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”Ett snäpp högre”

Vilka tankeredskap hanterar historielärare i sin undervisning och när framkommer 
dessa i de kurser lärare undervisar i? Hur hanterar lärare tankeredskap i termer av 
rekonstruktion och konstruktion? Dessa frågor ställs i denna studie som bygger 
på en analys av sju lärares undervisningsmaterial och på uppföljande intervjuer 
med lärarna.

I den första delen kartläggs de tankeredskap som lärare hanterar i hela kurser 
som de undervisar i. Ett resultat av denna del är att orsak och konsekvens är 
det dominerande tankeredskapet som lärare hanterar. Ett annat resultat är att 
tankeredskapens förekomst i lärarnas kurser uppvisar stora variationer. I den andra 
delen sker en fördjupad analys av två tankeredskap, källor och källkritik samt orsak 
och konsekvens. I denna analys framkommer att lärarnas hanterande av källor 
och källkritik i större utsträckning kan beskrivas i termer av konstruktion, jämfört 
med lärarnas hanterande av orsak och konsekvens. I analysen framkommer 
också att lärare kan hantera tankeredskap i två steg; det som i studien kallas 
tankeredskap som modell respektive tankeredskap som process.
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Förord  
Det första som står men det sista som skrivs, förordet. Blickar jag nu tillbaka på den tid 

som har förflutit sedan det glädjande antagningsbeskedet till forskarskolan CSD-FL 

kom inser jag hur snabbt dessa år har gått. Det har varit händelserika och arbetsfyllda 

år. Det är frukten av detta arbete som nu ska delas. Att forska och skriva är en process 

som tidvis kan kännas ensamt men många personer ligger bakom arbetets resultat. Det 

är dessa personer som nu ska lyftas fram.  

 

Margit, Tess, Anders, Fredrika, Nina, Mikael och Lena; utan er hade denna studie inte 

blivit av. Jag riktar ett stort tack till er för er medverkan i denna studie. Jag hoppas 

innerligen att jag gör er rättvisa.  

 

Ett särskilt tack vill jag rikta till mina handledare docent Martin Stolare och 

universitetslektor Johan Samuelsson. Ni har genom ert kunniga, engagerade, 

rättframma, stöttande och lättsamma sätt varit utmärkta handledare för mig. Ni har alltid 

funnits till hands, gett kloka råd och synpunkter men också lyssnat och låtit er 

övertygats. Tack! Detta gäller också hela miljön inom CSD-FL och alla ni som jobbar 

där. Engagemang, kunskap och förståelse är tre ord som jag vill beskriva er med. Tack 

ni också! Den betydelse som historiegruppen har haft kan nog inte överskattas. Henrik 

Friberg, min rumskamrat och kollega, Ulrik Holmberg, Susanne Liljedahl, Rickard 

Nordkvist och Joakim Wendell, ett stort tack riktas till er för kloka kommentarer, 

stöttande uppmuntran och trevligt sällskap. Här måste också May-Brith Ohman Nielsen 

lyftas fram; tack för att du visat oss vad skärpa i blicken kan innebära. Tack också Bengt 

Schüllerqvist och Ingrid Mossberg Schüllerqvist för ständig uppmuntran och utmaning, 

nyfikenhet och kloka råd. Tack också KG Hammarlund för kunnig grönläsning.  

 

Mina nära och kära, familj och vänner ska också lyftas fram. Tack alla ni som följt och 

stöttat arbetet genom era frågor och nyfikenhet.  

 

Givetvis ska min arbetsgivare, Karlstads kommun, tackas. Utan en skolledning som visat 

både mod och vilja att satsa på forskarutbildning för verksamma lärare hade detta 

projekt aldrig påbörjats. Tack också alla kollegor och skolledare på både 

Älvkullegymnasiet och Sundstagymnasiet i Karlstad för ert stöttande sätt. Tack Carina 

Marcusson Norlander, Helena Elow och Henrik Friberg för korrekturläsning! Tack 

också till Oscar Engdahl och Mårten Moltheus för att ni ställde upp som testpersoner. 

 

Att lyfta fram beslutsfattarna i kommunen sist när det var de som i ett första läge gjorde 

projektet möjligt överhuvudtaget kan verka lite märkligt. Bryts inte kronologin då? Jo, 

det gör den. 

 

Karlstad i november 2015  
Martin Estenberg 
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Abstract  
The aim with this study is to examine how practicing history teachers in upper secondary 

school deal with historical thinking concepts. The three main questions are: which 

concepts do teachers use in their courses and when do they use them? How can teachers’ 

use of different historical thinking concepts be described in terms of reconstruction and 

construction? What factors influence teachers when they work with historical thinking 

concepts?  

 

To answer these questions, the material, for example tests, lesson plans and notes of 

seven teachers has been analyzed. These analysis were followed by interviews with the 

teachers. 

  

The empirical data have been handled in two steps. The first step is a survey of what 

historical thinking concepts teachers use and when they use them. The survey was done 

as a detailed reading of the teachers’ material. In this survey two historical thinking 

concepts, evidence and cause and consequence, have been selected for further analysis, 

which is the second step. 

 

The results show that when teachers deal with the historical thinking concept of 

evidence they show their students models and ways to handle evidence. This is not the 

case when teachers handle the historical thinking concept of cause and consequence. 

Models are shown here as well but not to the same extent. The result also shows that 

the teachers’ handling of evidence in a greater extent leads to construction compared 

with their handling of cause and consequence.  

 

The explanations provided in the study also point to the different character between the 

two concepts and what form of test the teachers’ use and what words are used to 

communicate for example cause and consequence. Furthermore, the explanations also 

indicate that the teachers’ view of what historical knowledge contains of, together with 

what kind of students and what other subject they teach play some part in their dealing 

with historical thinking concepts. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: teaching history, historical thinking, historical thinking concepts, procedural 

concepts, procedural knowledge, historical knowledge, source, cause and consequence, 

stimulated elicitation, reconstruction, construction.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund  

 
Textruta 1.1 Ur Anders Hemtentamen Världskrigen och källkritik  

 
Textruta 1.2 Ur Margit Hemprov Världskrig 

 
Textruta 1.3 Ur Fredrika Fördjupningsuppgift medeltiden 

 
Textruta 1.4 Ur Tess Prov Medeltiden 

Inom historiedidaktiken återfinns en diskussion om vad som kallas historical thinking 

concepts vilka i denna studie benämns tankeredskap.1 Tankeredskap kan beskrivas vara 

sätt som kan underlätta för elever när de tänker kring de olika processer som en histo-

riker använder när denne transformerar det förflutna till historia. Exempel på tankered-

skap är källkritik, resonemang kring orsak och konsekvens och historisk empati. Att 

undervisa om och arbeta med tankeredskap kan hjälpa eleverna att nå kunskap kring 

hur en historiker arbetar och tänker, men framförallt ge eleverna redskap att själva skapa 

historia.2 Eleverna kan därmed vinna insikt om hur en historisk berättelse tillkommit 

och således ges eleverna möjligheter att kritiskt granska och bemöta berättelser som de 

möter i och utanför skolan. 

 

 

 

 

                                                 
1 För en diskussion om detta val se nedan; En svensk översättning. 
2 Seixas & Morton (2013), s. 2 f. 

Hemtentamen Världskrigen och källkritik  
5. Berätta här vilka källor du använt och motivera varför de är bra källor. Tänk på att när du 
motiverar och värderar dina valda källor så använd de fyra källkriterierna vi pratat om. 
(Äkthet, Tid, Beroende och Tendens) 

Hemprov Världskrig  
7. Ta del av berättelsen ur artikeln Beredskapsplumpen från tidningen Se nr 12, 1964.  
- Vad handlar berättelsen i stora drag om?  
- Vad var det som hände i Lekvattnet som allmänheten var då upprörda över efteråt?  
- Gjorde de svenska militärerna rätt?  

 

Din uppgift blir att så utförligt du kan beskriva händelsens/processens/utvecklingens 
igångsättning, dvs vilka faktorer ledde till att händelsen/processen/utvecklingen startade, 
förloppet, dvs vad som händer samt diskutera kring händelse/ processen/utvecklingens 
konsekvenser! 
 
Uppgiften bör vara omkring 2 sidor, dataskrivna med 1,5 radavstånd. Till din uppgift kan du använda 
dig av läroboken, biblioteket och/eller internet, det är viktigt att du redovisar vilka källor du använt 
(bok & författare el internetadress). 
 

Prov Medeltiden  
10. Ge tre exempel på orsaker inom jordbruket som gjorde att folk fick det sämre under 
1300-talet. (3) 
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De exempel som detta kapitel inleds med är tagna ur den empiri som föreliggande studie 

vilar på och visar att lärare hanterar tankeredskap på olika sätt. I det andra och fjärde 

exemplet uppmanas eleverna bl.a. att återge dvs. rekonstruera det som läraren frågar efter. 

I det första och tredje exemplet ges däremot eleverna större möjligheter att komma i 

kontakt med historikerns arbetssätt och därigenom nå kunskap om hur den historiska 

berättelsen är uppbyggd dvs. konstruerad men även att själva konstruera historiska 

berättelser. I dessa två sätt att hantera tankeredskap ligger den problematisering som 

studien vilar på; att tankeredskap kan hanteras på ett konstruktivistiskt men också på ett 

rekonstruktivistiskt sätt.  

 

1.2 Studiens teoretiska anknytning  

1.2.1 Kunskapsaspekter i ämnet historia  
I detta delkapitel diskuteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

studien. Först förs ett resonemang kring två av historieämnets kunskapsaspekter. Sedan 

presenteras tankeredskap, följt av en problematisering av hur tankeredskapen hanteras 

i relation till de två kunskapsaspekterna. Därefter introduceras den övergripande 

tolkningsramen för studien. Kapitlet avslutas med en forskningsöversikt och allra sist 

presenteras syfte och frågeställningar.  

 

I den historiedidaktiska litteraturen görs en åtskillnad mellan det förflutna och historia. 

Det förflutna kan betraktas som det som tidigare hänt. Historia kan ses som det vi anser 

oss veta om det som har hänt i det förflutna, ofta visat i form av konstruerade redogö-

relser och berättelser.3 För att konstruera dessa berättelser använder historiker olika me-

toder, processer och sätt att tänka, dvs. tankeredskap.4 Detta, mycket förenklade, sätt 

att resonera pekar mot två aspekter av historia; innehållet i berättelserna och sätten som 

använts när dessa berättelser konstruerats. Dessa två aspekter kan någon, t.ex. en elev, 

ha kunskap om. Därmed går det att tala om två kunskapsaspekter i historieämnet.5 

 

Den ena av dessa aspekter har omtalats som substantive knowledge eller stoffkunskap. 

Den har beskrivits röra det som historia handlar om, dess innehåll i form av personer, 

händelser, skeenden och årtal. Detta innehåll blir ofta förmedlat i en berättade form och 

ibland beskrivet som faktakunskaper i den bemärkelsen att kunskaperna ses som sanna 

och objektiva. Denna kunskapsaspekt kan sägas behandla vad vi vet eller att vi vet något. 

Den andra av dessa kunskapsaspekter har omtalats som procedural knowledge eller 

processkunskaper.6 Istället för historiens innehåll har denna andra aspekt beskrivits röra 

                                                 
3 Se t.ex. Rosenlund (2011), s. 29 f. 
4 Lévesque (2008), s. 15; Seixas & Morton (2013), s. 1 ff. 
5 Dessa har omväxlande benämnts som kunskapsformer; Olofsson (2013), s. 41; kunskapstyper; 
Lévesque (2008), s. 27 f; samt kunskapsaspekter; Lund (2011), s. 16; Hammarlund (2012), s. 19. I 
denna studie används kunskapsaspekter. Det finns också resonemang som pekar ut fler aspekter än 
de två som här tas upp. Se t.ex. Olofsson (2013), s. 40 f; Karlsson (2009), s. 220. Notera också den 
uppdelning som Lund (2011), s. 17 ff. gör. 
6 För det svenska begreppet processkunskap se Hammarlund (2012).  
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kunskap om de metoder, processer och sätt att tänka som är nödvändiga för att studera 

och konstruera berättelser om det förflutna. Dessa metoder och sätt att tänka hjälper 

oss att förstå vad historia som disciplin handlar om och de kan ses som ett ramverk som 

omger disciplinen och formar den process som historien, som vetenskap, kommer ur 

dvs. hur historia konstrueras. Denna kunskapsaspekt kan sägas röra hur vi vet det vi 

säger oss veta om historia.7  

 

Till dessa kunskapsaspekter knyts olika concepts, vilka ibland blivit benämnda som be-

grepp.8 Den första kunskapsaspekten har blivit förknippad med begrepp som är delar 

av historiens innehåll t.ex. borgare, franska revolutionen och Napoleon. Dessa begrepp 

är explicita beståndsdelar som bygger och återfinns i den historiska berättelsen och har 

benämnts som substantive concepts. Den andra kunskapsaspekten är förknippad med 

begrepp som belyser de metoder, processer och sätt att tänka som historikern har använt 

sig av när den konstruerat den historiska berättelsen. Det kan vara begrepp som 

källkritik, orsak och konsekvens samt empati. Begreppen organiserar och styr histori-

kens arbete och med vars hjälp ett oorganiserat förflutet kan organiseras till samman-

hängande berättelser om det förflutna.9 Dessa har benämnts som procedural concepts 

eller historical thinking concepts. Till skillnad från de begrepp som är förknippade med 

historiens innehåll blir begreppen som är förknippade med metoder och processer inte 

lika explicita i de historiska berättelserna.10 Denna sistnämnda begreppskategori 

framstår i litteraturen inte bara som begrepp utan också som redskap som kan användas 

av såväl lärare och elever som historiker för att studera det förflutna och skapa historiska 

berättelser. Elever kan använda dessa redskap för att förstå och tänka kritiskt kring 

historiens innehåll (dvs. det den första aspekten rymmer) och hur konstruktionen ser ut 

bakom de berättelser som eleverna möter.11 Därför omtalas dessa sistnämnda begrepp i 

denna studie som tankeredskap. 

