

steget ryms inom Seixas och Mortons definition, och uttrycker en multipel förståelse. Till 

skillnad från klusterförståelsen präglas denna av ett inbördes samband mellan de olika 

orsakerna och konsekvenserna. Det sista steget uttrycker en metaförståelse, där det finns en 

medvetenhet om skillnaden mellan historia och historieskrivning.     

 Den sambandsförståelse jag undersöker i denna studie kan således delas in i fem 

underkategorier; sambandslös förståelse, sekventiell förståelse, klusterförståelse, multipel 

förståelse och metaförståelse.   

1.5 Disposition 

I inledningskapitlet har jag formulerat studiens problem, och utifrån den genererat en 

övergripande forskningsfråga och två preciserade. En forskningsöversikt har genomförts, och 

med koppling till den och studiens syfte har jag ramat in studiens teoretiska utgångspunkter. 

 I kapitel 2 presenteras studiens metodavdelning. Här diskuteras materialval, urval, 

avgränsningar, metoder för dataanalys. Här presenteras också det analysverktyg som är skapat 

utifrån studiens teoretiska utgångspunkter.   

                                                 
21 Husbands, Chris, What is history teaching? Language, ideas and meaning in learning about the past, Buckingham: Open 

University Press, 1996, s. 36 
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 I kapitel 3 sker resultatgenomgången. Kapitlet inleds med en sammanställning av 

studien resultat, som diskuteras mer ingående i de följande avsnitten. Avsnitten är direkt 

kopplade till de övergripande mönster som identifierats i resultatsammanställningen.

 Kapitel 4 är studiens avslutande kapitel, och här diskuteras de slutsatser som resultatet 

har kunnat påvisa. Efter den övergripande diskussionen diskuteras också de ämnesdidaktiska 

lärdomar som resultatet givit underlag för. Avsnittet följs av metodologiska insikter och 

strategier, och avslutas med förslag på vidare forskning.   
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2 Material och metod 

I följande avsnitt presenterar jag det material som ligger till underlag för studien, och de 

metoder som kommer tillämpas för att genomföra analysen. 

2.1 Material  

Materialunderlaget för studien är elevsvar från de nationella proven som genomfördes 2013 i 

historia. Tanken bakom materialvalet är att kunna komma åt elevernas individuella 

resonemang, då de skriftliga proven skrivs enskilt, utan vägledning från lärare eller 

klasskamrater. Proven är konstruerade på nationell nivå av projektgrupper utsedda av 

Skolverket och läraren får inte bryta provförslutningen förrän tidigast dagen innan provet 

genomförs.
22

 Läraren har således inte kunnat förbereda eleverna inför ett specifikt prov där 

undervisningen anpassats direkt till provets innehåll eller vice versa, vilket innebär att 

elevernas individuella förståelse uttrycks i högre utsträckning. Dessutom är syftet med de 

nationella proven att ge underlag för att analysera i vilken utsträckning kunskapskraven 

uppnås.
23

 De nationella proven i årskurs 6 uttrycker på så vis den samlade kunskap eleverna 

ska ha uppnått i slutet av årskurs 6, i enlighet med årskursens kunskapskrav. Provet är 

utvecklat på ett sådant sätt att de ska kunna pröva kunskapskraven, och därmed förmågan att 

använda historiska begrepp såsom orsak och verkan.
24

 Elevernas svar i de nationella proven 

passar således bra som underlag för den undersökning jag ämnar genomföra. 

 I denna undersökning studeras elevsvaren från årskurs 6. Det finns flera anledningar till 

detta val. Tidigare än i årskurs 6 genomförs inga nationella prov, och utifrån den tidigare 

forskningen kan vi se att eleverna på sätt och vis ligger mellan de beskrivande tidslinjerna och 

de mer utvecklade argumenterande strukturförklaringarna. Tidigare än årskurs 6 står heller 

inte begreppet orsak och verkan med som kunskapskrav i kursplanen för historia, och det är 

med 2011 års läroplan konceptet introducerades specifikt för årskurs 6.
25

 Det är således inte 

enbart intressant att studera elevsvaren från årskurs 6 på grund av elevernas ålder, men även 

på grund av den förändring i kursplanerna som ställer nya krav på eleverna. Införandet av 

nationella prov i historia i årskurs 6 gör det även möjligt att avgöra elevers utveckling på ett 

mer standardiserat sätt, något som saknats innan.     

                                                 
22 Skolverket, Ämnesprov, läsår 2012/2013, Historia, Lärarinformation, Årskurs 6, s. 1f 
23 Skolverket, Nationella prov & bedömningsstöd, Skolverket: Prov- och bedömningsenheten, 2014, 

http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod (hämtad 2014-11-11) 
24 Karlstads universitet, Nationella prov i historia årskurs 6 – Historiska begrepp, Karlstads universitet 2013, 

http://www.kau.se/nationella-prov-i-historia-arskurs-6/historiska-begrepp (hämtad 2014-11-12)  
25 Kunskapskraven i Lpo94 gällde hela kursplanen och inte specifika årskurser, se Skolverket, Tidigare kursplaner för 

grundskolan (före 2011 - Kursplan i Historia, http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/ 

grundskola/grundskola2000/subjectkursinfo.htm?subjectCode=HI&tos=gr2000 (hämtad 2014-11-12) 
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 Det nationella provet i historia för årskurs 6 är uppdelat i två delprov och innehåller 

totalt tjugo uppgifter. Inte alla av dessa uppgifter efterfrågar förmågan kausalitet. Av de 

uppgifter som efterfrågar förmågan är uppgift 6 den som bäst lämpar sig som underlag i 

denna studie, då eleven i denna uppgift har möjlighet att med egna ord uttrycka sin historiska 

förståelse, och med det själv välja påverkansfaktor och uppvisa sin sambandsförståelse. Det 

finns således fler frågor som efterfrågar förmågan, men som är av typen flervalsfrågor, eller 

bygger in en viss svarsinriktning.
26

 De uppgifterna faller därför utanför ramarna för denna 

studie. Den fullständiga frågan återfinns i Bilaga 2.  

2.2 Urval 

Från Karlstads universitet har jag fått tillgång till ett antal provsvar från det nationella provet 

som genomfördes 2013, där urval redan genomförts. Elevsvaren är inskickade av skolorna i 

forsknings- och utvärderingssyfte, och urvalet har varit läsliga kopior av hela proven från 

elever födda den 10:e varje månad.
27

 Totalt har jag tillgång till 566 nationella prov med 

ifyllda elevsvar, som är kategoriserade utifrån det betyg eleverna har fått totalt på provet. 