 

Olika historiedidaktiker benämner och resonerar kring dessa kunskapsaspekter och be-

grepp på lite olika sätt. Oavsett om det är mer teoretiska resonemang om hur relationen 

mellan kunskapsaspekterna och begreppen ser ut eller om begreppen ges olika funkt-

ioner tenderar aspekterna och begreppen att uppvisa en liknande relation; för att studera 

det förflutna och konstruera historiska berättelser måste kunskaper om de processer 

som historiker använder finnas. Samtidigt ses kunskap om redan existerande berättelser 

                                                 
7 För en diskussion om dessa två kunskapsaspekter, hur de benämns och vad de är; se t.ex. Lévesque 
(2008), s. 29 f; Lund (2011), s. 16 ff; Hammarlund (2012), s. 15 ff; Lee & Ashby (2000), s. 199 f; Jarhall 
(2012), s. 19; VanSledright (2014), s. 5 f. Alla använder olika begrepp för att benämna 
kunskapsaspekterna (och fler än vad som anges här) men de kan ändå sägas omfatta samma 
fenomen.  
8 Se t.ex. Lund (2011), s. 18 f; Jarhall (2012), s. 32; Hammarlund (2012), s. 20. 
9 Lee & Ashby (2000), s. 199 f; Lee & Shemilt (2003), s. 14; Lévesque (2008), s. 29 f; VanSledright 
(2014), s. 5 f; Seixas & Morton (2013), s. 4. Se också Hammarlund (2012), s. 20. 
10 Seixas & Morton (2013), s. 2 f; Lévesque (2008), s. 30; Lee (2005), s. 32; Lund (2011), s. 19. 
11 Se t.ex. Lévesque (2008), s. 30; Seixas & Morton (2013), s. 3.  
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och dess innehåll som en nödvändighet för att kunna tillämpa kunskaperna om proces-

serna.12  

 

1.2.1.1 Kunskapsaspekterna i en undervisningskontext 
De ovan berörda historiedidaktikerna ser således ett beroendeförhållande mellan dessa 

två kunskapsaspekter. I en undervisningskontext beskrivs dock processkunskaperna få 

mindre utrymme medan stoffkunskaperna tar större plats, något som tangerar den 

debatt där aspekterna har omtalats som ”content vs skills” och där dessa kunskaps-

aspekter har framstått som varandras motpoler. Att dela upp kunskapsaspekterna på 

detta sätt vänder sig flera historiedidaktiker mot och menar istället att de är avhängiga 

varandra.13 Detta framkommer tydligt då historiedidaktiker t.ex. i modeller åskådliggör 

kunskapsaspekterna, begreppen (concepts) och dess relation till varandra.14 I en under-

visningskontext kan denna relation däremot ta sig andra uttryck. Här kan innehållet i en 

historisk berättelse i form av personer, händelser och skeenden memoreras utan att pro-

cesserna bakom berättelsen har berörts. Det motsatta förhållandet betraktas däremot 

som svårt; att utveckla processkunskaperna utan ett innehåll ses som problematiskt eller 

omöjligt.15  

 

Ett arbetssätt som integrerar de bägge kunskapsaspekterna ses därför som mer efter-

strävansvärt då det uppfattas skapa förutsättningar för progression i ämnet.16 Ett sådant 

arbete har också beskrivits leda till en större förståelse för historiens innehåll och en 

möjlighet för eleverna att ifrågasätta detta innehåll.17 Att arbeta ensidigt med historiens 

innehåll kan leda till att eleverna inte behärskar de processer som krävs för att eleverna 

ska kunna tänka kritiskt om berättelserna som de möter eller förstå hur de kan hantera 

berättelser som motsäger varandra.18 En följd kan också bli att eleverna snabbt glömmer 

det de lärt sig.19 En sådan undervisning har också beskrivits leda till att eleverna passivt 

tar emot de berättelser som läraren förmedlar som den sanna historien.20 Ett arbetssätt 

                                                 
12 Se t.ex. Lévesque (2008), s. 29 f; Lee & Ashby (2000), s. 199 f; Lund (2011), s. 16 ff; VanSledright 
(2014), s. 5 f; 40; Hammarlund (2012), s. 19 f.  
13 Se t.ex. Hammarlund (2012), s. 20; Lee & Ashby (2000), s. 200; Lévesque (2008), s. 27 ff; Seixas 
& Morton (2013), s. 2 f; Counsell (2007), s. 56 ff; Då historiedidaktiker själva delar upp 
kunskapsaspekterna motiveras detta ofta utifrån analytiska ändamål. Se. t.ex. Lund (2011), s.17; 
VanSledright (2014), s. 5.  
14 Se t.ex. Lund (2011), s. 18; VanSledright (2014), s. 40.  
15 Hammarlund (2012), s. 23. Se också Seixas (2006), s. 2. Schüllerqvist & Osbeck (2009), s. 22 för 
liknande resonemang.  
16 Lévesque (2008), s. 30 ff; Seixas & Morton (2013), s. 3; Osborne (2013), s. vi. Se också Counsell 
(2007), s. 56 ff. 
17 Se t.ex. Lévesque (2008), s. 30. För en diskussion om vikten av att undervisa om ett ämnes 
strukturer se Bruner (1977), t.ex. s. 31; Schwab (1964), t.ex. s. 29 f.  
18 Lévesque (2008), s. 17; s. 27. 
19 Osborne (2013), s. v. För en diskussion om risken för glömska för ämnen i allmänhet se Bruner 
(1977), s. 31. 
20 Se t.ex. Grant (2008), s. 34 ff; Lévesque (2008), s. 15 f.  
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som ensidigt syftar till att utveckla processkunskaperna kan å sin sida leda till en frag-

mentisering av historien vilket kan resultera i att övergripande mönster och samband i 

historien blir svårtillgängliga för eleverna.21   

 

Dessa kunskapsaspekter och detta sätt att uppfatta relationen mellan dem samt lärares 

förhållningssätt till kunskapsaspekterna tycker sig många historiedidaktiker kunna se i 

lärares arbete i skolan.22 T.ex. kategoriserar S.G. Grant i en studie två lärare utifrån be-

greppen Knowledge Giver och Knowledge Facilitator. Giver står som en modell för lärare som 

arbetar mer med historiens innehåll och som främjar överföringen av detta innehåll från 

lärare till elev. Facilitator står som en modell för lärare som inte bara arbetar med 

historiens innehåll utan också t.ex. belyser hur detta innehåll har tillkommit.23  

 

Det råder dock inte ett statiskt förhållande mellan dessa två kunskapsaspekter och de 

resultat som har förknippats med ett visst arbete. Som exemplen i kap 1.1 Bakgrund visar 

och i den empiri som denna studie bygger på, finns det flera indikationer på att ett arbete 

i skolan med tankeredskap, som normalt förknippas med sätten vi förstår och konstru-

erar den historiska berättelsen med, inte nödvändigtvis uttrycker den djupare förståelse 

som ofta efterlyses. Så kan t.ex. en undervisning om franska revolutionens orsaker (tan-

keredskap) ske på ett sätt som leder till att eleverna ges möjlighet att nå insikt om hur 

den historia de möter är konstruerad och på vilka villkor denna konstruktion har skett. 

En undervisning om samma händelse kan också ske på ett sätt där läraren visar eleverna 

orsakerna där de framstår som en del av historiens innehåll, som fakta, och något som 

ska läras och återges vid ett provtillfälle. Tankeredskap kan alltså hanteras på olika sätt. 

Därför avser denna studie att undersöka hur lärare arbetar med det som har kallats tan-

keredskap. 

 

1.2.2 Tankeredskapens karaktär 
De tankeredskap som används i denna studie är de som Stéphane Lévesque samt Peter 

Seixas och Tom Morton resonerar kring.  

 

Ett arbete med historisk signifikans betraktas som ett sätt att förstå vad som är 

betydelsefullt i historien och den urvalsprocess som är en grund för olika historiska 

redogörelser.24 Likaså ses ett hanterande av källor som belägg vara ett sätt att förstå hur 

den historiska kunskapen har skapats.25 Att studera historien i termer av kontinuitet och 

förändring kan motverka att elever ser, och därmed missförstår, historien som en serie 

osammanhängande händelser och att både kontinuitet och förändring kan äga rum 

                                                 
21Lee & Ashby (2000), s. 200; Hammarlund (2012), s. 23. För en mer utvecklad kritik mot ett sådant 
arbetssätt se Counsell (2007), s. 57 ff. 
22 Se t.ex. Wineburg (2001), s. 167; Grant (2008), s. 34 ff; Husbands, Kitson & Pendry (2003), kap 4. 
23 Grant (2008), s. 34 ff. 
24 Lévesque (2008), s. 41 ff; Seixas & Morton (2013), s. 14 ff. 
25 Seixas (2006), s. 5; Seixas & Morton (2013), s. 46 ff; Lévesque (2008), s. 134 ff. 
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samtidigt beroende på vilket/vems perspektiv som anläggs.26 Framsteg och förfall ses t.ex. 

som ett sätt att avgöra riktningen på förändringen och därmed understryka att 

förändring inte är synonymt med framsteg.27 För att förstå människors agerande i 

historien förespråkas att historisk empati, eller det Seixas och Morton kallar för historiskt 

perspektiv berörs i undervisningen. Genom att arbeta med historisk empati kan 

aktörernas agerande förstås på sina egna villkor och därigenom kan presentism 

undvikas.28 Besläktat med empati kan det som Seixas och Morton kallar för den etiska 

dimensionen sägas vara. Om den etiska dimensionen behandlas i undervisningen kan 

elever öka sin förmåga att identifiera omdömen av moralisk karaktär, som finns såväl i 

de redogörelser som historiker gör, som i klassrummet.29 Att arbeta med orsaker och 

konsekvenser kan leda till att eleverna inser att händelser i historien har flera orsaker och 

konsekvenser. Det är också ett sätt att belysa aktörers och strukturers roll i kausala re-

sonemang samt att det finns fler än de omedelbara orsakerna till en händelse. 30  

 

En undervisning som ovan omtalats sätter således förståelsen för den historiska berät-

telsen och hur den konstruerats i centrum. En sådan undervisning kan sägas ha en re-

sonansbotten i en pedagogisk tanke som understryker vikten av att undervisa om äm-

nets strukturer. Detta är en generell diskussion (rör inte bara historieämnet) som gör 

gällande att en undervisning som understryker ämnesstrukturerna ger en annan och mer 

användbar förståelse jämfört med en undervisning som betonar fakta. Diskussionen gör 

också gällande att lärande i ett ämne underlättas då ämnesstrukturerna betonas.31 För-

delarna med att undervisa om ämnets strukturer anses vara att eleverna förstår vad 

kunskapen ska användas till, vilket ses som intresseskapande. Eleverna behåller också 

kunskap som kan knytas till en struktur längre, jämfört med om kunskapen inte knyts 

till en struktur.32 Att undervisa om ämnets strukturer ses också som viktigt då det möj-

liggör för eleverna att hantera kunskapsförändringar t.ex. nya rön i ett ämne.33 Att inte 

undervisa om ämnets strukturer kan leda till att eleverna inte får någon kunskap om hur 

det eleverna studerar har tillkommit och därmed ges de inte tillgång till några redskap 

för att granska eller ifrågasätta det som studeras.34 För historieämnet skulle detta inne-

bära en beredskap i att hantera nya berättelser som motsäger de etablerade. Denna be-

redskap återfinns också hos de historiedidaktiker som förespråkar ett arbete med tan-

keredskap. Att arbeta med tankeredskap kan skapa demokratiska och kritiska medbor-

                                                 
26 Lévesque (2008), s. 103 ff. 
27 Seixas (2006), s. 6; Seixas & Morton (2013), s. 76 ff.  
28 Seixas (2006), s. 11; Seixas & Morton (2013), s. 136 ff; s. 170 f; Lévesque (2008), s. 168 f. 
29 Seixas & Morton (2013), s. 174 ff. 
30 Seixas & Morton (2013), s. 104 ff. 
31 Schwab (1964), s. 30. 
32 Bruner (1977), s. 31. Jfr Osborne (2013), s. v. 
33 Schwab (1964), s. 30. Jfr Seixas & Morton (2013), s. 2. 
34 Schwab (1978), s. 241. 
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gare som t.ex. har en förmåga att möta och hantera motsägelsefulla berättelser och na-

vigera i en alltmer globaliserad och komplex värld.35 Därmed får ämnet en annan roll än 

t.ex. den socialiserande roll som en historieundervisning som består av historiens inne-

håll kan sägas leda till. Denna kritiska medborgaraspekt kan också noteras hos de som 

förespråkar den nämnda pedagogiska tanken om att undervisa om ämnesstrukturer.36  

 

1.2.3 En svensk översättning 
Att använda de ursprungliga namnen på de engelska begrepp som beskriver kunskaps-

aspekterna gör visserligen begreppen mer rättvisa men är samtidigt otympligt. Det är 

också angeläget att hitta svenska begrepp för en svensk kontext.37 Men att översätta 

Historical thinking concepts eller procedural concepts till svenska är inte oproblema-

tiskt. En översättning till procedurella koncept kan leda tankarna fel.38 En översättning 

till metodkunskap blir också svår att använda då Christine Counsell menar att den kun-

skapsaspekt som dessa concepts förknippas med innehåller inte bara metod utan här 

återfinns också andra delar.39 

 

I en svensk kontext har concepts ibland översatts till begrepp, ibland redskap. Johan 

Sandahl resonerar kring huruvida concepts ska översättas till begrepp eller kunskap och 

väljer det senare. Jessica Jarhall föreslår stoffbegrepp och tankeredskap medan Maria 

Johansson använder tankebegrepp vilket också Joakim Wendell gör då han resonerar 

om historical thinking concepts.40  

 

Huruvida tankebegrepp eller tankeredskap ska användas kan tyckas vara en smaksak. I 

litteraturen som behandlar historical thinking concepts framstår dock dessa både som 

begrepp som har en betydelse, ett innehåll men också som något som lärare och elever 

kan använda sig av dvs. redskap. Ordet concept tycks därmed ha ett större omfång än 

de svenska försöken till översättning i form av begrepp och redskap. Ordet concept 

tycks rymma båda dessa. Därmed kan det vara förenat med problem om man väljer ett 

av dessa ord (begrepp eller redskap) för att benämna concept eftersom det ena betonas 

mer än det andra vilket då riskerar att hamna i bakgrunden. Samtidigt kan det vara ett 

sätt att markera vilken av dessa två delar som man är mer intresserad av.  

                                                 
35 Lévesque (2008), s. 5 ff; VanSledright (2014), s. 77; Wineburg et al. (2011), s. v f; Se också Bruner 
(1977), s. 10.  
36 Se t.ex. Scriven (1964), s. 101 f. 
37 Se t.ex. Uljens (1997), s. 166. 
38 I en diskussion om kunskap och kunskapsbegreppet menar Arfwedson att kunskap är hierarkiskt 
och kumulativt uppbyggd. En av de kunskapstyper som hon ser i denna uppbyggnad är den 
procedurella kunskapstypen eller procedurkunskap. Denna typ förklaras som mer som veta hur-
kunskap snarare än veta vad- eller veta varför-kunskap. Arfwedson menar att den procedurella 
kunskapen kan läras in genom utantillärning, att den är mekanisk till sin natur, att vi kan utföra något 
utan att förstå varför vi gör som vi gör. Arfwedson (1992), s. 54 ff. Även om Arfwedsons begrepp är 
hämtade från annat håll än historiedidaktiken bör en svensk översättning i form av procedurella 
koncept undvikas för att inte missförstånd ska uppstå. 
39 Counsell (2007), s. 56 f. 
40 Sandahl (2011), s. 42; Jarhall (2012), s. 32; Johansson (2012), s. 48 f; Wendell (2014), s. 23. 
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I denna studie väljer jag att använda mig av tankeredskap eftersom jag är intresserad av 

hur lärare använder, hanterar historical thinking concepts i termer av rekonstruktion 

och konstruktion.  