Fördelningen visas i tabellen nedan: 

Tabell 1: Fördelning av provuppgifter tillgängliga vid Karlstads universitet utifrån betyg 

  Betyg 

 A B C D E F 

Antal 13 25 86 129 193 121 

 

Det är troligt att jag uppnår teoretiskt mättnad innan 566 elevsvar analyserats. Teoretisk 

mättnad är då analysmaterialet inte längre genererar några nya eller relevanta kategorier för 

undersökningen, eller då tillräckligt många variationer av kategorierna uppnåtts.
28

 Därmed 

innebär det att ytterligare urval måste genomföras. De betyg som ligger som grund är det 

sammantagna betyg eleven har fått på det nationella provet, och alltså inte specifikt på den 

uppgift som analyseras i denna studie. Det innebär att det angivna betyget inte alltid 

motsvarar bedömningen på uppgift 6, men är en spegling av de individuella uppgifter som 

ingår i provet. För att få en bredd på urvalet i denna studie använder jag betygsskalan som 

urvalsinstrument. Jag kommer analysera elevsvar från hela betyggskalan för att få en jämn 

fördelning över hela skalan, för att inte riskera att få en övervikt gällande till exempel 

utförligare respektive mindre utförligare historiska resonemang. Som en första utgångspunkt 

                                                 
26 Ämnesprov läsår 2012/2013, Historia delprov A, Årskurs 6, http://www.kau.se/nationella-prov-i-historia-arskurs-6/proven-

2013-och-uppgifter-fran-proven-2014 (hämtad 2014-11-12) 
27 Skolverket, Ämnesprov, läsår 2012/2013, Historia, Lärarinformation, Årskurs 6, s. 2f 
28 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Stockholm: Liber, 2008, s. 395 
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väljer jag att utgå från det antal prov som återfinns under betyget A. Ansatsen till en jämn 

fördelning mellan betygen innebär att det är det betyg med lägst antal elevsvar som blir 

utgångspunkten. Det innebär att jag i denna undersökning kommer att studera totalt 78 

elevsvar: 13 elevsvar från vardera betygsteg. Den teoretiska mättnaden kan uppnås innan 78 

elevsvar analyserats, men för att uppnå jämn fördelning mellan betygen kommer alla 78 

elevsvaren att analyseras trots detta. Om eleverna inte har besvarat uppgiften räknas de bort 

från urvalet. Elevsvaren är arkiverade på Karlstads universitet i mappar med cirka tio prov i 

varje mapp. Inom varje betygssteg har jag har gått igenom två till tre efterföljande mappar, 

beroende på hur många fullständiga svar som förekom.  

2.3 Avgränsningar 

Studiens metodologiska avgränsningar har i de två tidigare avsnitten till stor del redan berörts 

och diskuterats, men kommer i detta avnitt att sammanfattas.   

 De första avgänsningarna kan kopplas till studiens material, där jag valt att studera 

elevsvaren från det nationella provet i historia som genomfördes 2013. Valet av det nationella 

provet som underlag grundar sig dels i provets standardiserade art, och de förutsättningar de 

ger för elevernas individuella resonemang. Valet att använda proven från 2013 beror på att det 

hittills bara är dessa prov som finns publicerade och tillgängliga, och således kan både 

provuppgifterna och elevsvaren redovisas i denna studie utan att publicera känslig 

information. En annan materialavgränsning är valet att studera elevervaren från proven i 

årskurs 6. Anledningen till detta är att det är i årskurs 6 som begreppet orsak och verkan först 

förekommer som kunskapskrav, och utgör således en intressant grund för studien. Ytterligare 

en avgränsning i anslutning till materialet är valet av uppgift 6, som valdes ut med anledning 

till att den dels efterfrågar elevernas kausala förmåga, och också ger eleverna utrymme och 

möjlighet att resonera individuellt. Valet av denna provuppgift skapar dock i sig en 

avgränsning. Husbands femte steg, som uttryckte metaförståelse, faller i denna studie utanför 

undersökningens ramar, då provuppgiften inte efterfrågar denna typ av förståelse.

 Studiens vidarare avgränsningar kan kopplas till urvalet. I studien har er urval på 78 

elevsvar skett, utifrån 566 möjliga. Anledningen till att göra ett urval av de 566 elevsvaren har 

med teoretisk mättnad att göra, då det är troligt att jag innan 566 elevsvar analyserats 

genererat tillräckligt många variationer av kategorier. För att genomföra urvalet avgränsades 

elevsvaren utifrån det sammantagna betyget på provet, där en jämn fördelning med 13 prov i 

varje betygssteg skapades.      
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2.4 Metoder för dataanalys 

Den metod jag kommer använda för dataanalysen av elevsvaren är en kvalitativ 

innehållsanalys, då underlaget kräver en mer djupgående bedömning då det handlar om 78 

unika elevsvar där stora variationer kan förekomma. En kvantitativ ansats hade i större 

omfattning möjliggjort för generalisering av svaren, men hade på grund av de stelare 

bedömningskriterierna haft svårare att hitta bakomliggande teman. En kvalitativ ansats passar 

således bättre i relation till studiens syfte. I en kvalitativ innehållsanalys söker forskaren efter 

bakomliggande teman i analysmaterialet, och tar den situation där analysmaterialet har sitt 

ursprung i beaktande. Analysen inbegriper på förhand avgränsade kategorier, men öppnar upp 

för dels en mer detaljerad definition av kategorierna samtidigt som analysen kan generera nya 

kategorier, till skillnad från de mer rigida kategorierna som återfinns i kvantitativa studier.
29

 

Det jag kommer att göra i denna studie är att utifrån kausalitet kartlägga hur elever resonerar 

historiskt, dels genom att undersöka deras resonemang utifrån aktör och struktur, och dels 

utifrån deras sambandsförståels. Utöver det beaktas bedömningen på elevsvaren, för att se om 

det råder samvariation mellan betyg och det historiska resonemanget som avses i denna 

studie.  Den situation som analysmaterialet har sitt ursprung i är den unika provsituation som 

uppkommer med de nationella proven, som diskuterades i materialavsnittet.  

 För att skapa kategorierna har jag i första hand tagit avstamp i det teoretiska ramverket, 

där jag till en början utgick från alla de kategorierna som ingår i kausalitetsbegreppet.
30

 För 

att se om kategorierna var tillämpbara på materialet har jag genomfört ett pilottest där jag gick 

igenom 35 elevsvar. Därefter reviderade jag kategorierna utifrån pilotstudien och reducerade 

ner kategorierna till de två kategorierna jag har valt att undersöka, vilka är påverkansfaktor 

och sambandsförståelse. Valet av de två kategorierna är dels sammankopplat med vad den 

tidigare forskningen kunde visa för mönster gällande elevernas historiska förståelse, och 

också utifrån vilken information som var möjlig att utvinna ur elevsvaren. Pilottestet ligger 

som underlag till analysverktyget som presenteras i nästa avsnitt. På grund av den information 

pilottestet gav upphov till har jag i analysverktyget delat in den historiska aktören i tre 

komponenter; individuell aktör, kollektiv aktör och mötet mellan kollektiv och individuell 

aktör i de fall eleven utgår från båda i sin förklaring. Samma indelning av aktören har inte 

skett då både aktörer och strukturer anges som påverkansfaktorer i elevsvaren. Anledningen 

till det är att mötet mellan aktör och struktur förekom i så få fall att en sådan indelning inte 

                                                 
29 Bryman, 2008, s. 505 
30 Kategorierna som avses är de som presenterades i avsnitt 1.4.1 Kausalitet, nämligen sambandsförståelse, signifikans, 

påverkansfaktorer, oväntade konsekvenser och historiska händelser som icke oundvikliga.  
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hade givit något ökad förståelse.    

 Vid genomförandet av en kvalitativ innehållsanalys ligger fokus på forskarens egna 

bedömningar, vägval och kategoriseringar.
31

 Genomförandet medför därför en potentiell 

reliabilitets- och intersubjektivitetsproblematik, i och med att bedömningarna kan skifta 

mellan vem som bedömer och tillfälle för bedömning, beroende på bedömares förförståelse 

och idémässiga förutsättningar. För att hantera denna problematik upprättar jag ett 

systematiskt analysverktyg som jag genom hela analysen förhåller mig till för att hantera 

reliabilitetsproblematiken. För att hantera intersubjektivitetsproblematiken kommer jag 

genom hela analysen utförligt beskriva mina vägval och bedömningsgrunder, för att låta andra 

forskare sätta sig in i min bedömningsposition vid eventuell replikering av resultatet.  

2.5 Analysverktyg 

För att systematisera analysen kommer jag använda mig av ett analysverktyg. 

Frågeställningarna är sammankopplade med varandra, och jag kommer använda mig av denna 

koppling mellan faktorerna aktör/struktur och sambandsförståelse i mitt analysverktyg. Valet 

av analyskategorier gör mitt analysverktyg spetsigare och underlättar tolkning och jämförelse.

 De tre komponenter som i denna undersökning utgör påverkansfaktorer är de historiska 

individuella aktörerna, de historiska kollektiva aktörerna och de historiska strukturerna. I 

denna studie ses aktör och struktur stå i förhållande till varandra; aktörer är både skapade av 

och skapare av strukturer. Centralt i denna undersökning är vilka komponenter eleverna ser 

som påverkansfaktorer, huruvida det är aktörerna som påverkar omgivningen, eller 

omgivningen som påverkar aktörerna. Således tillkommer en kategori, då eleverna identifierar 

både aktör och struktur som påverkansfaktorer. Ytterligare en kategori tillkommer, då 

eleverna identifierar både den individuella aktören och den kollektiva som påverkansfaktorer. 

I dessa kategorier ingår med andra ord de fall där jämvikt råder mellan de olika faktorerna.

 För att kunna identifiera elevernas sambandsförståelse kommer jag använda mig av mig 

av fyra av de fem underkategorierna som presenterades i avsnitt 1.4.1.2. Kategorierna som 

används är 1) sambandslös förståelse: kausalitet är inte en faktor, 2) sekventiell förståelse: en 

orsaks- och verkanskedja, 3) klusterförståelse: orsakerna staplas på en hög tills de når en 

konsekvens, 4) multipel förståelse: orsakerna och konsekvenserna är sammanbundna i ett nät. 

På grund av valet av provuppgift och dess formulering faller metaförståelsen utanför ramen 

för analysen, då uppgiften inte efterfrågar denna förståelsetyp.  

 För att underlätta kategoriseringen av elevernas resonemang kommer jag utgå från ett 

                                                 
31

 Bryman, 2008, a.a., s. 368 
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analysverktyg. Analysverktyget har utformats på ett sådant sätt att den underlättar en 

jämförelse mellan de olika komponenterna och förklaringsstegen kommer jag att utgå från. 

Analysverktyget presenteras nedan: 

Figur 1: Analysverktyg 

  S a m b a n d s f ö r s t å e l s e 

P
 å

 v
 e

 r
 k

 a
 n

 s
 -

 

 f
 a

 k
 t

 o
 r

 

 Betyg 

Sambandslös 

förståelse 

Sekventiell 

förståelse 

Kluster-

förståelse 

Multipel 

förståelse 

Individuell aktör F-A 
 

    

Kollektiv aktör F-A 
 

    

Individuell och 

kollektiv aktör 
F-A 

    

Struktur F-A 
 

    

Aktör/struktur F-A 
 

    

Först kommer jag att analysera de påverkansfaktorer eleverna menar ligger bakom förändring, 

sedan den sambandsförståelse de använder. Avslutningsvis sammanför jag resultaten med 

varandra genom att använda analysverktyget.  
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3 Resultatredovisning  

I detta avsnitt redovisas analysen av studien. För att visa hur elevsvaren har analyserats 

presenterar jag ett antal elevexempel, i vilka jag genomfört mindre språkliga korrektioner för 

att tydliggöra förståelse snarare än stavning. I anslutning till vissa elevsvar har jag skapat 

figurer för att visa min tolkning av elevernas sambandsförståelse. Elevsvaren citeras enligt 

den kodning de givits av Karlstads universitet; bokstaven anger betyget eleven fick på provet 

och siffran anger provet. Elevsvar D:25 innebär således elev 25 med betyget D, etc. 

3.1 Sambandsförståelse 

3.1.1 Sambandslös förståelse 

Elevsvaren som återfinns i den sambandslösa förståelsen är den tredje mest förekommande 

kategorin. Inom denna kategori återfinns totalt 16 elevsvar där eleverna svarar utan att visa 

samband mellan orsak och verkan. På frågan om varför Gustav Vasa fick stöd innan han blev 

kung kan svaren se ut på följande sätt: 

Han gick till Dalarna för att få hjälp från fogdarna att störta kungen.   
  Elev E:30, uppgift 6a 

I följdfrågan, då eleverna ska beskriva orsakerna till varför det skedde uppror mot Gustav 

Vasa, förekommer svar av följande form:  

Vissa tröttnade på Gustav Vasa en del gillade honom med flera avskydde Gustav, de ville få 

tag på honom så de kunde döda honom.   
  Elev F:34, uppgift 6b 

I det första exemplet förklarar eleven vad Gustav Vasa gjorde, men det finns ingen antydan 

till varför han fick stöd. Eleven har historisk kunskap, men uppvisar ingen 

sambandsförståelse. I det andra exemplet uppvisar eleven inte lika tydligt att hen har kunskap 

om händelserna kring Gustav Vasa då svaret inte påvisar något samband.  

3.1.2 Sekventiell förståelse 

Den sekventiella förståelsen är den sambandsförståelse eleverna främst uppvisar. De flesta av 

dessa uppgifter har stora likheter med varandra, och nedan visas ett exempel på en sådan.  

Gustav Vasa hade sett blodbadet i Stockholm och åkte genast till dalkarlarna för att berätta 

den hemska nyheten och sedan gick Vasa och dalkarlarna mot Stockholm för att sätta stop för 

det. Därför kröntes man till kung.          

  Elev D:25, uppgift 6b 
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I det här svaret anges blodbadet som ensam orsak till att Gustav Vasa fick stöd. För att 

tydliggöra sekvensen visar jag nedan en figur som visar min tolkning av svaret.  
 

Figur 2: Exempel på sekventiell förståelse, D:25 uppgift 6b 

 

Det är en nära stående händelse (blodbadet) som kan kopplas direkt, tidsmässigt, till 

konsekvensen (Gustav Vasa får stöd). En orsak ger upphov till en händelse. Inom den 

sekventiella förståelsen kan sekvensen variera i längd: 

Innan Gustav Vasa blev kung var Kristian Tyrann det. Kristian anställde utländska fogdar 

som skulle gå runt i byarna och kräva skatt av människorna. Till slut vart folket less på det 

och gjorde uppror och misslyckades. Då avrättades många i Stockholms blodbad även Gustav 

Vasas far. Han ville inte ha Kristian som kung längre så han sökte stöd och dalkarlarna och 

fick dem med sig och gjorde uppror mot Kristian och lyckades få honom avsatt.    
  Elev A:13, uppgift 6a 

Svaret uppvisar en sekvens av händelser, samtidigt som det är ett utförligt svar i jämförelse 

med exempelvis D:25. Skillnaden tydliggörs med figuren nedan.  

Figur 3: Exempel på sekventiell förståelse, A:13 uppgift 6a 

 

Båda uppgifterna kategoriseras således som sekventiell förståelse, men innehåller tydliga 

skillnader i sekvenslängd.  

3.1.3 Klusterförståelse 

Näst mest frekvent är att eleverna förklarar utifrån klusterförståelsen. Eleverna förklarar 

orsakerna till en händelse utifrån flera aspekter, utan inbördes samband.  