 

1.2.4 Två av historieämnets kunskapsaspekter problematiseras  
Även om arbetet med de två kunskapsaspekterna anses av både Lévesque och Seixas & 

Morton m.fl. som helt centralt finns också problem behäftade med dem. Lévesque pro-

blematiserar historiens innehåll och ser att ett urval måste göras. Vilket urval som görs 

och vems historia som ska undervisas i skolan är inte givet i en alltmer globaliserad 

värld.41 

 

Christine Counsell belyser ett problem inom den kunskapsaspekt där tankeredskapen 

ryms genom att identifiera en avsaknad av en distinktion mellan det som relaterar till 

källkritisk metod och det som relaterar till förståelse för the big ideas som historia gene-

rerar t.ex. kausalitet, konsekvens, förändring.  

 

En förklaring till den problematik som Counsell lyfter, att tankeredskapen fylls med ett 

så brett innehåll, kan vara att denna/dessa kunskapsaspekt/er ofta definieras utifrån vad 

det inte är, dvs. historiens innehåll.42 När Counsell riktar sin uppmärksamhet mot det 

som omtalas som skills, som hon tycks använda synonymt med concepts, ser hon att 

lärare tenderar att använda begreppet för att beskriva både ämnesspecifika förmågor, 

t.ex. att kunna utvärdera historiska belägg, och mer allmänna förmågor, t.ex. hörförstå-

else.43 Därmed tycks hon mena att begreppet skills fylls med ett alltför olikartat innehåll.  

 

Erik Lund ser ett annat problem med vad som här benämns som tankeredskap. Istället 

för två kunskapsaspekter resonerar han kring tre. De begrepp som ovan sägs vara för-

knippade med de bägge kunskapsaspekterna ser han som en särskild kunskapsaspekt 

och kallar det för begreppskunskap. Han gör en skillnad mellan det han benämner nyck-

elbegrepp och innehållsbegrepp vilket kan sägas motsvara tankeredskap och substantive 

concepts. Ett av de tankeredskap som Seixas och Morton använder är orsak-verkan. För 

Lund är orsak ett nyckelbegrepp som är förknippat med vite-hvordan kunskap, vilket 

kan anses motsvara en kunskap som omger tankeredskapen. På en empirisk nivå ser 

han emellertid att i skolan används orsak ofta som ett innehållsbegrepp vilket innebär 

att orsaker blir en del av historiens innehåll och något som ska minnas och återges.44 

                                                 
41 Lévesque (2008), s. 4 ff. 
42 Se t.ex. Lee & Ashby (2000), s. 199; Lévesque (2008), s. 30; Seixas & Morton (2013), s. 3. 
43 Counsell (2007), s. 56 f. Counsell tycks använda ordet skills så som hon uppfattar att lärare använder 
det men också som synonymt med concepts, här sett som tankeredskap. Den distinktion som Counsell 
efterlyser återfinns hos VanSledright som ser att tankeredskapen källor (belägg) å ena sidan och t.ex. 
framsteg och förfall samt kausalitet å andra sidan fyller olika funktioner där de senare har en mer 
organiserande roll för de förra. VanSledright (2014), s. 35. 
44 Lund (2011), s. 19. 
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Även David Rosenlund menar att ett användande av det han kallar för metodkunskaper 

ska ses som en garanti mot en syn på historiska kunskaper som fakta men ser samtidigt 

att så inte alltid är fallet i en svensk undervisningskontext.45  

 

1.2.4.1 Två frågor genererade från problembilden 
Att tankeredskapens närvaro i undervisningen ses som viktigt är klarlagt. Då Lévesque 

menar att vi inte vet vilka tankeredskap som lärare berör i undervisningen, blir en in-

tressant fråga: vilka tankeredskap arbetar svenska gymnasielärare i historia med? 

Lévesque ställer också frågan hur hanterar lärare dessa tankeredskap.46 Denna fråga ak-

tualiseras av Lund och Rosenlund då de identifierar en glidning, där tankeredskap som 

avser att skapa förståelse hanteras som delar av historiens innehåll. Detta är också en 

glidning som återfinns i den empiri som denna studie bygger på varför jag avser att dels 

kartlägga vilka tankeredskap gymnasielärare i historia arbetar med, dels hur de hanterar 

dessa tankeredskap. Använder lärare de tankeredskap som de arbetar med på ett sätt 

som kan sägas motsvara förståelse? Eller kan den glidning som Lund ser noteras även 

för svenska förhållanden? Då Counsells påpekande tas i beaktande blir det också intres-

sant att vara observant på om det beror på vilka tankeredskap som används om en glid-

ning kan iakttas. Sådana frågor skulle kunna belysa den tudelning av tankeredskapen 

som Counsell pekar på.  

 

1.2.5 En normativ historiedidaktik  
Även om den litteratur som dessa tankeredskap har hämtats från i viss utsträckning 

baseras på forskning måste den sägas i sig vara normativ. Så är t.ex. Seixas och Mortons 

bok utformad som en lärarhandledning som visar hur ett arbete med tankeredskap kan 

ske. Det finns emellertid en viss överensstämmelse mellan dessa och det andra 

historiedidaktiker avser med den kunskapsaspekt som har kallats procedural knowledge 

även om variationer finns. Då en undervisning om dessa tankeredskap också kan ses 

som ett sätt att undervisa om ämnets strukturer förefaller det ändå rimligt att använda 

de tankeredskap som Lévesque och Seixas & Morton föreslår. Detta reser dock en 

annan fråga; är det rimligt att applicera en i stora drag anglosaxisk historiedidaktik på en 

svensk kontext? I den ämnesplan med tillhörande kommentarer som svenska 

historielärare på gymnasiet har att förhålla sig till, ses kunskaper om hur historia skapas 

som centralt och flera av de tankeredskap som Lévesque och Seixas & Morton föreslår 

återkommer också i skrivningarna i ämnesplanen.47 Därför undersöker jag i denna studie 

lärares arbete med de tankeredskap som Lévesque och Seixas & Morton föreslår. 

 

                                                 
45 Rosenlund (2011), s. 42; Rosenlund (2010), s. 202 ff. 
46 Lévesque (2008), s. 32. 
47 Skolverket (2011 a). 
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1.2.6 Andra kunskapsaspekter och en viktig avgränsning  
Hans Olofsson uppfattar ytterligare en kunskapsaspekt vid sidan av de två tidigare 

nämnda. Han talar om kunskaper i, om och av historia. Olofssons i kan sägas motsvara 

historiens innehåll. Det som Olofsson kallar för kunskaper om, vilket ses som meta-

historiska kunskaper med tillhörande tankebegrepp48 t.ex. orsak-verkan, kan sägas mot-

svara den kunskap som vi använder när vi förstår hur historiska berättelser tillkommit. 

Den tredje formen han uppfattar, kunskaper av historia ser han som historiemedvetande 

och han uppfattar det som ett mål med undervisningen på grundskolan. 49 Klas-Göran 

Karlsson för ett resonemang som kan sägas påminna om Olofssons då han talar om 

historia som fakta, tolkning och medvetande.50  

 

I ämnesplanen för historieämnet på gymnasiet omtalas kunskaper om historia, hur historia 

skapas samt kunskaper om hur historia används som tre samverkande kvaliteter vars syfte är 

att ge förutsättningar för att utveckla elevernas historiemedvetande.51 Kvaliteter kan inte 

ses som synonymt med kunskapsaspekter men likväl framstår här kunskaper om hur 

historia används som en tredje sida av den historiska kunskapen medan historiemed-

vetande framstår som ett mål snarare än en kunskapsaspekt.  

 

Eftersom jag i denna studie riktar mitt intresse mot den kunskapsaspekt som kallats för 

procedural knowledge lämnas här Olofssons tredje kunskapsaspekt, historiemed-

vetande och ämnesplanens skrivningar om kunskaper om hur historia används, åt sidan. 

Det är en betydande avgränsning för studien. Detta får till följd att i analysen av lärarnas 

material och intervjuer har begrepp som källkritik, empati och kausalitet osv. beaktats 

medan begrepp som historiebruk och historiemedvetande och motsvarande har lämnats 

obeaktade. Detta förfarande har valts för att göra undersökningen hanterbar.  

 

1.3 Rekonstruktion och konstruktion  
I sin studie Att hantera historia med ett öga stängt använder David Rosenlund S.G. Grants 

tanke om två olika lärarkategorier som poler på ett kontinuum. Istället för att nyttja 

Grants begrepp för de två lärarkategorierna använder Rosenlund begreppen 

rekonstruktion och konstruktion i sin analytiska modell. För att behandla hur:et i studien 

(hur lärare hanterar tankeredskapen) har en modifierad form av Rosenlunds modell an-

vänts som en övergripande tolkningsram. I detta delkapitel avser jag att åskådliggöra 

tankarna bakom denna modifierade modell och visa hur den ser ut.  

 

                                                 
48 Olofsson använder denna term, Olofsson (2013), s. 41. 
49 Olofsson (2013), s. 40 f. 
50 Karlsson (2009), s. 220.  
51 Skolverket (2011 a); (2011 b).  
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1.3.1 Knowledge giver och knowledge facilitator på ett 
kontinuum 

De lärare som ingår i Grants undersökning arbetar på olika sätt som delvis liknar det 

resonemang som förts om historiens innehåll och tankeredskap. Den ena läraren, som 

Grant benämner knowledge giver, står som modell för en särskild lärarkategori. Typiskt för 

lärare i denna kategori är att de uppfattar att historisk kunskap består av fakta, att 

eleverna kommer till deras klassrum med låg grad av faktakunskap och att undervisning 

handlar om att överföra faktakunskap från lärare till elev. Tolkningar och teorier anses 

inte vara intressanta.52 Det handlar om att få eleverna att kunna historiens innehåll. Häri-

genom blir den historiska kunskapen stängd för eleverna. Historien blir inte föremål för 

diskussion utan historisk kunskap ses som objektiv och stabil. En undervisning som 

återfinns hos denna tänkta kategori liknar den undervisning som Lévesque m.fl. vänder 

sig mot, en undervisning som inte visar eleverna redskapen för att kunna förstå eller 

tolka historien. Det han benämner memory history.53  

 

Den andra läraren benämner Grant knowledge facilitator och står som en modell för en 

annan lärarkategori. Typiskt för lärare i denna kategori är att de har en syn på historia 

som något som människan konstruerat. Denna konstruktion beskrivs en facilitator 

belysa i undervisningen. Förespråkare för denna ståndpunkt anser visserligen att det 

finns historiska fakta men att dessa alltid måste tolkas. Facilitator beskrivs aktivera sina 

elever i form av olika övningar som tillåter dem att komma fram till olika slutsatser.54 

Härigenom består inte historien av sanna fakta som inte kan ifrågasättas. Det finns så-

ledes inte bara ett rätt svar och därmed blir historien mer öppen. Den undervisning som 

denna lärarkategori beskrivs bedriva kan ses som mångfacetterad där historien framstår 

som en konstruktion. Detta liknar ett arbetssätt som förespråkas av Lévesque, att läraren 

bör använda tankeredskap för att eleverna ska inse att historien är konstruerad och för 

att de ska veta hur en historisk berättelse kan ifrågasättas.  

 

För att hantera sin empiri skapar Grant ett kontinuum där giver och facilitator placeras 

som två poler, snarare än varandras motsatser. Här ska understrykas att en lärare kan 

röra sig på detta kontinuum, något som blir tydligt då kategorin facilitator beskrivs. Lä-

rare kan i sin undervisning ge eleverna ett historiskt innehåll men också belysa hur den 

historiska kunskapen är konstruerad.55 Detta kan jämföras med det resonemang som 

ovan förts om att tankeredskap förutsätter ett användande av ett historiskt innehåll.  

 

                                                 
52 Grant (2008), s. 34 f. 
53 Lévesque (2008), t.ex. s. 27.  
54 Grant (2008), s. 36 ff. Se också VanSledright (2011), kap. 1.  
55 Grant (2008), t.ex. s. 40. 
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1.3.2 Stoffet på ett kontinuum där rekonstruktion och 
konstruktion utgör två poler 

När Rosenlund utreder vilken kunskap som lärare testar i sina prov resonerar han på 

liknande sätt som Grant. Rosenlund väljer att tala om två sätt att hantera historisk kun-

skap. Det ena sättet kallar Rosenlund för Historia som en rekonstruktion av det förflutna. Med 

detta avser han ett sätt att hantera historisk kunskap som bestående av givna fakta som 

bara kan uppfattas på ett sätt. Detta återfinner han hos bl.a. Grants kategori giver och 

Lévesques memory history. Det andra sättet kallar han för Historia som en konstruktion 

gjord i samtiden. Med detta avser han ett annat sätt att hantera, en annan hållning till, 

historisk kunskap. Historisk kunskap ses som skapad av någon som skriver om det 

förflutna. Detta ser han återfinnas hos bl.a. Grants kategori facilitator.56  

 

I sin analys utgår Rosenlund från Grants tanke om ett kontinuum. Som framkommit 

använder han kategorierna rekonstruktion och konstruktion istället för giver och 

facilitator. För Rosenlund tar sig Grants kontinuum följande uttryck: 

 

 
Figur 1:1 Ett re/konstruktivistiskt kontinuum (enl. Rosenlund)57  

Rosenlund menar, i likhet med Grant, att lärare kan röra sig på detta kontinuum. Intar 

man en position längre till vänster behandlar man stoffet som sanningar, som fakta. Rör 

man sig från denna position och längre högerut behandlas stoffet på ett sådant sätt att 

det framstår som att det kan finnas olika sanningar, att historiska kunskaper kan föränd-

ras över tid och hamnar man i den högra positionen hanteras stoffet som bestående av 

konstruktioner.58  

 

1.3.2.1 Olika innebörder av begreppet konstruktion 
I de resonemang som Grant och Rosenlund för om begreppet konstruktion framstår 

det på olika sätt. Två av dessa sätt måste här diskuteras för att undvika missförstånd och 

understryka ännu en viktig avgränsning. Det ena sättet belyser att den historiska kun-

skapen är konstruerad på så sätt att olika metoder, processer och sätt att tänka kan an-

vändas för att skapa berättelser om det förflutna. Ett annat sätt som begreppet kon-

struktion används på, framkommer när både Grant och Rosenlund talar om den kon-

struktion av kunskap som sker hos eleven i en undervisningssituation. Så menar t.ex. 

Grant att tanken om historisk kunskap som något som människan skapat också har en 

                                                 
56 Rosenlund (2011), s. 31 ff. 
57 Rosenlund (2011), s. 36. Den empiri som Rosenlund använder sig av är bl.a. skriftliga instruktioner 
för inhämtande av bedömningsunderlag som lärarna i hans studie använder sig av. Med stoff tycks 
Rosenlund avse det som återfinns och efterfrågas i dessa instruktioner.  
58 Rosenlund (2011), s. 36. 