Han skulle sänka skatterna och öka handeln. Han gjorde så att man fick ha vilken religion 

man ville. Han skulle också minska blodbaden.   
 Elev E:21, uppgift 6a 

De ville ha Gustav Vasa som kung för efter Stockholms blodbad så ville han hämnas på 

Kristian Tyrann och Gustav Vasa tog tillbaka Stockholm. Gustav Vasa handlade mycket 

också så att de skulle få mat, pengar och makt till Sverige. Gustav Vasa tyckte också att man 

skulle få välja religion. Det var orsakerna varför de ville han honom som kung. 
  Elev B:20, uppgift 6a 

I båda elevsvaren samlar eleverna orsaker på hög, men det finns inte mycket samband mellan 

de olika orsakerna. Svaren har på grund av det inte längre formen av en kedja, eftersom den 

kedja de eventuellt påbörjar bryts av, och en ny startar. Elevernas sambandsförståelse kan 

tydliggöras på följande sätt: 

Blodbad Stöd 

Kristian Tyrann Fogdar Skatt Människor 

Uppror Blodbad Gustav Vasa Stöd 



 

19 

 

Figur 4: Exempel på klusterförståelse, E:21 uppgift 6a och B:20 uppgift 6a 

 

3.1.4 Multipel förståelse 

I 6 fall kategoriseras elevernas förklaringar som multipel förståelse. Eleverna visar i de svar 

som kategoriserats som multipel förståelse inte alltid fullt utvecklad förståelse. Förklaringarna 

består oftast av ett fåtal nära liggande orsaker. På grund av förståelsens art varierar svaren. Jag 

kommer därför visa två olika exempel, och till svaren tydliggöra med en förklaringsfigur.  

Gustav Vasa verkade vara en bra man som många gillade många brydde sig nog inte vilken 

kung de fick bara att de fick en ny kung efter som många var rädda efter blodbadet och de 

gillade heller inte Kristian tog så mycket skatt. Därför ville de att Gustav Vasa skulle bli 

kung.    
  Elev B:13, uppgift 6a 

Eleven tar upp flertalet sammanbundna orsaker till varför Gustav Vasa fick stöd innan han 

blev kung. Min tolkning tydliggörs nedan. 

Figur 5: Exempel på multipel förståelse, B:13 uppgift 6a 

 

Det finns flera olika orsaker till varför Gustav Vasa fick stöd, och orsakerna hänger också 

samman med varandra på olika sätt.  

Nu hade Gustav blivit kung men han hade massa avgifter att betala då hade han hört om en 

munk Martin Luther. Han bestämde sig för att bli protestanter så han kunde ta alla skatter från 

kyrkan. Detta tyckte inte folket om de gjorde uppror mot kungen först ledde folket men till 

sist vann Gustav. Han hade också börjat ta in skatter det gillade folket inte heller så det var 

också en sak till upproret.  
  Elev C:28, uppgift 6b 

Orsak: 

Blodbad 

Orsak: 

Handel 

Orsak: 

Religionsfrihet 

Konsekvens:  

Gustav Vasa 

får stöd 

Gustav Vasa 

Kristian 

Bra 

Spelar 

ingen roll 

vem 

Skatt 

Blodbad 

Kung 
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Svaret påvisar återigen likheter med klusterförståelse då orsakerna samlas på hög, och det 

finns även delar som antyder en sekventiell förståelse. Sambanden är dock närvarande och 

tydliggörs i min tolkning nedan.  

Figur 6: Exempel på multipel förståelse, C:28 

 

Båda exempelsvaren är kategoriserade som multipel förståelse trots att de innehåller en del 

olikheter. Näten är inte omfattande, och innehåller nära liggande orsaker. Men eleverna 

presenterar multipla orsaker till händelsen, samtidigt som orsakerna har inbördes samband. 

Elevsvaren går att tolka på olika sätt, och min figurtolkning av dem hade kunnat se 

annorlunda ut. Vissa orsaker kan tolkas så i förbindelse med andra beroende på forskare. 

Dock är det inte figurernas – nätets – utseende som är det centrala. Det centrala är att det 

handlar om ett nät överhuvudtaget. Om vi väljer att placera orsakerna och konsekvenserna 

annorlunda i de båda exemplen, skulle svaren fortfarande uppvisa mutipel förståelse.  

3.2 Påverkansfaktorer 

I nästan samtliga fall utgår eleven från aktören som påverkansfaktor. I uppgift 6a utgår eleven 

från både den individuella och kollektiva aktören i lika många fall. I uppgift 6b är det en 

skillnad på 16 fall, där den individuella aktören är den vanligaste påverkansfaktorn. Eleverna 

utgår ofta från både den individuella aktören och den kollektiva aktören i sina svar: i uppgift 

6a och 6b förekommer det i 21 fall respektive 24 fall. Att eleverna använder sig av struktur 

utan att stukturen står i relation till en aktör, förekommer endast i ett fall av totalt 78, vilket i 

sig är anmärkningsvärt. Den enda uppgift som placerades inom denna kategori är inte heller 

oproblematisk, och diskuteras vidare under avsnitt 3.4 Svårkategoriserade fall. 

 Utöver skillnaden mellan förekomsten av den kollektiva aktören som påverkansfaktorn 

finns det en till större skillnad mellan de två deluppgifterna. I uppgift 6a förekommer endast 1 

fall där aktör möter struktur, medan det i uppgift 6b förekommer i 11 fall. Gällande de 11 fall 

i uppgift 6b har en del överväganden skett i kategoriseringen av dessa, då det i de flesta av 

dessa elevsvar handlar om en svag koppling till strukturerna. I svaren finns enbart en antydan 

Avgifter 

Martin Luther 

Protestantism 

Gustav Vasa 

Skatter 

Folket 
Kyrkan 
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till strukturer, och är till stor del baserade på hur definitionen av strukturer ser ut. Jag har valt 

att utgå från den definition jag beskrev i de teoretiska utgångspunkterna; strukturer är de 

ekonomiska, politiska och kulturella förhållanden i vilka aktörerna agerar, och på samma 

gång som aktörerna kan påverka dessa förhållanden kan också förhållandena påverka aktörens 

handlingar. Av denna anledning har jag i analysen av materialet dels utgått från om 

strukturerna används som förklaring, men också om aktörens handlingar är påverkade eller 

skapade av omkringliggande förhållanden, då de anger förutsättningarna för aktörens 

agerande. Genom att göra det placerades fler elevsvar inom kategorin aktör/struktur, även om 

strukturen främst kan antydas. 

 De flesta uppgifterna som placerats i kategorin aktör/struktur behandlar samma 

historiska aspekt och förekommer i deluppgift 6b. Det handlar om de fall där eleverna 

förklarar anledningarna till upproren mot Gustav Vasa utifrån den ekonomiska faktorn.  

Det gick inte som folket eller Vasa trott landet behövde mer pengar och hade stora skulder. 

Gustav fick höja skatterna och till och med ta silver från kyrkan.  

 Elev D:24, uppgift 6b  

De ville att Gustav Vasa skulle avsättas som kung eftersom först gav han ut jätte höga skatter 

för att han skulle ha råd att betala hansan tillbaks. Eftersom Hansan hade hjälp honom att bli 

kung över Sverige. Folket blev också väldigt upprörda när han gjorde Sverige till ett 

protestantiskt land och tog kyrkans rikedomar för att betala hansan.  

 Elev A:10, uppgift 6b 

I de två elevsvaren beskriver eleverna hur Gustav Vasa är styrd av ekonomiska strukturer. I 

det första fallet visar eleven i högre utsträckning hur strukturen styr aktörens handling, då det 

handlar om en oförutsedd konsekvens. I det andra exemplet går det att härröra anledningen till 

Gustav Vasa själv; det var han som tog lånen och det är de lånen han nu måste betala tillbaka. 

Samtidigt finns det här en antydan om de ekonomiska förhållanden som råder och hur Gustav 

Vasa måste agera utifrån dessa. Trots att strukturerna inte är tydligt utskrivna, så bedömer jag 

den här typen av förklaring som ett möte mellan aktör och struktur.  

 Gällande det enda svar som kategoriserades som mötet mellan aktör och stuktur i 

delippgift 6a är strukturen mer framträdande. 

Han satte igång och deltog i upproret mot Danmarks tyrannkung och befriade Sverige. Han 

var på folkets sida och ingen adelsman som de föraktade, han var ”en av dem”.  

 Elev D:22, uppgift 6a 

Eleven visar hur de sociala förhållanden som råder kan vara en påverkansfaktor på aktörernas 

handlingar, då eleven uppvisar att Gustav Vasa fick stöd för att han var en av folket, och inte 
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en adelsman. Den sociala strukturen är således en anledning till att Gustav Vasa fick stöd. 

 När man studerar påverkansfaktorerna i relation till sambandsförståelse går det att se ett 

mönster. Vi kan se att eleverna tenderar att utgå från en aktör i en sekventiell förståelse, där 

det råder jämn fördelning angående individuell och kollektiv aktör. Om vi ser de båda 

uppgifterna tillsammans är den individuella aktören vanligast förekommande i den 

sekventiella förståelsen.  

3.3 Sambandsförståelse i relation till påverkansfaktor 

Resultaten har i de tidigare avsnitten analyserats frånskilda varandra. Om vi analyserar 

sambandsförståelsen i relation till påverkansfaktorerna kan vi se ytterligare mönster. 

 I den sambandslösa förståelsen anger de flesta eleverna i uppgift 6a den individuella 

aktören som påverkansfaktor, och i uppgift 6b den kollektiva aktören. I vardera uppgift finns 

1 fall där den individuella aktören och den kollektiva aktören förekommer samtidigt. Inget 

svar inom den sambandslösa förståelsen antyder tecken på struktur.  

 I den sekventiella förståelsen är den kollektiva aktören den mest frekventa 

påverkansfaktorn i uppgift 6a, och inte långt efter den individuella aktören eller 

kombinationen av dem båda. I uppgift 6a är den individuella aktören mest frekvent. I och med 

att den sekventiella förståelsen var den vanligaste uppvisade, innebär det att de flesta elever i 

denna studie utgår från en individuell aktör i en sekventiell kedja. Fördelningen av 

påverkansfaktorer är inom klusterförståelsen förhållandevis jämn, förutom i uppgift 6b där 

den kollektiva aktören endast förekommer i ett fall. Elevsvaren som uttrycker multipel 

förståelse förekommer enbart i 6 fall, och i 5 av dem utgår eleverna från den individuella eller 

kollektiva aktören, eller mötet mellan de båda. I det sjätte fallet möter aktör struktur i 

elevsvaret. Totalt med båda uppgifterna inräknade kategoriserades totalt 11 fall där ett möte 

mellan aktör och struktur framkom som påverkansfaktor. I 10 fall återfinns denna 

påverkansfaktor i antingen den sekventiella förståelsen eller klusterförståelsen. Det sista fallet 

med denna påverkansfaktor förekommer i den multipla förståelsen.  

3.4 Svårkategoriserade fall 

Jag ska i detta avsnitt presentera exempel på några av de svårkategoriserade uppgifterna och 

belägga deras placering i tabellen. Den kanske mest utmärkande uppgiften är D:21, som är 

den enda uppgiften som har bedömts använda enbart strukturer som påverkansfaktor. Det är 

en tveksam kategorisering, men den som ligger svaret närmast i det använda analysverktyget. 
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Det blev uppror för att det blev så mycket ändringar kring religion och skatterna höjdes och 

blev värre!!  
  Elev D:21, uppgift 6b 

Eleven har uppgett att det skett ändringar gällande religion och ekonomi. Den historiska 

förändringen har inte genomförts av någon speciell aktör, utan snarare bara förekommit som 

om de hade varit naturkrafter, på samma sätt som en jordbävning eller en storm. 

 Ytterligare två svårkategoriserad uppgift innefattar både 6a och 6b: 

De ville ha han som kung för att han skulle ta hand om handeln, skatterna och 

Kalmarunionen.  
  Elev F:31, uppgift 6a 

De ville avsätta Gustav Vasa som kung för att han inte tog hand om fogdarna, religionerna 

och blodbadet.  
  Elev F:31, uppgift 6b 

I provuppgiften tilldelas eleverna sex ord att använda i sina svar. Orden eleverna får är handel, 

skatter, Kalmarunionen, fogdar, religion och blodbad, som i flera fall anknyter starkt till 

strukturer. Samtidigt som eleven visar att hen förstår vad orsaker innebär, då svarets 

uppbyggnad tyder på det, har eleven använt sig av orden utan att egentligen ge ett samband. 

Båda uppgifterna kategoriserades således som sambandslös förståelse utifrån min bedömning.  

3.5 Sammanställning av analysen 

Nedan presenteras sammanställningen och sammanfattningen av det analyserade materialet 

för att visualisera resultatet. Utförligare tabeller där de specifika elevsvaren står angivna i 

relationen till betyg återfinns i Bilaga 1. I den första tabellen visas analysen för deluppgift 6a, 

och i den andra tabellen visas analysen av deluppgift 6b.  

Tabell 2: Analys: uppgift 6a: Resonera kring orsakerna till att Gustav Vasa fick stöd innan han blev kung. 

  Sa m b a n d s f ö r s t å e l s e  
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Sambandslös 

förståelse 

Sekventiell 

förståelse 

Kluster-

förståelse 

Multipel 

förståelse 

 

Totalt 

Individuell aktör 6 12 10 0 28 

Kollektiv aktör 1 18 7 2 28 

Individuell och 

kollektiv aktör 
1 13 7 0 21 

Struktur 0 0 0 0 0 

Aktör / struktur 0 1 0 0 1 

 Totalt 8 44 24 2 78 

 

I tabellen kan vi se att det råder övervikt gällande uppvisad sambandsförståelse: 44 elevsvar 

uppvisar sekventiell förståelse för historia, strax över hälften av de analyserade elevsvaren. 

Näst vanligast är klusterförståelsen, med hälften så många förekommande fall. Minst vanlig är 

den multipla förståelsen med 2 kategoriserade svar. 8 fall är sambandslösa.  
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 Gällande påverkansfaktorerna kan vi se att aktören är den vanligaste faktorn eleverna 

utgår från, i alla 78 elevsvar finns ett aktörsskap angivet. Vid en uppdelning av aktörsfaktorn i 

individuell aktör, kollektiv aktör samt kombinationen av dem båda råder det i denna uppgift 

stor jämvikt mellan de tre faktorerna. Stuktur anges aldrig som enskild påverkansfaktor, och 1 

elevsvar innehåller både aktör och struktur.    

 Den individuella aktören är den vanligaste faktorn i den sambandslösa förståelsen, 

likaså i klusterförståelsen. I den sekventiella förståelsen är den kollektiva aktören den 

vanligaste påverkansfaktorn, följt av den individuella eller mötet mellan de båda. I de två fall 

där eleverna uppvisa multipel förståelse anges den kollektiva aktören som påverkansfaktor.  