Stoffet som rekonstruktion                                        Stoffet som konstruktion  
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resonans med en konstruktivistisk syn på lärande. Elevens tidigare kunskaper, erfaren-

heter, den sociala kontext de lär i osv. blir avgörande för elevens konstruktion av kunskap. 

Elever anses här vara aktiva skapare, konstruktörer, av ny kunskap där den kunskap de 

redan besitter blir en viktig beståndsdel.59 

 

Den huvudsakliga frågeställningen i denna studie är hur lärare hanterar tankeredskap ur 

ett rekonstruktivistiskt – konstruktivistiskt perspektiv. Utgångspunkten är här att histo-

riker konstruerar historia genom att använda olika metoder och olika processer samt 

sätt att tänka när de tolkar det förflutna samt att tankeredskap så som de beskrivits ovan 

är ett sätt att belysa denna konstruktion. Begreppet konstruktion har i denna studie den 

innebörden. Här bör nämnas, för tydlighetens skull, att med konstruktion avses också 

då lärare uppmanar elever att arbeta med tankeredskap för att eleverna själva ska kon-

struera historia. Observera att detta inte är samma användande av begreppet konstrukt-

ion som sätter elevens lärande i centrum. Det är en sak för lärare att t.ex skapa övningar 

åt eleverna där de ska arbeta med ett tankeredskap för att konstruera historia. Vad som 

sedan händer med elevens lärande, hur detta konstrueras, är något annat. Denna sist-

nämnda innebörd av konstruktion är inte något som är i centrum i denna studie.  

 

1.3.3 Tankeredskap på en skala där rekonstruktion och 
konstruktion utgör två poler 

Att stoffet kan hanteras på olika sätt som låter sig beskrivas i termer av rekonstruktion 

och konstruktion förefaller rimligt. Däremot förefaller det initialt mindre rimligt att 

också tankeredskap kan beskrivas på liknande sätt. Då tankeredskapen dels syftar till att 

lära eleverna metoder, dels till att skapa en förståelse för hur den historiska kunskapen 

är konstruerad, borde ett hanterande av dessa hamna på den delen av kontinuum där 

konstruktion återfinns. När Lunds och Rosenlunds resonemang samt den empiri som 

denna studie bygger på tas i beaktande framstår dock hanterandet av tankeredskapen 

också på ett sätt där de, t.ex. orsaker, ska rekonstrueras på så vis att eleverna ska återge 

de orsaker de tidigare lärt sig. Beroende på hur de hanteras kan också tankeredskap place-

ras som två poler på ett kontinuum. Häri ligger också den problematisering som studien 

vilar på; att tankeredskap som bl.a. är avsedda för att skapa förståelse för den historiska 

berättelsen också kan hanteras på ett sätt som innebär rekonstruktion.  

 

Den av Grant inspirerade modell som Rosenlund använder kommer också att ingå i den 

teoretiska ramen för denna studie, dock i modifierad form. För att undvika missförstånd 

kring begreppet kontinuum kommer det fortsättningsvis att benämnas som en skala. I 

denna modifierade modell placeras tankeredskap in på skalan och därmed blir hante-

randet av tankeredskapen det som i denna studie kan röra sig på skalan. Om en lärare 

arbetar t.ex. med orsaker och där dessa framställs som på förhand givna och sanna 

och/eller som något som eleverna har att lära sig för att sedan återge, ses detta som ett 

                                                 
59 Grant (2008), s. 37 f; Rosenlund (2011), s. 34 f. 
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rekonstruktivistiskt hanterande av tankeredskapet och det hamnar längre till vänster. 

Om en lärare däremot arbetar med t.ex. källkritik på ett sätt som belyser den historiska 

berättelsens konstruktion eller om eleverna får arbeta med källkritik för att själva kon-

struera en berättelse, ses detta som ett konstruktivistiskt hanterande av tankeredskapet 

och det hamnar längre till höger. I kapitel 2.2.6 återfinns en mer ingående redogörelse 

för hur begreppen rekonstruktion och konstruktion har använts i denna studie. 

 

 
Figur 1:2 En re/konstruktivistisk skala med tankeredskap 

Det är fullt tänkbart att en och samma lärare vid olika tillfällen kan hantera ett och 

samma tankeredskap både som rekonstruktion och konstruktion. I likhet med Grant 

och Rosenlund menar också jag att en lärare kan röra sig på skalan. Att använda skalan 

för att placera in lärarnas hanterande av tankeredskapen kan likväl vara ett sätt att 

undersöka om hanterandet av vissa tankeredskap hamnar mer åt den ena eller den andra 

sidan av skalan eller om vissa lärare tenderar att återkommande hantera tankeredskapen 

på ett rekonstruktivistiskt respektive konstruktivistiskt sätt.60  

 

Det är denna skala med begreppen rekonstruktion och konstruktion som utgör den 

övergripande tolkningsramen i studien. Det är också dessa begrepp som kommer att 

användas för att svara på hur lärare arbetar med tankeredskapen. Därmed blir de en del 

av den analys som sker i studien. Begreppen giver och facilitator kommer i fortsätt-

ningen inte att användas. De har här använts för att nå begreppen rekonstruktion och 

konstruktion. 

 

1.4 Forskningsöversikt  

1.4.1 Relation mellan rekonstruktion och konstruktion  
Den tematik som denna studie omfattar är synlig i såväl internationell som svensk histo-

riedidaktiskt forskning.  

 

Beaktas amerikansk forskning om vilka uttryck undervisningen kan ta sig pekar delar av 

litteraturen på att undervisningen tenderar att betona historiens innehåll. Stearns, Seixas 

och Wineburg ser att, det Seixas kallar för Enhancing collective memory, är den dominerande 

formen för historieundervisning i Nordamerika.61 Historien i denna form blir fix och 

                                                 
60 Att på detta sätt separera dessa två sätt att hantera tankeredskapen för analytiska ändamål kan 
jämföras med det resonemang som många historiedidaktiker för där de menar att de 
kunskapsaspekter de resonerar kring inte ska separeras förutom då de används som analytiska 
enheter. Se t.ex. Lund (2011), s. 17. 
61 Seixas (2000), s. 15; Cuban (2002), s. viii.  

Tankeredskap som rekonstruktion        Tankeredskap som konstruktion  

←Orsaker→ 

←Källkritik→ 
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färdig, något som eleverna ska memorera.62 Även Wineburg ger utryck för att denna 

form av undervisning där historia mest handlar om fakta ur historiens innehåll och att 

memorera dessa, har varit och fortfarande är den dominerade formen även om vissa 

undantag kan skönjas.63 Forskning från Storbritannien uppvisar en annan bild. 

Husbands et al. menar t.ex. att en föreställning om historieundervisning som tråkig och 

som inte utmanar inte stämmer med det som de sett i brittiska skolor.64 Här finns, menar 

de, lärare som arbetar både med historiens innehåll och tankeredskap och där tankered-

skapen hamnar i förgrunden men det finns även lärare som använder de bägge 

aspekterna samtidigt.65  

 

För svenska förhållanden är Jessica Jarhalls och Tobias Janssons resultat relevanta. För 

Jarhall, som ställer sig frågan om begrepp som t.ex. content-skills och innehåll-färdighet 

blir synliga i lärarnas berättelser om sin undervisning, blir resultatet bl.a. att 

”Historieämnet på högstadiet blir därför för dessa lärare mer av ett orienteringsämne än 

ett färdighetsämne.”66 Jansson undersöker om lärare i samhällskunskap testar det de 

avser att testa i prov samt vilka kunskapsformer som proven testar. Hans resultat pekar 

i samma riktning.67 Jansson visar att det är fakta- och begreppskunskap (så som denna 

kunskap beskrivs i Blooms reviderade taxonomi) som får mest utrymme i proven. 

Eleverna har att i stor utsträckning att minnas fakta- och begreppskunskap. En motsva-

righet till tankeredskap efterfrågas inte i de prov som hans studie omfattar.68 Det ska 

här understrykas att det är skriftliga prov som är Janssons empiri. Lärarna i studien me-

nar att andra examinationsformer är mer lämpade för att testa vad som kan ses som en 

motsvarighet till det som ovan benämnts som processkunskap.69 Då dessa examinat-

ionsformer inte ingår i Janssons studie framkommer det inte om så är fallet.  

 

Både Tomas Nygren och Mikael Berg når resultat som pekar i en annan riktning. Ingen 

av dem har huvudfokus riktat mot relationen mellan historiens innehåll och tankered-

skap men båda tangerar denna relation. Deras resultat pekar på en större spridning. 

Bilden av undervisning i svensk skola blir en annan hos Nygren och Berg då de dels 

visar att lärare undervisar om det Berg kallar färdighetskunskap dels att lärare kan be-

tecknas i termer av eklektiker även om deras undervisningsstrategier skiljer sig åt.70  

                                                 
62 Seixas (2000), s. 20 ff.  
63 Wineburg (2001), s. 155.  
64 Husbands, Kitson & Pendry (2003), s. 51.  
65 Husbands, Kitson & Pendry (2003), s. 58, s. 81. 
66 Jarhall (2012), 162 ff. 
67 Jansson (2011), s. 13. Janson använder sig av Blooms reviderade taxonomi för sin analys. En av 
de kunskapsdimensioner som återfinns i denna är procedurkunskap och utifrån sättet denna 
presenteras på i Janssons studie kan den sägas likna de tankeredskap som ovan omtalas. Jansson 
(2011), s. 27. 
68 Jansson (2011), se kap 4.  
69 Jansson (2011), s. 63. Jansson använder sig av begreppet procedurkunskaper. 
70 Berg (2010), T.ex. s. 129 ff. Observera att Bergs användande av begreppet färdighetskunskap inte 
kan ses som synonymt med processkunskap. Bergs begrepp färdighetskunskap tycks rymma mer än 
kunskap om tankeredskap. Se t.ex. s. 66; s.128. Hans resultat ger likväl en annan bild än t.ex. Jarhalls 
och Janssons. Nygren (2009), s. 86 ff. 
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Gemensamt för Nygren och Berg är att de kategoriserar lärare eller placerar dem på 

glidande skalor på ett sätt som påminner om Grants sätt att beskriva lärare. Såväl Nygren 

som Berg använder Ronald W. Evans, om än på olika sätt. Evans placerar lärare i olika 

kategorier men betonar samtidigt att dessa inte ska ses som strikta fack då de flesta 

lärarna i hans undersökning uppvisar drag från mer än en kategori.71 Detta sätt att han-

tera ett empiriskt underlag på kan förklara den nyansering som framkommer i Nygrens 

och Bergs forskning.  

 

1.4.2 En glidning i användandet av tankeredskap  
Den glidning i användandet av tankeredskapen som ovan diskuteras pekar Rosenlund 

på. Rosenlund undersöker lärares provfrågor och jämför dessa med det stoff som åter-

finns i elevernas lärobok. Genom att använda Blooms reviderade taxonomi kan 

Rosenlund visa att det förekommer att då lärare tror att de efterfrågar t.ex. den kognitiva 

processen förstå efterfrågar de egentligen den kognitiva processen minnas.72 Det 

Rosenlund vill göra oss uppmärksamma på är det som försiggår på lektionerna och vad 

som återkommer i examinationerna. Om innehållet i dessa tenderar att vara av samma 

slag kan det ovanstående missförståndet inträffa. Rosenlund undersöker också 

samstämmigheten mellan de mål och kriterier som kursen Historia A innehåller (inne-

höll) och de kunskaper som lärare testar i sina prov. Hans resultat pekar på att det som 

han betraktar som rekonstruktion dominerar. Rosenlund kan också se att det som i 

denna studie benämns som tankeredskap ibland behandlas som rekonstruktion.73  

 

1.4.3 Ett tankeredskap eller kunskapsområde 
Det finns forskning som undersökt hur lärare arbetar med ett tankeredskap (eller arbete 

där tankeredskap tangeras) t.ex. med källor eller förklaringar74. I denna forskning blir 

vilket moment/kunskapsområde som undersökts av underordnad betydelse då studie-

objektet rör tankeredskapet.75 Det finns också forskning där momen-

tet/kunskapsområdet ses som det centrala. I Ylva Wibaeus undersökning om kunskaps-

området Förintelsen undersöks utvecklandet av elevernas historiemedvetande, inte 

användandet av tankeredskap. Att lärarna som ingår i hennes studie likväl arbetar med 

tankeredskap kan ändå anas i Wibaeus analys. Då lärarnas intentioner med 

undervisningen undersöks noterar Wibaeus fem teman t.ex. tänk kritiskt och förstå 

människans psykologiska mekanismer. För att uppnå intentionen i dessa teman är det rimligt 

att anta att i undervisningen har tankeredskap som källkritik och empati tangeras. Då 

Wibaeus har ett visst syfte med sin forskning blir det inte intressant för henne att 

                                                 
71 Evans (1994), s. 178.  
72 Rosenlund (2010), s. 204 ff.  
73 Rosenlund (2011), se t.ex. s. 170 ff.  
74 Se t.ex. Sandberg (2014). För mer forskning på området källor och källkritik se kap 3.  
Se t.ex. Wendell (2014). För mer forskning på området orsaker och konsekvenser, se kap 4.  
75 Se t.ex. Wendell (2014), s. 15.  
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framhäva och understryka detta arbete men likväl visar hon att det i lärarnas tankar om 

undervisningen med Förintelsen finns inslag av tankeredskap i detta delmoment.76 

 

1.4.4  Historiens innehåll och eller historiemedvetande 
Även om Wibaeus forskning berör historiemedvetande och en viktig avgränsning för 

denna studie är att inte beröra aspekter på historiemedvetande i lärarnas arbete finns det 

forskning som behandlar relationen mellan historiens innehåll och historiemedvetande 

varför några exempel här tas upp.  