Tabell 3: Analys: uppgift 6b: Resonera kring orsakerna kring upproren mot Gustav Vasa som kung. 
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Sambandslös 

förståelse 

Sekventiell 

förståelse 

Kluster-

förståelse 

Multipel 

förståelse 

 

Totalt 

Individuell aktör 2 17 8 2 29 

Kollektiv aktör 5 7 1 0 13 

Individuell och 

kollektiv aktör 
1 11 11 1 24 

Struktur 0 1 0 0 1 

Aktör / struktur 0 5 5 1 11 

 Totalt 8 41 25 4 78 

 

I uppgift 6b råder liknande förhållanden som i uppgift 6a, men med några skillnader. Sifforna 

gällande den uppvisade sambandsförståelsen är nästintill identiska. 41 elever uppvisar 

sekventiell förståelse och 25 elever uppvisar klusterförståelse. Även här förekommer den 

multipla förståelsen i lägst omfattning med 4 fall, och 8 fall är sambandslösa.  

 Aktörsfaktorn är vanligast och förekommer i 58 fall. Skillnaderna är större i denna 

deluppgift, och det är färre elever som anger den kollektiva aktören som påverkansfaktor. 

Istället identifierar totalt 11 elever kombinationen aktör och struktur som påverkansfaktor. Ett 

elevsvar har kategoriserats utgå endast utifrån struktur som påverkansfaktor i denna uppgift.

 Den kollektiva aktören är mest frekven i den sambandslösa förståelsen. I den 

sekventiella förståelsen anges den individuella aktören i de flesta elevsvar. Den individuella 

aktören eller mötet mellan den individuella och kollektiva är vanligast förekommande i 

klusterförståelsen. 4 elevsvar kategoriseras som multipel förståelse, varav 2 anger individuell 

aktör, 1 mötet mellan individuell och kollektiv, och 1 både aktör och struktur. I de 11 fall där 

eleverna anger både aktör och struktur som påverkansfaktorer fördelas 10 jämnt mellan den 

sekventiella förståelsen och klusterförståelsen.   
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4 Slutdiskussion  

4.1 Den fastkedjade aktören? 

Studiens syfte var att utifrån orsak och verkan undersöka hur grundskolelever resonerar 

historiskt. För att besvara syftet ställde jag i första hand en övergripande forskningsfråga – 

hur kommer elevers historiska förståelse till uttryck i deras resonemang inom historia? – som 

bröts ned i två preciserade frågeställningar. Frågeställningarna ämnade besvara den 

övergripande forskningsfrågan utifrån de påverkansfaktorer eleverna identifierade som orsak 

till historiska händelser och vilken sambandsförståelse de uttryckte i sina resonemang.

 Studiens resultat överensstämmer till stor del med den tidigare forskningen gällande den 

individuella aktören i en sekventiell kedja. Den sekventiella kedjan kan likställas med orsaks- 

och verkanskedjan som eleverna tenderade att utgå från.
32

 I den tidigare forskningen kunde vi 

också se att eleverna hade en tendens att förstå och reducera de historiska aktörerna till ett 

fåtal aktörer.
33

 Kedjan är ofta kortare och innehåller nära stående orsaker som skapar direkta 

konsekvenser. När eleverna förklarar historia gör de det utifrån en begränsad del av historien. 

Det blir således svårare för dem att förklara historia utifrån de bredare perspektiven, och 

kanske ännu svårare att använda sina historiska kunskaper för att förstå nutiden och tolka 

framtiden, som är en del av historieämnets syfte i den svenska läroplanen. Samma 

problematik gäller i de fall där eleverna staplar orsaker på hög utan att se sambandet mellan 

dem. Även dessa elever riskerar att stöta på problematik då kunskaperna appliceras på andra 

tider. Vi kan med andra ord tala om den tidsmässiga dimensionens tyranni, då denna verkar 

ligga överordnad i elevernas resonemang. Dimensionen ligger överordnad till den grad att vi 

även i denna studie kan se tecken på elever som snarare ger ett tidsförlopp av händelser utan 

samband, istället för att svara på frågan. Resultatet kan således ses i relation till 

Alexanderssons och Runessons slutsatser, där den tidsmässiga dimensionen låg överordnad 

andra. I deras undersökning studerade eleverna nutida konflikter inom historieämnet, och då 

den sekventiella förståelsen låg överordnad hade eleverna svårt att förstå de mer abstrakta 

delarna av konflikterna, och därtill svårt att applicera kunskapen på andra konflikter. 

Resultatet kan även kopplas samman med Coffins och Virtas respektive studier, som kunde se 

att den sekventiella förståelsen ibland skapade sambandslös förståelse, då den tidsmässiga 

dimensionen var så pass överordnad.    

 Enligt Seixas och Mortons definiton är den multipla förståelsen idealet, då det är utifrån 

                                                 
32 Se Barton 2008, Coffin 2004, Alexandersson & Runesson 2006 och Virta 1997 
33 Se Barton 2008, Coffin 2004 Halldén, 1994, Lee, Dickinson & Asby 1997 
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denna vi kan förstå historia, och utan denna förståelse riskerar vår uppfattning om historia bli 

fragmentiserad och en lista av fakta utan samband. Denna studies resultat kan visa exempel på 

när så är fallet. En fråga som kan ställas är om elever i slutet av årskurs 6 kan resonera utifrån 

den multipla förståelsen, där det handlar om att se samband mellan både de historiska 

händelsernas bredd och djup. Som vi kan se i studiens resultat finns det elever som 

sammanför både de bredare strukturerna och den individuella och kollektiva aktören, och som 

förklara historia utifrån nät av orsaker och konsekvenser. Även om svaren ibland är något 

begränsade, visar eleverna att det är möjligt att resonera utifrån kausalitet på ett annorlunda 

sätt än vad som oftast förekommer. Dessa elever visar således att är möjligt att även i unga år 

kan resonera utifrån multipla orsaker och konsekvenser. Intressant är dock att i de svar där 

eleverna uttrycker en multipel förståelse anges antingen individuella eller kollektiva aktörer 

som påverkansfaktorer. För att resonera utifrån den multipla förståelsen hade det varit rimligt 

att tänka att främst skulle ske även utifrån strukturella faktorer. Eleverna i denna studie 

lyckades dock resonera utifrån den multipla förståelsen utifrån enbart individuella och 

kollektiva aktörer, och det kan ligga som förklaring till de begränsade nät som framkom.

 Resultatet kan även förstås utifrån provuppgiftens utformning och konstruktion. Hade 

andra frågor givit upphov till andra typer av svar? Det är troligt. Båda deluppgifterna kretsar 

kring Gustav Vasa och nämnda upprorsmakare, och kanske blev det ledande i elevernas 

tankar gällande elevernas tendens att fokusera på den historiska aktören. Samtidigt finns 

exempel där eleverna inte utgår från Gustav Vasa som individuell aktör, utan aktören är i 

vissa fall Kristian II (som vi kunde se i några av exempelsvaren), men även Nils Dacke och 

Gustaf Trolle. De kollektiva aktörerna refereras ofta till som ”dalkarlarna”, antagligen då 

dessa representeras i uppgiftens tillhörande bild.
34

 Men samtidigt finns exempel där eleverna 

refererar till ”folket” i betydelse av de människor som inte är adeln. Eleverna uppvisar 

återigen att möjligheten att tänka utifrån större perspektiv finns. Så även om eleverna 

eventuellt genom provfrågans utformning knuffas i riktning mot ett aktörsstänkande, 

förekommer trots det strukturränkande. Samtidigt uppvisar analysen resultat som kan 

jämföras med exempelvis Bartons, som kunde se att eleverna ofta reducerade historiska 

händelser till ett fåtal aktörer. Trots den ibland totala avsaknaden av strukturella faktorer 

anmärkningsvärd. För att få ett helhetsperspektiv på historia är individuella och kollektiva 

aktörerna är viktiga, men lika viktiga är strukturerna.    