 

Både Nanny Hartsmars och Fredrik Alvéns resultat kan sägas likna de som Jarhall, 

Janson och Rosenlund når då de ser att historiens innehåll är det som är mer framträ-

dande i historieundervisningen. Hartsmar och Alvén gör, liksom Jarhall, sina undersök-

ningar i svenska grundskolor. Hartsmars resultat visar att den historieundervisning som 

hon tagit del av kan beskrivas i termer av kulturförmedling och den ses inte vara pro-

blematiserande.77 Alvén som undersökt hur skriftliga prov testar historiemedvetande 

kommer fram till att undervisningen i historia handlar mer om att lära innantill än om 

historiemedvetande.78 Marianne Poulsen riktar sin uppmärksamhet snarare mot eleverna 

än mot själva undervisningen då hon undersöker vilka uttryck ungas historiemedveten-

het tar sig men även vad de tänker om historieundervisning. De resultat hon kommer 

fram till säger att den undervisning som är mer varierande, som tillåter elevaktivitet, är 

mer tilltalande än den undervisning som betonar ett rätt svar. En historia som läggs fram 

som fix och färdig uppskattas inte av eleverna.79 Likt många andra historiedidaktiker 

kommer Poulsen fram till att historieämnet bör innehålla både kunskap av faktakaraktär 

såväl som kunskap av metodologisk karaktär, framställt på ett sådant sätt som möjliggör 

en personlig förståelse för eleven för historien. Men Poulsen ser också att skolans 

traditionella undervisning, att ”…historiefagets hårdnakkede tradition for at vaere et 

fortidsfag” inte gynnar en utveckling av elevernas historiemedvetande.80 

 

* 

Den forskning som här berörts sätter delvis relationen mellan historiens innehåll och 

tankeredskap i förgrunden. Forskningen tenderar att visa om det är historiens innehåll 

eller tankeredskap som är mer framträdande, men bilden som framkommer är inte 

entydig. I översikten återfinns resultat som visar att historiens innehåll hamnar i 

förgrunden, oavsett om det är tankeredskap eller historiemedvetande som är delar av 

studieobjektet. Det finns också resultat som pekar på att tankeredskap används 

samtidigt som och tillsammans med historiens innehåll. Även om det indikeras att 

                                                 
76 Wibaeus (2010), s. 212.  
77 Hartsmar (2001), s. 237 f. För en djupare diskussion om hennes analysmodell se Eikeland (1989), 
s. 223 ff. Också Eikeland kan sägas dela upp historieundervisning i skola i två huvudsakliga delar som 
påminner om den diskussion som ovan förts.  
78 Alvén (2011), se t.ex. s. 207 ff.  
79 Poulsen (1999), s. 187. Detta resultat styrks även av andra se t.ex. VanSledright (2002), s. 7. 
80 Poulsen (1999), s. 188 ff. Citatet s. 188.  
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tankeredskap också kan ta sig uttryck i form av historiens innehåll, som fakta, och något 

som ska återges sker inget egentligt problematiserande eller fördjupande av 

tankeredskap och dess användande. Forskningen som här har berörts ger vidare en 

tydligare bild av grundskolan än av gymnasieskolan.  

 

Visserligen finns viss forskning om tankeredskap i undervisningen men det tycks som 

att denna forskning ofta måste göra ett val. Antingen undersöks ett tankeredskap eller 

ett kunskapsområde. Detta innebär att kunskap kan nås om hur lärare arbetar med ett 

tankeredskap eller hur olika tankeredskap framkommer i ett moment/kunskapsområde. 

Visserligen kan en syntes av denna forskning säga något om vilka tankeredskap lärare 

arbetar med och hur ett sådant arbete framstår. Genom att undersöka hela kurser som 

lärare undervisar i kan en mer heltäckande, om än inte lika djup, bild tecknas.  

 

Det framstår därmed som angeläget att undersöka vilka tankeredskap gymnasielärare i 

historia arbetar med och göra detta med avseende på hela kurser. Det blir också ange-

läget att undersöka hur lärares hanterande av tankeredskapen framstår utifrån begrepps-

apparaten rekonstruktion och konstruktion.  
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1.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka historielärare på gymnasiet och deras hanterande av 

tankeredskap så som det framkommer i deras planerings- och undervisningsmaterial i 

hela kurser som de undervisar i.  

Den första frågeställningen rör vilka tankeredskap lärare arbetar med. För att kunna 

påvisa eventuella mönster ställs också en fråga om vilka moment tankeredskapen före-

kommer i.  

1. Vilka tankeredskap förekommer i lärarnas kurser och i vilka moment förekom-

mer de? 

Intentionen i studien är också att svara på hur lärare arbetar med tankeredskap. Då in-

dikatorer finns på att tankeredskap hanteras på olika sätt avser en andra frågeställning 

att besvara hur-frågan med hjälp av begreppen rekonstruktion och konstruktion.  

2. Hur kan lärarnas hanterande av tankeredskap ses i termer av rekonstruktion och 

konstruktion?  

En tredje frågeställning rör vilka faktorer som påverkar lärare i deras hanterande av 

tankeredskap.  

3. Vilken roll spelar erfarenhet, ämneskombination och den kurs som man under-

visar i för lärares hanterande av tankeredskap och vilka andra faktorer anser 

lärare påverkar deras hanterande av tankeredskap i de kurser som de undervisar 

i? 

De tre första faktorerna är de som används för studiens urval (se kap 2). För att inte 

säga att dessa är de enda som kan påverka är frågans andra del öppen där lärarna själva 

kan ge uttryck för vad de finner påverka dem i deras hanterande av tankeredskap. 
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2 Metodologiska överväganden 
2.1 En inringning av studiens forskningsobjekt  
John Goodlad har skapat en modell över de olika områden som han menar påverkar 

varandra i skapandet av curriculum.81 Bland dessa återfinns vad som kan betraktas som 

en allmän uppfattning om t.ex. ett ämne eller utbildning men också vad som kan ses 

som ett politiskt beslutsområde. Till dessa fogas ett samhälleligt, ett institutionell, ett 

instruktionsområde där den enskilde läraren och dennes praktik återfinns samt ett 

område för elevernas erfarenheter av curriculum. Dessa områden kan också anses vara 

olika nivåer där curriculum kan studeras. 82 

 

Syftet med föreliggande undersökning kan ställas mot dessa olika områden och nivåer 

för att synliggöra vad som är relevant och vad som är görbart. Syftet med studien är att 

undersöka historielärare på gymnasiet och deras hanterande av tankeredskap så som det 

framkommer i deras planerings- och undervisningsmaterial i hela kurser som de under-

visar i. Intresset i studien riktas därför mot instruktionsnivån där lärarnas praktik åter-

finns. Detta påverkar vilka slutsatser som kan dras. Att titta på en allmän uppfattning 

kanske kan leda till att studien kan peka på vad som sägs i en debatt om tankeredskap 

men inte på hur lärare arbetar. Att titta på det politiska beslutsområdet och den faktiska 

läroplanen för att säga något om hur lärare gör är heller inte möjligt eftersom det inte 

finns något absolut samband mellan läroplaner och hur lärare arbetar.83 

 

Inspirerad av Goodlad förfinar Bengt Schüllerqvist instruktionsnivån när han resonerar 

om hur ett och samma ämne kan konstrueras i olika kontexter. Schüllerqvists ser olika 

nivåer av ett ämne där lärarens ämne, hur ämnet karakteriseras hos den enskilde läraren 

utifrån dennes tolkningar, perspektiv, preferenser och engagemang, kan sägas motsvara 

Goodlads instruktionsnivå. I instruktionsnivån placerar också Schüllerqvist det han 

kallar för klassrummets ämne. Detta ser han som det ämne som realiseras i klassrummet 

vilket kan skilja sig från lärarens ämne då allt som läraren planerar inte genomförs och 

att klassrummets ämne är ett resultat av en samverkan mellan lärare och elever.84 Denna 

distinktion är viktig för denna studie. 

 

Att utifrån syftetsformuleringen närma mig instruktionsnivån/ lärarens ämne för att 

undersöka hur lärare arbetar med tankeredskap kan verka problematiskt. Det kan vis-

serligen säga något om hur lärare har tänkt att undervisningen ska realiseras men inte 

hur denna undervisning ser ut i verkligheten. För att nå detta måste klassrummets ämne 

tas i beaktande. Det är också detta område som ofta sägs vara av intresse för ämnes-

didaktiska studier. För att undersöka klassrummets ämne krävs dock observation som 

                                                 
81 Här sett som läroplanspraktiker/kurskonstruktioner. Se Schiöler (2012), s. 15. 
82 Goodlad (1979), s. 21 f.  
83 Se t.ex. Hammarlund (2012), s. 29. 
84 Schüllerqvist (2011), s. 3. 



 

21 
 

metod.85 Då ett väsentligt inslag i denna studie är hela kurser och inte delar av kurser 

(eg. enskilda moment som t.ex. mellankrigstiden) skulle detta medföra att hela kurser 

skulle observeras vilket inte är praktiskt genomförbart.86 Om ett moment observeras 

skulle det framkomma vilka tankeredskap som används i det momentet och hur de 

används i klassrummet, men det skulle inte säga något om resten av kursen. Valet av 

nivå av ämne faller därför på instruktionsnivån och närmare bestämt på lärarens ämne 

så som det framkommer i lärares material i form av planeringar, uppgifter som eleverna 

ska arbeta med, inlämningsuppgifter, prov m.m. Därmed kan denna studie sägas befinna 

sig mellan lärarnas ämne och det realiserade ämnet i klassrummet då det material som 

studien vilar på används i klassrummet. Genom att ta del av lärarnas material och 

intervjua dem om deras material kan en bild tecknas av vilka tankeredskap som lärarna 

använder och hur de använder dem. Studien har således ett tydligt lärarperspektiv. För 

att ibland belysa och tydliggöra ett resonemang anläggs också ett perspektiv på vad som 

händer i klassrummet. Detta rör t.ex. vad och hur lärarna menar att de gjort i 

klassrummet. Det måste här understrykas att när jag uttalar mig om klassrummet är 

detta ett tänkt klassrumsperspektiv som grundar sig på det materialet visar och det 

lärarna säger. Ett reellt sådant inte är något som jag in denna studie kan göra anspråk 

på. 

 

2.2 Val av metod  

2.2.1 Urval 
Sju lärare ingår i studien. För att eventuellt kunna se vad som ligger bakom resultaten 

har ett par faktorer, som tidigare forskning menar har betydelse, varit vägledande. De 

faktorer som har använts anses här vara variabler av teoretisk betydelse87 och de är er-

farenhet, ämneskombination och längd på kurs88. Dessa faktorer är lätta att identifiera 

och kan på förhand användas för att avgöra vilka lärare som behövs för undersökningen. 

De ämneskombinationer som valts är historia/svenska och historia/samhällskunskap. 

De är vanliga kombinationer vilket gör att det blir lättare att finna lärare som passar 

urvalet. Kurserna är grundkurser i historia på gymnasiet. Efter att Gy 11 implementerats 

finns det idag två kurser som kan ses som grundkurser, dvs. att de bygger på elevens 

kunskaper från grundskolan eller motsvarande.89 Dessa är Historia 1a1 om 50 poäng 

och Historia 1b om 100 poäng. Eftersom denna studie utfördes i brytpunkten mellan 

två läroplaner har också kursen Historia A om 100 poäng tagits med i undersökningen. 

                                                 
85 Något som också Goodlad (om än med viss tveksamhet) pekar på som en möjlig metod när han 
omtalar vad som kan ses som en genomförd curricula. Goodlad (1979), s. 63.  
86 Se t.ex. Jansson (2011), s. 36 för liknande avgränsning. Jansson väljer bort observationen av 
samma skäl som ovan angetts. För Jansson skulle observationerna röra två moment för sex lärare. 
Jag väljer i denna studie bort observationer av sju hela kurser.  
87 Trost (2010), s. 137 f. 
88 Se t.ex. Berliner (2004), s. 201 f. Här anses en gräns gå mellan oerfarna och erfarna lärare vid sex 
års erfarenhet. För ämneskombination se t.ex. Berg (2010), t.ex. s. 50 f. Då det i GY 11 finns 
historiekurser av olika längd (50 resp. 100 poäng) och då en av två förstudier som gjordes inför denna 
studie (hösten-13) indikerade att längd på kurs kan påverkar lärares arbete med tankeredskap, kan 
det vara av intresse att se om detta påverkar lärares arbete med tankeredskap. 
89 Skolverket (2011 a).  
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I samtliga fall är det den för lärarna senast, i princip helt, genomförda kursen som har 

använts i undersökningen.90 I studien ingår alltså tre olika kurser; Historia 1a1 om 50 

poäng, Historia 1 b om 100 poäng samt Historia A om 100 poäng. 

 

Eftersom ovan nämnda faktorer kan vara av intresse för att förklara resultatet och de 

har setts vara av teoretiskt betydelse, kan urvalet i så måtto sägas vara strategiskt med 

avsikt att få en variation inom den givna ramen, historielärare på gymnasiet.91 Att de 

lärare som ingår i studien faller inom den givna ramen ska inte uppfattas som att resul-

taten av studien kan appliceras på andra lärare inom den givna ramen för att förstå deras 

arbete. Då det har varit förenat med vissa svårigheter att finna deltagare till studien kan 

metoden som urvalet skett utifrån också beskrivas i termer av bekvämlighetsurval.92  

 

Spridningen på deltagarna har varit stor, såväl vad gäller geografi som skolform. Alla 

lärare arbetar i kommuner med mindre än 60 000 invånare i Mellansverige och anställ-

ning inom den kommunala skolformen dominerar bland deltagarna. Sex lärare arbetar 

på ungdomsgymnasiet och en lärare arbetar på komvux. 

 

Initialt togs kontakt med skolor och lärare via mail och telefon, för informationsbrev, 

se bilaga 1. Då detta tillvägagångssätt gav viss, men inte fullständig, framgång komplet-

terades tillvägagångssättet med att åka till skolor oannonserat och där presentera studien 

vilket säkerställde de återstående lärarnas deltagande.  

 

2.2.2 Insamling av materialet och dess karaktär 
De lärare som tackade ja till att delta i studien ombads dela med sig av det skriftliga 

material som de använder för och i sin undervisning. Arbete med tankeredskap kan visa 

sig i planeringar, lektionsgenomgångar, PowerPoint-presentationer (hädanefter PPT) 

övningar, instuderingsfrågor, hemuppgifter, prov osv. varför allt material har varit av 

intresse. 

  

En lärare har tillhandahållit materialet på plats på sin skola. För övriga lärare har materi-

alet skickats via post eller mejl alternativt nåtts via digitala lärplattformar.  

 

Karaktären på det material som lärarna tillhandahållit varierar på flera sätt. I vissa fall 

finns tämligen detaljerade planeringar, i andra exempel saknas dessa helt eller är förhål-

landevis översiktliga. Alla lärare utom en lärare har skickat med material som är deras 

stöd för undervisningen. Det handlar om material som beskriver vad lärarna menar att 

de ska skriva på tavlan eller tala om på lektion.93 Detta material kan ge viss inblick i vad 

                                                 
90 Då dessa kurser omtalas i undersökningen sker dessa benämnda som den aktuella kursen.  
91 Trost (2010), s. 137 f.  
92 Se t.ex. Schiöler (2012), s. 38; Bryman (2008), s. 433; Trost (2010), s. 140.  
93 Sådant material benämns hädanefter som lektionsanteckningar. Begreppet lektionsmaterial, som 
främst förekommer i figurerna i bilaga 3, ska uppfattas vara ett mer omfattande begrepp. Detta 
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som har sagts och tagits upp på lektion. Ett problem med att utgå från lektionsanteck-

ningar är att de egentligen inte säger någonting om den undervisning som faktiskt ge-

nomfördes. Lärare kan använda dessa som stolpar, även om de kan bestå av flödig text, 

och fylla på med annat som inte framkommer i anteckningarna.  

 

Lärarna har också skickat in olika mängder av material. Variationen har här varit stor. 

En förklaring till detta kan vara att lärare arbetar på olika sätt, men också att det kan 

upplevas som olustigt att lämna ifrån sig material och att det finns ett motstånd mot att 

låta sitt material granskas.94 Att lärarna syns olika mycket i empirikapitlen ska främst ses 

som en följd av att de skickat in olika mycket material och att materialet har olika karak-

tär. 