 Provuppgiftens utformning kan kanske också kopplas samman med förekomsten av 

                                                 
34

 Se Bilaga 2 
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kollektiva aktörer, eller kombinationen av enskilda och kollektiva aktörer, som 

påverkansfaktor. Provuppgiften utgår från en kollektiv grupp då den efterfrågar varför Gustav 

Vasa fick stöd respektive stötte på motstånd från landskapen, och kanske hade eleverna 

tenderat att utgå från den individuella aktören om frågan varit annorlunda ställd. 

 Vi kan utifrån den tidigare forskningen och elevernas provsvar i viss utsträckning tala 

om en fastkedjad aktör. Eleverna tenderar att lägga historiens utveckling på den individuella 

aktören som ensam påverkare. Aktörens handlingar är direkt kopplade till den historia där hen 

agerar, och resonemangen stannar i den historia där de utspelade sig, i en kort orsaks- och 

sambandskedja. Elever lägger stor vikt på vad aktören gör, men låter inte aktören agera någon 

annanstans än den tid hen levde i. På sätt och vis blir aktören fastkedjad i sin historia, utan att 

någonsin ses som en del i den stora historien som hjälper oss att förstå nutid och framtid. 

Samtidigt blir aktören oerhört mäktig och fri att forma historien i sin egen tid. Resultaten visar 

dock att det inte är nödvändigt att kedja fast aktören i historien. Kanske behöver eleverna 

enbart vägledning i hur de kan resonera utifrån orsak och verkan, så de har möjligheten att 

uppnå historieämnets syfte och möta samhällets krav på dagens samhällsmedborgare.  

4.2 Fakta kontra färdighet 

I problemformuleringen talade jag om att den svenska läroplanen med tiden förändrats från en 

läroplan som uppmanade till faktaförståelse till en läroplan som uppmanar till 

färdighetskunskaper. I analysen av materialet fanns vissa tecken på relationen fakta kontra 

färdighet, främst utifrån resultatet i relation till det betyg eleverna fått på provet.
35

 

 Betyget står för det totala betyg eleven har fått på provet, och gäller således inte 

specifikt för just den specifika uppgift som har analyserats. Men för att eleverna ska kunna få 

det slutbetyg de erhållit på provet, innebär det att de individuella frågorna till stor del ska 

kunna spegla det. Fördelningen av provbetyg mellan den sekventiella förståelsen och 

klusterförståelsen är ganska lika, och det verkar inte råda någon skillnad mellan 

sambandsförståelsen betydelse. I bedömningsanvisningarna till provet föreslås lärarna att utgå 

från resonemangens bredd och djup. Ett svar som visar på bredd är mer kvantitativt 

innehållsrikt, medan ett svar som visar på djup istället fördjupas med förklaringar och 

motiveringar. Ett svar kan innehålla både bredd och djup, men ger då belägg för kunskaper på 

A-nivå, istället för exempelvis C-nivå där det snarare handlar om antingen bredd eller djup.
36

 

Jag kommer inte försöka utvärdera lärarnas bedömningar av elevsvaren, men det utgör en 

                                                 
35 För fullständig sammanställning av resultatet i relation till betyg, se Bilaga 1 
36 Ämnesprov, läsår 2012/2013, Historia: Bedömningsanvisningar, Årskurs 6, s. 3 
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intressant aspekt av studiens resultat. Den sekventiella förståelsen kan ses som motsvarande 

till djup, medan klusterförståelsen snarare kan förstås som bredd. Den multipla förståelsen 

kan utifrån det förstås som både bredd och djup, där inbördes samband råder. Utifrån det kan 

vi se att det inte råder någon större skillnad mellan bredd och djup, och ibland bedöms elever 

som har antingen bredd eller djup enligt de högre nivåerna medan elever som har både och 

hamnar i de lägre nivåerna. Sambandsförståelsen verkar således inte ha någon större betydelse 

för betyget. Däremot finns det ett samband gällande den sambandslösa och multipla 

förståelsen, då de första genererar de lägre betygen och de andra de högre. Inte heller 

påverkansfaktorn spelar någon större roll för betyget, så spridningen är jämn mellan de olika 

betygen och faktorerna.     

 Sambandsförståelsen eller påverkansfaktorn är med andra ord inte alltid central i 

lärarnas bedömningar. I första hand verkar elevernas betyg vara baserade på huruvida de 

svarat på frågan eller inte, och i andra hand om informationen som eleverna presenterar är 

korrekt eller inte. På det sättet är det tydligt att faktakunskaperna kanske står något högre än 

färdigheterna i lärarnas bedömningar, eftersom det är faktakunskaperna som bedöms i första 

hand. Resultatet har således likheter med Lilliestam, som talade om en stark tradition inom 

historieämnet där faktakunskaperna premieras framför färdighetskunskaperna. Samtidigt kan 

vi se tecken på att sambandsförståelsen har betydelse för de högre betygen. Det går att se som 

ett tecken på sambandet mellan första och andra ordningens kunskaper. För att bemästra 

historia måste både faktakunskaperna finnas där, och sättas i ett sammanhang med hjälp av 

färdighetskunskaperna.  

4.3 Vidare forskning 

I denna studie har jag analyserat materialet utifrån två aspekter av kausalitetbegreppet. Det 

finns dock fler aspekter av begreppet som hade kunnat ge intressanta insikter i relation till 

mina resultat, men som föll utanför ramarna för denna studie. En sådan är om jag hade 

analyserat orsakernas och konsekvensernas signifikans; de orsakerna eller konsekvenserna 

som eleverna identifierar som de viktigaste för att en historisk händelse skulle kunnat ske. 

 Utifrån denna studiens resultat kan vi belägga elevernas fokusering på den individuella 

aktören i en sekventiell kedja ytterligare. Resultatet i kombination med exempelvis orsakernas 

och konsekvensernas signifikans kan ligga till grund för ytterligare studier i ämnet. Hur 

resonerar eleverna historiskt om man tog bort vissa historiska händelser;  hur hade exempelvis 

historien sett ut om Gustav Vasa inte hade funnits, eller om dalkarlarna inte hade stoppat 

honom och bett honom att vända tillbaka? Vi kan se tecken som tyder på att de frågor man 
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ställer har konsekvenser för elevernas svar. Hade vi fått samma resultat med en annan 

provfråga, som till exempel plockade bort aktörsskapet? Skulle vi genom det kunna 

identifiera andra påverkansfaktorer och annan sambandsförståelse?   

 Med denna studie har vi utifrån begreppen orsak och verkan fått en ökad förståelse för 

elevers historiska resonemang, och med det fått ytterligare förståelse för de kunskaper 

eleverna tar med sig till grundskolans senare år. En studie om elevers progression hade även 

det fördjupat vår förståelse. Liknande studier som omfattar andra årskurser skulle således 

tillsammans med denna studie kunna fördjupa vår förståelse för elevernas progression 

ytterligare, och svara på frågor som ålders betydelse för elevernas historiska resonemang. 

Även i en sådan studie hade det varit möjligt att utgå från det nationella provet i historia, då 

provet genomförs både i årskurs 6 och 9.  

 Historieämnet är dessutom i hög grad en del av elevernas identitetsskapande. Resultatet 

av denna studie visar på hur eleverna tenderar att fokusera på individuella och kollektiva 

aktörer, som tyder antingen på att de historiska individuerna har stor makt eller att eleverna 

tror att de har stor makt. Samtidigt förstås ibland historia som en nödvändig, sambandslös 

utveckling, och aktören är till viss del fastkedjad i sin del av historien. Utifrån resultatet 

öppnas frågor angående elevernas uppfattning om sin egen plats i historien. Upplever 

eleverna att de kan påverka världen idag och i framtiden, eller är de utomstående krafterna för 

starka? Eller är det enbart vissa personer som kan påverka nutiden och framtiden, så som bara 

vissa personer kunnat påverka dåtiden? Elevernas uppfattning om dåtida, nutida och framtida 

historisk identitet kräver vidare forskning, och skulle hjälpa att utveckla vår förståelse 

ytterligare. 