 

2.2.3 Övergripande upplägg  
Eftersom de empiriska kapitlen består av två delar som har olika karaktär bör upplägget 

bakom dessa kort kommenteras innan de analytiska redskapen presenteras. Analysen av 

materialet har skett i två steg med olika analytiska redskap. Den första delen återfinns i 

kapitel 3 och är en kartläggning över vilka tankeredskap som lärare arbetar med i sina 

kurser och när de gör det. För att avgöra detta har ett kodschema upprättats. Det är 

kodningsenheterna i detta kodschema som utgör de analytiska redskapen i kapitel 3. I 

detta kapitel sker också ett urval av två tankeredskap som underkastas fördjupad analys 

i kapitel 4 och 5. Det är i dessa två senare kapitel som rekonstruktion och konstruktion 

återfinns som analytiska redskap för att besvara hur lärare hanterar de två tankered-

skapen.  

 

2.2.4 Analys för att avgöra vilka tankeredskap lärare arbetar med  
För att besvara den första frågeställningen har materialet initialt bearbetats kronologisk 

vilket är den princip som lärarna bygger sina kurser utifrån. Några av lärarna har också 

kortare tematiska moment samt moment där källkritik får en framskjuten roll. Genom 

att sortera varje lärares material utifrån den ordning som momenten hade i varje kurs 

och titta på allt material som berör varje moment, blir tankeredskapen synliggjorda mo-

mentvis och då blir det möjligt att upptäcka eventuella mönster.95 

 

Det som eftersöks är tankeredskap. De tankeredskap som ingår i studien är de som 

Lévesque och Seixas & Morton föreslår. Här sker en förenkling och en utvidgning som 

kan ses som en anpassning till en svensk skolkontext. Det Seixas och Morton kallar för 

den etiska dimensionen har här sorterats under empati. För att fälla rättvisa omdömen krävs 

                                                 
omfattar, förutom lektionsanteckningar också annat som lärarna använt sig av på lektion t.ex. PPT och 
film. Begreppet lektionsmaterial omfattar inte övningar och examinationer av olika slag.  
94 Rosenlund (2011), s. 63. 
95 Med moment avses här ett område i en hel kurs som har en början och ett slut. Ett moment kan 
examineras men måste inte. Exempel på moment är medeltiden, imperialism, källkritik. Begreppet 
kunskapsområde används synonymt till moment.     
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en kontextualisering och därmed ett användande av samtida värderingar, idéer osv. Där-

för läggs den etiska dimensionen under empati i kartläggningen. Då Seixas och Morton 

skriver om historiskt perspektiv avser de det Lévesque omtalar som empati. Det som i en 

svensk kontext kan uppfattas som perspektiv dvs. olika sätt att betrakta historien ur t.ex. 

ekonomiskt, socialt och genus avser Seixas och Morton således inte med begreppet hi-

storiskt perspektiv. Eftersom olika historiker skriver ur olika perspektiv torde en under-

visning om dessa också hjälpa eleverna att förstå historiens innehåll och varför detta 

innehåll tar sig vissa uttryck. Då ämnesplanen i historia understryker användandet av 

perspektiv på detta sätt undersöks också detta arbete som ett tankeredskap.96 Då per-

spektiv används i fortsättningen avses alltså olika sätt att betrakta historien ur t.ex ett 

ekonomiskt eller socialt perspektiv.  

 

Materialet uppvisar både tydliga och otydliga exempel på vad som kan ses vara ett arbete 

med tankeredskap. Exempel på tydlighet är då ord, utsagor eller uttryck som är starkt 

förknippande med ett tankeredskap används. Dessa kan återfinnas i t.ex. lektionsge-

nomgångar, övningar och prov och ta sig uttryck i t.ex. rubriksättningar eller uppgifts-

formuleringar (Övning i källkritik, Vilka var orsakerna till första världskriget? 1800-talet – 

förändringar). I dessa fall är det förhållandevis oproblematiskt att avgöra vilket eller vilka 

tankeredskap som lärarna hanterar i undervisningen. Dessa tydliga uttryck osv. har setts 

som markörer för ett arbete med tankeredskap. Alla exempel från empirin är inte lika 

tydliga. Tankeredskap kan hanteras i undervisningen utan att det tydligt signaleras i 

materialet. Sådana mer otydliga exempel återfinns i t.ex. PPT, instruktioner, frågor och 

övningar och de uttryck de tar sig innehåller inte de tydliga markörer som beskrivs ovan 

utan av ord, begrepp, utsagor osv. som kan associeras med tankeredskap (Vad är viktigt 

i denna händelse? Hur skulle du göra om du levde då? Tänk nu på att arbeta med annat materialet 

än boken.) Dessa något mer otydliga uttryck har setts som indikatorer på ett arbete med 

tankeredskap. I fortsättningen omtalas tankeredskapen som markerade och som indike-

rade. Det kan vara av intresse att göra denna distinktion. Om resultatet visar att vissa 

tankeredskap ofta eller alltid blir markerade eller indikerade kan detta säga något om 

sätten som lärare hanterar tankeredskapen på. 

 

För att kunna upprätta ett kodschema har tankeredskapen så som Lévesque och Seixas 

& Morton presenterar dem beaktats, och ord och begrepp som är förknippade med 

respektive tankeredskap utgör kodningsenheterna i kodschemat. Att arbeta med histo-

risk signifikans anses vara ett sätt att förstå hur och varför vissa händelser, personer, 

skeenden osv. anses vara viktigare än andra. Att arbeta med kriterier som vikt, grad av 

                                                 
96 Skolverket (2011 b). Även om skrivningarna gör gällande att begreppet historiesyn inte finns med i 
ämnesplanen tas detta begrepp med i kodningsschemat då det är tänkbart att lärare arbetar med 
det. 
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påverkan och hur länge denna varade samt mängd och relevans, kan leda till att signifi-

kanta personer och händelser osv. identifieras.97 Genom att belysa kontinuitet och för-

ändring som parallella företeelser i historien och behandla förändring som process sna-

rare än något som plötsligt händer, kan en syn på historien som en serie osamman-

hängande händelser och förändringar undvikas. Genom att arbeta med tidslinjer och 

kronologin för olika händelser kan förändringarnas olika skeenden, deras riktning och 

takt belysas. Framsteg och förfall är sätt att beskriva förändringar över tid och kan också 

användas för att visa att framsteg för vissa samtidigt kan innebära förfall för andra.98 Ett 

arbete med källor och källkritik anses dels kunna gynna elevernas medborgerliga kom-

petens, dels ge elever insikt om att historisk kunskap bygger på tolkningar av källor. Att 

kontextualisera ett källmaterial, ställa frågor om dess bakgrund och egna frågor till ett 

källmaterial anses vara centralt i arbetet med detta tankeredskap.99 Tankeredskapet orsak 

och konsekvens uppfattas som ett sätt att belysa att händelser har olika orsaker och 

konsekvenser. Att dessa kan vara både lång- och kortsiktiga och påverka varandra är 

något som kan ingå i undervisningen.100 Tankeredskapet empati kan förstås som ett sätt 

att belysa skillnaderna mellan de värderingar, uppfattningar, sätt att tänka etc. som finns 

mellan olika tider. Att kontextualisera det som undervisningen belyser ses som helt 

nödvändigt för att eleverna ska undvika presentism och kunna förstå historiens aktörer 

på sina egna villkor. Genom att kontextualisera kan elever också fälla, vad som kallas, 

rättvisa och kritiska omdömen om historien. Dessa omdömen kan då bli baserade på de 

värderingar, uppfattningar, sätt att tänka som rådde vid en viss tid och plats snarare än 

utifrån elevernas egen samtid.101 Det sista tankeredskapet i kodschemat är perspektiv. 

Det är detta tankeredskap som utgör utvidgningen som omtalas ovan. Perspektiv kan 

ses som ett sätt att visa hur en historisk berättelse kan belysa och fokusera på olika 

fenomen t.ex. aktörer eller strukturer, ekonomiska eller sociala faktorer osv. med 

perspektiv omfattas här också olika historiesyner som t.ex. historiematerialism.  

 

Källor och källkritik samt orsak och konsekvens är de tankeredskap som valts för för-

djupad analys. Därför sker en mer omfattande teoretisk diskussion om dessa tanke-

redskap i kapitel 4 och 5 än det kortfattade resonemang som förts här. 

 

Tankeredskapen ses här som styrande för kodschemat. För att ta reda på vilka tanke-

redskap som lärare arbetar med i sina kurser, och kunna visa detta i kapitel 3, har olika 

uttryck, ord, begrepp, utsagor osv. använts som kodningsenheter.102 Eftersom dessa 

kodningsenheter varierar i tydlighet har de grovt delats in i markörer och indikatorer. 

 
 

                                                 
97 Seixas & Morton (2013), s. 14 ff; Lévesque (2008), s. 46 ff. 
98 Seixas & Morton (2013), s. 76 ff. 
99 Seixas & Morton (2013), s. 46 ff; Lévesque (2008), s. 114 f. 
100 Seixas & Morton (2013), s. 110 ff. 
101 Seixas & Morton (2013), s. 174 ff; Lévesque (2008), s. 163 ff.  
102 Bergström & Boréus (2005), s. 48 f. 
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Tabell 2:1 Kodningsschema för tankeredskap 

 

Att på förhand ge vissa uttryck en viss innebörd för att sedan kategorisera dem som 

olika tankeredskap, kan ses som en form av ett kodschema och kodningsenheter för 

innehållsanalys103 men också textanalys104, vilka inspiration har hämtats från. Detta till-

vägagångssätt är emellertid inte oproblematiskt. Eftersom kodningsschemat endast til-

låter identifikation av de kodningsenheter som schemat innehåller fångar inte kartlägg-

ningen lärares arbete med tankeredskap om detta arbete tar sig andra uttryck. Emellertid 

kan de intervjuer som skedde efter kartläggningen fånga andra uttryck som 

kodningsschemat inte innehåller och/eller ge förtydliganden. Detta skulle kunna vara 

ett material som inte alls signalerar ett arbete med tankeredskap trots att det innehåller 

ett sådant.  

 

Här ska understrykas att bara för att dessa ord, utsagor etc. återfinns i materialet är det 

inte samma sak som att ett arbete med respektive tankeredskap har ägt rum på ett sätt 

som t.ex. Seixas och Morton föreslår.  

                                                 
103 Se t.ex. Esaiasson et al (2007), s. 223 ff; Bergström & Boréus (2005), s. 48 f. 
104 Esaiasson et al (2007), s. 237 ff. 

Tankeredskap  Kodningsenheter 

  Exempel på: 

  Markörer Indikatorer  

Signifikans 
Antal, viktigt, avgörande, haft 

betydelse, urval 
Ta ut det centrala i texten. Nämn 
några centrala, viktiga personer 

Kontinuitet och 
förändring 

Skillnad jämfört med tidigare. Vad 
skilde? Snabb, långsam. Förändring, 

process 
Utveckling, olika 

Framsteg och 
förfall 

Vilka var framstegen? För vem blev det 
en förbättring? 

Det blev svält, bättre, sämre, nedgång 

Källor och källkritik 
Kriterier, källor, litteratur, bevis, 
primära, sekundära, tolkningar 

Sanning, arbeta med olika material. 

Orsak och 
konsekvens 

Orsak, varför, konsekvenser, utlösande, 
bakomliggande, förutsättningar, 

aktörer, strukturer 

För att, vilket innebar, på så vis, 
påverkade, ledde till 

Empati 
Kontextualisera, kände sig, presentism, 

sammanhanget 
Vad innebar det att leva som…? 

Etisk dimension Gjorde de rätt/fel? Vad tycker du om…? 

Perspektiv 
Historiesyner, se ur olika perspektiv, 

teorier 
Olika sätt att se på… 
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Vilken typ av material det rör sig om är intressant att ta hänsyn till. Lektionsanteck-

ningar, PPT osv. kan ge en uppfattning om vad lärarna tänkt säga på lektion och skriva 

på tavlan (jämför ovan med ett tänkt klassrumsperspektiv). Av intresse blir här också de 

examinationer som eleverna ska göra i form av prov på lektion, skriftliga läxförhör, se-

minarier samt olika typer av uppgifter. 

 

2.2.5 Stimulated elicitation och semistrukturerade intervjuer  
Eftersom materialet är av så olikartad karaktär och det inte alltid framgår vad som är 

tänkt att ske på lektionerna kan det inte stå för sig självt utan måste kombineras med 

intervjuer där lärarna får kommentera sitt material. Delar av materialet är också av en 

sådan karaktär som gör det svårt att analysera. Det kan röra sig om otydliga instruktioner 

eller planeringar som inte avslöjar mer än vilken epok som ska behandlas. De förstudier 

som gjordes visade att intervjuer är nödvändiga för att fånga lärares arbete med tanke-

redskap. Här fungerar intervjuerna med lärarna som en form av triangulering. Genom 

dessa kontrolleras analysen av materialet för att säkerställa att materialet inte missför-

ståtts.105 Lärarna har således fått ge sin syn på sitt arbete. Härigenom sker en avstämning 

av den tolkning som kodningsschemat ger upphov till. 

 

Den metod som har använts i intervjuerna är en variant av stimulated recall. Stimulated 

recall kan beskrivas som en metod där man med inspelningar (ljud eller ljud/bild) do-

kumenterar en intervjupersons verksamhet. Efter inspelningen får den intervjuade ta del 

av materialet för att se sig själv i aktion och kommentera detta genom att pausa 

inspelningen och ställa frågor (forskaren) eller kommentera (respondenten). Det handlar 

helt enkelt om att stimulera och påminna respondenten om sitt tänkande i syfte att ta reda 

på lärares tankar medan de undervisar.106 Denna variant av stimulated recall har dock 

fått kritik. Kritiken går i huvudsak ut på om det stimuli som respondenten får genom 

en inspelning verkligen motsvarar den ursprungliga situationen. Utifrån denna kritik 

kommer begreppet stimulated elicitation och skillnaden mellan de två kan ses i termer 

av vad det är forskaren faktiskt får tillgång till. Till skillnad från stimulated recall som 

innebär att forskaren kan komma fram till Hur lärare tänker kring sitt arbete innebär räck-

vidden för stimulated elicitation att forskaren kan nå Hur lärare menar att de tänker kring 

sitt arbete.107 Det är från denna senare ansats som denna studie hämtar inspiration. Den 

variant som här kommer att användas kommer inte att innehålla några inspelningar där 

lärare själva ska kommentera sitt arbete och tänkande. Lärarna kommer istället att få tala 

om sitt material där detta får ses som en motsvarighet till det görande som de ska kom-

mentera.108 

                                                 
105 Triangulering beskrivs på många olika sätt, bl.a. så som det beskrivs ovan. Bryman (2008), s. 
354. 
106 Haglund (2003), s. 145 ff. 
107 Haglund (2003), s. 151 ff. 
108 Stimulated recall har beskrivits som en generell term då många olika designer är möjliga där en är 
att ta del av materialet innan. Haglund (2003), s. 148. 
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Om stimulated recall har också sagts att det är en metod som måste kompletteras med 

andra metoder. I denna studie har den semistrukturerade intervjun använts som kom-

plement. Denna har valts då formen ger möjligheter att skapa en intervju som mer kan 

liknas vid ett samtal än en intervju med standardiserade frågor. Den ger också möjlighet 

till uppföljningsfrågor vilket är en förutsättning för att t.ex. få tydlighet i eventuella 

oklarheter i materialet. Semistrukturerade intervjuer betraktas också som användbart då 

man vill veta hur människor själva uppfattar sin värld.109 Här ses lärarnas material vara 

(för denna undersökning) en central del av lärarnas värld. 

 

Både referat och citat från intervjuerna förekommer i de empiriska kapitlen. Dessa syftar 

främst till att visa i vilket sammanhang lärarna använt materialet och hur det har använts 

osv. Referaten och citaten syftar också till att ge detta sammanhang en större och tydli-

gare bild än vad materialet självt kan ge. Det lärarna säger om kontexten har inte 

underkastats någon analys i egentlig mening, t.ex kategoriseringar, på samma sätt som 

materialet. Referaten och citaten ska därför delvis uppfattas som ett sätt att kontextua-

lisera materialet snarare än som ett resultat av analys.  

 

2.2.6 Analys för att avgöra rekonstruktion och konstruktion 
Under intervjuerna har frågor ställts om det material som initialt har betraktats som ett 

arbete med tankeredskap. Lärarnas intention, deras syfte med materialet har här varit av 

vikt eftersom ett hanterande av tankeredskap som till synes kan peka mot konstruktion, 

i själva verket kan vara ett hanterande som innebär rekonstruktion och tvärtom. Om 

eleverna får en fråga i en examination där de ska diskutera orsakerna till en händelse kan 

detta vara ett arbete som pekar mot konstruktion, men om diskussionen har förts på 

lektion innan examinationen kan det röra sig om rekonstruktion om eleverna ska återge 

den diskussionen.110 Här finns en variation mellan lärarna. Eftersom vissa lärare skickat 

in mer material och olika typer av material har denna analys varit lättare att göra i dessa 

fall då en jämförelse mellan t.ex. prov, lektionsanteckningar och instuderingsfrågor har 

kunnat göras. Om samma eller snarlika frågor återfinns i lektionsanteckningarna, 

instuderingsfrågorna och i prov har detta setts peka mot rekonstruktion. I de fall där 

materialet är tunnare har lärarnas utsagor fått vara mer vägledande. 

 

I den påföljande analysen i kapitel 4 och 5 har både de formuleringar som återfinns i 

materialet och lärarnas utsagor beaktats. I materialets formuleringar, i samband med 

tankeredskap, har ord som t.ex. beskriv, återge och redogör för setts innebära ett 

rekonstruktivistiskt hanterande av tankeredskap. Detta gäller också för formuleringar 

som stänger historien, formuleringar som gör gällande att det finns ett rätt svar. Sådana 

formuleringar kan t.ex. ta sig uttryck i att eleverna på ett prov ska ange tre orsaker till 

en händelse. Om en sådan provuppgift också är poängsatt har detta setts styrka ett 

                                                 
109 Esaiasson et al (2007), s. 285 f. 
110 Jansson (2011), för liknande resonemang då han betonar nödvändigheten för de intervjuer han gör. 
Se Jansson (2011), s. 36 f.  
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rekonstruktivistiskt hanterande. Frånvaron av perspektiv, olika berättelser om ett och 

samma fenomen samt tolkningar har också setts som exempel som stänger historien 

och därmed stärker tolkningen av ett rekonstruktivistiskt hanterande. Även om Grant 

ser att lärare som vill att eleverna ska lära sig historiens innehåll ofta övar med elevernas 

kursbok och vad som kan ses som instuderingsfrågor, är det inte säkert ett sådant arbete 

per automatik pekar mot rekonstruktion. Här måste frågornas art beaktas. Givetvis kan 

de instuderingsfrågor som lärare arbetar med hysa ett hanterande av tankeredskap som 

pekar mot konstruktion.111  

 

I materialets formuleringar, i samband med tankeredskap, har ord som t.ex. förklara, 

problematisera, reflektera och argumentera setts peka mot konstruktion. Det gäller 

också formuleringar som öppnar historien, formuleringar som gör gällande att det kan 

finnas flera svar och inte bara ett rätt. Sådana formuleringar kan ta sig uttryck i att 

eleverna utifrån en uppgift ska arbeta med flera olika material. Om också alternativa 

berättelser har getts har även detta setts som uttryck för konstruktion. Om läraren menar 

att det beror mer på hur eleverna svarar i ett prov än vad de skriver, har detta tagits som 

ett arbete som pekar mot konstruktion. Då läraren har visat eleverna analysverktyg, 

exempelvis källkritiska kriterier eller kausalanalys, eller fört diskussioner som handlar 

om historikers arbete har detta setts som ett arbete som pekar mot konstruktion.  

 

Lärarnas utsagor kring deras syfte med olika frågor, upplägg, övningar, vad om skett på 

lektion osv. har varit starkt vägledande. Om läraren anger att syftet har varit att eleverna 

ska lära sig en viss förändring eller att läraren sagt eller gjort vissa saker på lektion, har 

detta huvudsakligen behandlats utifrån en försoningens hermeneutik vilket här innebär 

att lärarnas utsagor huvudsakligen har ansetts vara korrekta.112 Det är dessa utsagor som 

återfinns i studien som referat eller citat. I de fall då lärarnas utsagor och materialets 

formuleringar står i kontrast till varandra tas detta upp till diskussion i redovisnings-

kapitlen. 

 

Kritik har riktats mot intervju som metod. Kritiken går delvis ut på att det finns en brist 

på överensstämmelse mellan vad lärare säger att de gör och vad som egentligen sker i 

klassrummet. Eftersom jag i denna studie valt bort observationen som metod framstår 

denna intervjuareffekt som reell. Rosenlund menar att det borde vara ett krav på studier 

                                                 
111 Då Jansson (2011) i sin undersökning om skriftliga prov i samhällskunskap letar efter ord som kan 
uttrycka dels vilket stoff som efterfrågas (substantiv), dels ord som uttrycker frågans kognitiva process 
(verb) använder han Blooms reviderade taxonomi för att avgöra vad frågan avser att mäta (t.ex. 
minnas, förstå eller analysera). Eftersom de ord som söks efter i denna studie inte enbart räcker för 
att avgöra om ett arbete med tankeredskap pekar mot re- eller konstruktion har lärarnas utsagor tagits 
med i beaktande, ett förförande som också Jansson använder sig av. Jansson (2011), s. 36 ff.  
112 Långström (1997), s. 43. Långström diskuterar i termer av misstankens hermeneutik där materialet 
(i detta fall intervjuerna) misstros. Tolkaren söker efter att se bakom det sagda och tolka det på ett 
annat, ibland motsatt sätt. Försoningens hermeneutik accepterar däremot det som sagts som i 
huvudsak korrekt. Långström pekar också på att det finns många varianter av dessa två, vilket kan ses 
i denna studie på så sätt att allt lärarna sagt inte tagits som korrekt. Detta gäller i de fall där lärarnas 
utsagor inte stämmer överens med materialet (ett förfarande som också Långström använder sig av).   
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som bygger på intervjuer att finna stöd för lärarnas utsagor i vad han kallar oberoende 

källor.113 I denna studie utgör lärarnas eget material utgångspunkten i intervjuerna. Detta 

material kan knappast ses som oberoende, men lärarna måste, under intervjuerna, för-

hålla sig till något som de själva tidigare producerat och använt. Genom att lärarna får 

frågor om materialet, hur det användes, vad det syftade till och frågor kring vissa for-

muleringar, framstår risken med intervjuareffekt som mindre. 

 

Allt material som lärarna försett författaren med samt alla intervjuer i form av ljudfiler 

och utskrifter finns i författarens ägo.  

 

2.2.7 Intervjuguider 
Inför intervjuerna har två intervjuguider per lärare upprättats. Den ena guiden består av 

två delar och är gemensam för alla lärare. I denna återfinns frågor om bakgrund, 

utbildning, erfarenhet, ämneskombination, kurser i ämnet o.s.v. Den gemensamma 

intervjuguiden innehåller frågor av mer allmän karaktär rörande lärarnas material. 

Eftersom materialet är personbundet och ser olika ut måste också specifika frågor ställas 

till respektive lärare. Därför är den andra intervjuguiden specifikt utformad till varje 

lärare utifrån det material de tillhandahållit. Här ställs frågor om materialspecifika 

övningar, formuleringar, syften med materialet, oklarheter osv. I bilaga 2 återfinns den 

gemensamma delen av intervjuguiden.  

 

2.2.8 Transkriptionsprinciper  
Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats. Lärarna var informerade om det 

innan intervjuerna genomfördes och ingen av lärarna motsatte sig detta tillvägagångs-

sätt.114 Intervjuerna gjordes på en plats som de deltagande lärarna själva bestämt. Av 

logistiska skäl genomfördes några av intervjuerna på andra platser än lärarnas arbets-

platser. I två fall fick uppföljande intervjuer göras (i den ena fallet pga. tidsbrist och i 

det andra fallet pga. teknikhaveri).  

 

Då transkriptionerna har varit om möjligt ordagranna så bär dessa karaktären av tal-

språk. När citat från transkriptionerna används i texten har talspråk justerats till skrift-

språk för att underlätta läsningen. Stavfel och grammatiska fel har ändrats, några gånger 

har också ordföljden ändrats eller förtydliganden skett. Detta har då markerats med 

[hakparenteser]. Inga ändringar har medfört att innebörden av det sagda förändrats.  

 

 

 

                                                 
113 Rosenlund (2011), s. 70 f.  
114 Se t.ex. Trost (2010), s. 74 f. 
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2.3 Presentation av lärarna  
Här presenteras de lärare som ingår i studien. I denna korta presentation omtalas olika 

faktorer. De gör så som de framstod under den period som intervjuerna skedde vilket 

var första halvan av 2014. Alla namn är fingerade. 

 

Lärare 1, som i studien kallas Margit är 48 år. Hon är fritidspedagog i botten och har 

även jobbat på grundskolan innan hon blev klar med sin lärarutbildning, vilket hon blev 

2004. I lärarutbildningen ingick svenska och barn- och fritidskunskapsämnen. Efter lä-

rarutbildningen har hon arbetat två år med förberedelseklasser i grundskolan för att 

sedan hamna på den skola hon nu arbetar på. Historia upp till C-nivå har hon läst i 

efterhand. Eftersom Margit arbetat i skolan mer än sex år borde hon falla inom katego-

rin erfarna lärare men då hon har arbetat färre än sex år med historieämnet betecknas 

hon ändå här som oerfaren. Totalt har hon undervisat ca fem historiekurser, Historia A 

samt en pågående kurs i Historia 1 B. Den kurs som ingår i studien, Historia 1a1 om 50 

poäng, är den första kursen av detta slag som Margit undervisat i. Vid sidan av historia 

undervisar hon i svenska. Svenska är det ämne hon undervisar mest i och det ämne som 

hon föredrar att undervisa i. Margit undervisar den aktuella kursen för elever som läser 

ett yrkesförberedande program.  

 

Lärare 2, Tess, är 49 år och tog sin lärarexamen 2010 vilket gör att hon ses som oerfaren 

då hon har jobbat fyra år som lärare. Tess undervisar, förutom i historia, också i svenska 

och hon har läst historia till C-nivå. Tess har jobbat på ungdomsgymnasiet och på 

komvux. Där har hon undervisat i totalt tre Historia A-kurser (en på gymnasiet samt två 

på komvux) och den aktuella kursen är Historia A om 100 poäng för komvuxelever. 

Tess arbetar förnärvarande också med stöd för ungdomar i svenska 2 och språk-

introduktion motsvarande nivån för årskurs 9. Hon undervisar även grupper från 

gymnasiesärskolan i svenska.  

 

Lärare 3 som i studien kallas Anders är 26 år. Vid intervjutillfället håller han på att av-

sluta sin första och enda kurs i historia. Den kurs som ingår i studien är således inte helt 

avslutad då några lektioner återstår. Anders tog sin examen 2012 och då med 

ämneskombinationen historia/samhällskunskap. Då Anders håller på att avsluta sitt 

första år som lärare betecknas han som oerfaren. Anders betraktar historia som sitt 

huvudämne. Den kurs som han undervisar i är Historia 1a1 om 50 poäng. Anders 

undervisar sin kurs i en klass på ett studieförberedande program. 

 

Lärare 4 kallas för Fredrika i studien. Hon är 31 år. Liksom Anders är hon utbildad 

gymnasielärare i samhällskunskap och historia. Efter att hon tog sin examen 2010 läste 

hon religion i ett år. Sedan dess har hon arbetat på den gymnasieskola hon nu är på. Där 

undervisar hon mest i religion. Av sina ämnen ser hon samhällskunskapen som sitt 

huvudämne. Förutom den kurs hon undervisar i nu har hon tidigare haft en Historia A-
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kurs samt en B-kurs. Det är en Historia A-kurs som ingår i studien. Denna var ett 

individuellt val för elever som läser yrkesförberedande program.  

 

Den lärare som kallas Nina, lärare 5, är 37 år. Hon tog sin gymnasielärarexamen 2001 

med ämneskombinationen engelska och historia upp till C-nivå. Parallellt med sin 

utbildning läste hon också in svenska. Hon har undervisat i historia sedan hon började 

arbeta med undantag från några läsår. Det gör att hon ses som en erfaren historielärare. 

Nina har varit på sin nuvarande gymnasieskola under nio år. Då Nina arbetar på ett 

yrkesförberedande gymnasium har hennes tidigare undervisning i historia varit inom 

ramen för individuellt val (A-kurs). Då GY 11 innebär att även dessa elever läser historia 

som ett kärnämne undervisar hon nu i kursen 1a1 om 50 poäng. Det är också den kursen 

som ingår i undersökningen. Nina har haft en handfull kurser i historia. Av sina tre 

ämnen ser hon historia som sitt mellanämne vilket innebär att hon hellre undervisar i 

historia än engelska men väljer svenska som sitt huvudämne om hon måste välja. 

 

Lärare 6 kallas för Mikael och är 48 år. Han är inne på sitt 10:e arbetsår som utbildad 

lärare och han har jobbat på den skola han nu är på sedan han blev klar med sin utbild-

ning. Mikael ses i denna studie som en erfaren lärare. Hans utbildning har skett inom 

ramen för fristående kurser. Mikael har upp till C-nivå i historia, D-nivå i samhälls-

kunskap samt studier i arkeologi, något som han anser hjälper honom i hans historie-

undervisning. För Mikael är historia det ämne som han föredrar att undervisa i. Han har 

undervisat i över 20 kurser. Dessa har varit mest A- och B-kurser. Den kurs som ingår 

i studien är Historia 1a1 vilket är den första och enda kursen i GY 11 som han undervisat 

i. Han undervisar elever på ett yrkesförberedande program och detta är den enda kursen 

i historia han har detta läsår.  