4.4 Ämnesdidaktiska lärdomar 

Utifrån denna studie går det att dra flera ämnesdidaktiska lärdomar. Kausalitet är ett 

komplicerat begrepp, trots det finns ingen tydlig formulering i historieämnets styrdokument. 

Kausalitet är också ett fundamentalt begrepp för historieämnet, då historieämnet utan 

samband reduceras till en samling uppradad fakta. Om det inom historieämnet ska finnas en 

ambition att bidra till elevernas identitetskapande process och deras förståelse för nutiden och 

analys av dåtiden, är kausalitetsbegreppet en förmåga att utgå från. Studien utifrån kausalitet 

visar hur det går att förstå elevers historiska förståelse. Om lärare förstår begreppets 

komplexitet, och själva lär sig att utveckla förmågan att använda detta disciplinära begrepp, så 

finns det större förutsättningar att utveckla färdigheten hos elever oavsett ålder. Om så sker 

kanske lärare inte lika lätt faller in i den historietradition som fortfarande verkar råda i den 



 

30 

 

svenska skolan. Alla ämnen har en tradition, och i historieämnet har faktakunskaperna ett 

starkt fäste. Men faktakunskaperna kan inte stå utan färdighetskunskaperna, lika lite som 

färdighetskunskaperna kan stå utan faktakunskaperna. Färdighetskunskaperna, eller andra 

ordningens kunskaper, ger faktakunskaperna, första ordningens kunskaper, dess innebörd och 

sammanhang. Samtidigt behövs första ordningens kunskaper för att ge färdighetskunskaperna 

en mening. Den tidigare forskningen visar hur lärare ofta återgår till en berättande 

undervisning, där faktakunskaperna premieras framför färdighetskunskaperna även om 

lärarens ambitioner har varit de motsatta. Att aktivt arbeta med att utveckla den egna 

förståelsen för färdigheterna, till exempel genom en studie som denna, kan vara till fördel för 

den kommande lärargärningen. På det sättet kanske lärare i högre utsträckning lyckas få den 

planerade undervisningen att möta den realiserade.   

 Studien visar också hur elever i årskurs 6 tänker i ämnet historia, och hur deras 

förståelse kan komma till uttryck. Studiens resultat stannar inte i årskurs 6, utan hjälper oss att 

förstå en del av den kunskap eleverna bär med sig till grundskolans senare år. Orsak och 

verkan står med i kunskapskraven även i årskurs 9. Om vi vet vilken förståelse eleverna har 

gällande kausalitet då de börjar årskurs 7, finns det historiedidaktiska lärdomar att dra av 

denna studie för att kunna bygga vidare på elevernas kunskapsbas. 
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Bilaga 1 – Fullständigt analysschema av materialet 

Analys: uppgift 6a: Resonera kring orsakerna till att Gustav Vasa fick stöd innan 

han blev kung. 
 

   S a m b a n d s f ö r s t å e l s e  

P
 å

 v
 e

 r
 k

 a
 n

 s
 f

 a
 k

 t
 o

 r
 

 

Betyg 

Sambandslös 

förståelse 

Sekventiell 

förståelse 

Kluster-

förståelse 

Multipel 

förståelse Totalt 
Individuell 

aktör 
F F:32, F:49 - 

F:33, F:43, 

F:48 
- 

 

 E 
E:30, E:31, 

E:34, E:36 

 E:22, E:24, 

E:25, E:37 
E:21 - 

 

 D - 
 D:25, D:26, 

D:29, D:33 
D:23, D:31 - 

 

 C -  C:26, C:28,  C:30, C:36,  -  

 B - - B:14  -  

 A -  A:7, A:11,  A:5   -  

 = 6 12 10 0 28 

Kollektiv 

aktör 
F - 

F:34, F:36, 

F:41 
 F:45 - 

 

 E -  E:33, - -  

 D D:30 
D:21, D:27, 

D:32, D:36 
D:24 - 

 

 C - C:32, C:33 C:29, C:37 -  

 B - 
 B:18, B:21, 

B:23 

B:15, B:19, 

B:25 
B:13 

 

 A - 

A:2, A:8, 

A:9, A:10, 

A:12 

-  A:6 
 

 = 1 18 7 2 28 

Individuell  F F:31 F:35, F:46 F:44 -  

och 

kollektiv 
E - 

E:23, E:28, 

E:32 
- - 

 

aktör D - - - -  

 
C - 

C:22, C:34, 

C:25, C:35 
C:23 - 

 

 
B - B:16, B:22 

B:17, B:20, 

B:24 
- 

 

 A - A:1, A:13 A:3, A:4, -  

 = 1 13 7 0 21 

Struktur F - - - -  

 E - - - -  

 D - - - -  

 C - - - -  

 B - - - -  

 A - - - -  

 = 0 0 0 0 0 

Aktör/ F - - - -  

struktur E - - - -  

 D - D:22 - -  

 C - - - -  

 B - - - -  

 A - - - -  

  = 0 1 0 0 1 

  Totalt 8 44 24 2 78 
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Tabell 2: Analys: uppgift 6b: Resonera kring orsakerna kring upproren mot 

Gustav Vasa som kung. 
 

   S a m b a n d s f ö r s t å e l s e  

P
 å

 v
 e

 r
 k

 a
 n

 s
 f

 a
 k

 t
 o

 r
 

 

Betyg 

Sambandslös 

förståelse 

Sekventiell 

förståelse 

Kluster-

förståelse 

Multipel 

förståelse Totalt 
Individuell 

aktör 
F F:45 

F:33, F:35, 

F:43, F:48,  
- - 

 

 

E E:37 E:28  

E:21, E:23, 

E:24, E:30, 

E:31,  
- 

 

 
D - 

D:22, D:23, 

D:32, D:36 
D:33 D:26 

 

 
C - 

C:29, C:30, 

C:34,  - - 
 

 
B - 

B:14, B:15, 

B:21,  
- B:19 

 

 A - A:8, A:9 A:2, A:5 -  

 = 2 17 8 2 29 

Kollektiv 

aktör 
F 

F:32, F:34, 

F:44 
F:36, F:46 - -  

 

 E E:33 E:22 - -  

 D - - - -  

 C  C:33 C:23, C:35 - -  

 B - B:18,  B:25 -  

 A - A:12 - -  

 = 5 7 1 0 13 

Individuell  F F:31 F:41, F:49 - -  

och E - E:36 E:25, E:34 -  

kollektiv 

aktör 
D - 

D:25, D:29, 

D:31 
D:27 - 

 

 C - C:26 C:22, C:37 C:28  

 
B - B:17, B:23 

B:13, B:22, 

B:24 
- 

 

 
A - A:1, A:13 

A:4, A:6, 

A:11 
- 

 

 = 1 11 11 1 24 

Struktur F - - - -  

 E - - - -  

 D - D:21 - -  

 C - - - -  

 B - - - -  

 A - - - -  

 = 0 1 0 0 1 

Aktör F - - - -  

/struktur E - E:32 - -  

 D - D:24 D:30 -  

 C - C:32, C:36 C:25 -  

 B - - B:16 B:20  

 A - A:7 A:3, A:10 -  

  = 0 5 5 1 11 

  Totalt 8 41 25 4 78 
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