 

Lärare 7, som kallas för Lena, är 43 år och har arbetat 13 år som lärare varav 12 som 

utbildad. Liksom Mikael har hon läst fristående kurser. I historia har hon läst upp till D-

nivå. Förutom historia är hon behörig att undervisa i samhällskunskap. Lena uppskattar 

att hon under sina år har haft två historiekurser varje läsår. De senaste åren har hon 

undervisat mer i historia än i samhällskunskap och av dessa två ämnen föredrar hon 

historia. För Lenas del är det kursen 1 b om 100 poäng som ingår i studien och denna 

har hon haft några gånger innan intervjutillfället. Lena undervisar denna kurs för elever 

från ett studieförberedande program.  
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2.4 Kommentarer kring fotnoterna och andra referenser  
Fotnoternas utformning bör kommenteras. Många av hänvisningarna sker till antingen 

intervjuerna med lärarna eller till deras material. För enkelhetens skull är lärarnas finge-

rade namn placerade först.  

 

Då lärarna ovan presenteras är all information hämtad från transkriptionerna. Då in-

formationen återfinns på olika sidor har inga fotnoter satts ut i detta avsnitt för att 

underlätta läsningen. Samma förfarande har använts i kapitel 3. Här har informationen 

hämtats både från intervjuerna och lärarnas material. Ofta har intrycken från en och 

samma lärares olika material samlats till ett uttryck i texten. Fotnoter har här undvikits 

eftersom de skulle bli otaliga. I de fördjupande kapitlen 4 och 5 refereras i fotnoterna 

till lärarnas material och transkriptionerna löpande.  

 

Om det är en intervju som hänvisningen syftar till skrivs detta med kursiv stil följt av en 

sidhänvisning. Då är det transkriptionerna som avses t.ex. Margit, Intervju, s. 44. Detta 

gäller både för referat och citat.  

 

Om fotnoten hänvisar till ett dokument står namnet på detta i kursiv stil efter lärarens 

namn t.ex. Margit, Prov Medeltiden.  

 

I de fall där dokumentet talar om vad det är för typ skrivs detta i kursiv stil t.ex. Margit, 

Prov Medeltiden. Om dokumentets namn, rubriksättning eller motsvarande inte tydligt 

talar om vad det är för typ av dokument (prov, övning, läxa o.s.v.) skrivs det med vanlig 

stil t.ex. Margit, Prov, Medeltiden. 

 

Begreppet lektionsanteckningar förekommer i detta sammanhang som ett förtydligande 

i fotnoterna. Detta ska förstås som ett stöd för lärarnas antecknande på tavlan eller 

motsvarande. Det är således lärarnas egna material som inte delats ut till eleverna om 

inte annat anges men som eleverna får ta del av genom att det kommer upp på tavlan i 

klassrummet. 
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3 Tankeredskap i lärarnas kurser.  
I detta kapitel kartläggs vilka tankeredskap som lärarna arbetar med och när de gör det. 

Här besvaras således frågeställning 1 och delvis frågeställning 2. Av kapitlets karaktär 

följer att beskrivningarna av arbetet med tankeredskapen är förhållandevis fåordiga. 

Redovisningen sker lärarvis och utifrån de principer som lärarna bygger sina kurser på, 

vilket överlag är kronologiskt.  

 

Kartläggningen åskådliggörs i figurer som är bifogade som bilagor. Dessa figurer visar 

vilka tankeredskap lärare arbetar med och när i en kurs detta sker. Då vilka tankeredskap 

som lärare arbetar med och när de gör det framkommer i figurerna berörs varken vilka 

eller när i detta kapitel, utan i texten refereras till bilagorna.  

 

Som nämns i metodavsnittet kommer tankeredskapen att omtalas som indikerade alter-

nativt markerade för att visa den skillnad i tydlighet som återfinns i materialet. Detta 

diskuteras kort efter redovisningen.  

 

Kartläggningen visar att tankeredskapen framstår på olika sätt. Detta är dels ett resultat 

av en de facto-skillnad i empirin, dels ett resultat av vad jag i studien faktiskt har tillgång 

till. Detta diskuteras efter den lärarvisa redovisningen.  

 

3.1 Lärare 1, Margit 

Margits kurs är på 50 poäng. Hon undervisar denna kurs för elever som läser ett yrkes-

förberedande program. Det var 44 timmar utlagda men pga. av nationella prov etc. blev 

utfallet ca 36-38 timmar. Hon bygger sin kurs kronologiskt och förutom kursintrodukt-

ion innehåller kursen fyra moment; 1) epokerna (som går från forntiden fram till 1800-

talet), 2) 1800-talet, 3) världskrig, 4) människan och hennes omgivning i modern tid. I 

alla moment återfinns ett arbete med tankeredskap.  

 

Som framkommer av bilaga 3:1 är de mest framträdande tankeredskapen i Margits kurs 

orsak och konsekvens samt källor och källkritik. Tankeredskapet källor och källkritik är 

i samtliga fall markerat och det förekommer få gånger i de moment det återfinns i. Detta 

kan förklaras med att när Margit arbetar med detta tankeredskap sker på ett sätt där 

tankeredskapet är satt i förgrunden. Det är alltid uttalat att det rör sig om källor och/eller 

källkritik. För detta tankeredskap finns det särskilda, ofta stora, övningar vilket kan för-

klara varför det förekommer få gånger. Margits hanterande av källor och källkritik tar 

sig olika uttryck. Eleverna ska t.ex. utifrån givna instruktioner och frågor arbeta med 

kyrkböcker och analysera bilder. När eleverna har använt sig av olika bearbetningar i 

t.ex. ett inlämningsarbete (som ofta omnämns som källor) uppmanas de att uppge vilka 

dessa är. Margit inleder också sin kurs med en kort diskussion om källor och källkritik.  
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Orsak och konsekvens är det tankeredskap som är mest frekvent förekommande i 

Margits material. I materialet tar det sig två huvudsakliga uttryck. Ett då orsakerna 

och/eller konsekvenserna ligger outtalade i den berättelse som Margit ger eleverna (t.ex. 

i form av detta ledde till, vilket innebar osv.) och ett annat när själva ordet orsaker eller 

motsvarande används. Tankeredskapet förekommer således både i indikerad och mar-

kerad form. I de övningar där orsak och konsekvens förekommer ska eleverna vanligen 

svara på frågor rörande vilka orsakerna var till en händelse. Då orsak och konsekvens 

återkommer i de examinationer som materialet uppvisar är tankeredskapet alltid 

markerat i form av t.ex. Redogör för orsakerna till att det 1:a världskriget bröt ut. 

 

Tankeredskapet perspektiv uppvisar samma mönster som källor och källkritik. Det är 

alltid markerat och förekommer ett fåtal gånger i de moment där det blir synligt. I samt-

liga fall rör det sig om teorier och forskning (t.ex. om neolitiska revolutionen, vikingarna 

och den industriella revolutionen) som Margit tagit upp på lektion. Dessa teorier vävs 

in i den berättelse som Margit ger eleverna och i några fall efterfrågas de i övningar och 

examinationer där eleverna uppmanas redogöra för de efterfrågade teorierna.  

 

Ett liknande mönster gäller också för signifikans. Det är markerat och exemplen är få i 

de moment det förekommer. Signifikans tar sig uttryck i Margits material genom att 

vissa personer eller händelser lyfts fram som viktigare än andra. Detta sker t.ex. genom 

att fråga i t.ex. instuderingsfrågor eller prov efter vilka personer som var viktiga under 

franska revolutionen eller att eleverna ska ta ut några viktiga händelser under första 

världskriget. Även signifikans kan till viss del sägas utgöra en del av den berättelse som 

eleverna får via undervisningen.  

 

Tankeredskapet kontinuitet och förändring förekommer i ett fall där själva orden aldrig 

uttalas men där likväl tankeredskapet framkommer. På detta sätt uppvisar kontinuitet 

och förändring en likhet med tankeredskapet orsak och konsekvens, när det är indikerat 

blir det en del av berättelsen. På liknande sätt som tankeredskapen perspektiv och 

signifikans blir också förändringarna en del av berättelsen. I ett annat fall står tankered-

skapet kontinuitet och förändring som en rubrik och i punktform anges några föränd-

ringar av det svenska samhället under 1800-talet. I det tredje fallet är det endast en för-

ändring som kort berörs. 

 

Framsteg och förfall förekommer indikerat vid ett tillfälle. Då är det den tillbakagång 

som Europa upplever under äldre medeltid som tas upp i lektionsanteckningar.  

 

Också tankeredskapet empati förekommer en gång och då i formen av den etiska di-

mensionen. I samband med en källövning ska eleverna besvara en fråga om några av 

aktörerna i en händelse handlade rätt. Det eleverna har tillgång till är den berättelse som 

återfinns i källan.  
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Källor och källkritik avviker från de andra tankeredskapen genom att det är det enda 

som det återfinns särskilda övningar i. Likväl förekommer enskilda frågor i t.ex. instu-

deringsfrågor eller prov som berör andra tankeredskap. Orsak och konsekvens är det 

tankeredskap som är vanligast hos Margit. Förekomsten av tankeredskapen perspektiv, 

förfall, förändring samt signifikans får beskrivas som enskilda och delvis sporadiska. I 

viss utsträckning framstår de också som något som ligger i den berättelse som Margits 

undervisning delvis består av. Detsamma kan sägas gälla vissa indikerade exempel av 

orsak och konsekvens. 

 

3.2 Lärare 2, Tess 
Tess kurs är på 100 poäng och läses av komvuxelever. Tess har en lektion i veckan till 

förfogande. Även Tess bygger sin kurs kronologiskt där vissa moment behandlas tema-

tiskt. De moment som kursen innehåller är; introduktion, forntiden fram till vikingatid 

under temat kommunikation, antiken, medeltiden (vilket också innefattar svenskt 1500-

1600-tal), upplysningstiden med inslag av tema slaveri, revolutionernas tid, Norden 

under 1800-talet, världskrigens tid och avslutningsvis kalla kriget. Således innehåller kur-

sen nio moment. Momentet forntiden uppvisar inget arbete med tankeredskap varför 

detta moment inte är med i figuren i bilaga 3:2 

 

Till skillnad från Margit har Tess inga övningar i källor och källkritik. Tankeredskapet 

kommer främst till uttryck genom att Tess ger tips på material då eleverna ska arbeta 

med inlämningsuppgifter samt instruktioner om hur detta material ska anges i dessa 

uppgifter. Det är en sådan instruktion som utgör det enda indikerade exemplet på detta 

tankeredskap. I Tess kursintroduktion återfinns en kort diskussion om vad som kan 

anses vara sant. 

 

Som bilaga 3:2 visar är orsak och konsekvens det tankeredskap som är också i Tess kurs 

är vanligast förekommande. På liknande sätt som i Margits material tar sig tankered-

skapet de två huvudsakliga uttrycken indikerade och markerade. Även hos Tess blir 

orsak och konsekvens i stor utsträckning en del av berättelsen. I materialet anges ofta 

orsaker och konsekvenser. Dessa efterfrågas i övningar och examinationer.  

 

Tankeredskapet kontinuitet och förändring uppvisar liknande drag då alla exempel utom 

ett också blir en del av en berättelse som Tess förser eleverna med. I exemplen efter-

frågas specifika förändringar som kan vara indikerade eller markerade. Det kan t.ex. röra 

sig om att eleverna ska beskriva hur det romerska riket gick från kungadöme till republik 

med början 500 f.Kr. eller besvara en fråga rörande en förändrad människosyn. Undan-

taget är en övning då eleverna tematiskt ska göra jämförelser över tid och rum för att 

belysa jordbrukets utveckling i Europa. Tankeredskapet framsteg och förfall uppvisar 

också detta mönster, att eleverna uppmanas svara på frågor om specifika händelser som 

beskrivs i termer av tillbakagång eller framsteg.  
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Tankeredskapet empati tar sig olika uttryck hos Tess. I ett fall ska eleverna besvara frå-

gor vars innehåll kan förknippas med deras egen vardag (om man i Romarriket gick i 

skola, om man var ledig, om man gick på restaurang osv.) I exemplet från momentet 

medeltiden ska eleverna sätta sig in i hur det kunde vara att leva under en viss tid och 

under vissa förhållanden genom att bearbeta olika typer av material. I det tredje exemp-

let (eg. två, från examinationen för momentet Norden under 1800-talet) ska eleverna 

svara på frågor om hur människor upplevde en specifik situation och vilka levnadsvill-

kor de levde under. Här återfinns också ett indikerat exempel på den etiska dimensionen. 

Under en examination ska eleverna svara på vilka tankar som uppkommer hos dem 

kring Sveriges inblandning i människohandel. Tidigare har denna fråga behandlats under 

lektion. Då inga elevsvar är tillgängliga i materialet kan det inte sägas att dessa innehåller 

moraliska omdömen men det är troligt, varför det här tas upp.  

 

Även hos Tess är orsaker och konsekvens det dominerande tankeredskapet. Till skillnad 

från Margit är inte källor och källkritik lika framträdande. För Tess del framstår istället 

kontinuitet och förändring som ett återkommande tankeredskap. Hanterandet av tan-

keredskapen orsak och konsekvenser, kontinuitet och förändring samt framsteg och 

förfall tenderar att bli en del av den berättelse som Tess förser eleverna med. Empati 

används däremot på ett sätt som verkar syfta till att eleverna ska få en förståelse för hur 

det var att leva under en viss tid och under vissa förhållanden.  

 

3.3 Lärare 3, Anders 
Anders har en 50-poängskurs på ett studieförberedande program. Kursen hade 45 ut-

lagda timmar med ett utfall på ca 42-43 timmar. Han bygger sin kurs kronologiskt. De 

moment som kursen innehåller är; introduktion, flodkulturerna, antiken, medeltiden, 

tidigmodern tid ca 1500-1800, amerikanska och franska revolutionerna samt Napoleon, 

ideologierna och Tysklands bildande samt avslutningsvis världskrigen.  

 

Källor och källkritik förekommer två gånger. Bägge exemplen är markerade. Den första 

gången ger Anders eleverna förslag på vilket material de kan använda i ett arbete de ska 

lämna in. I det andra fallet, som också rör en inlämningsuppgift, ska eleverna diskutera 

och motivera sina val av källor utifrån källkritiska kriterier. 

 

Även hos Anders är tankeredskapet orsak och konsekvens det mest frekventa. På 

samma sätt som hos Margit och Tess återfinns i Anders material såväl indikerade som 

markerade exempel. Ett tydligt mönster i Anders material är att den indikerade formen 

avtar till förmån för den markerade formen. I detta mönster blir begrepp som är för-

knippade med orsaker och konsekvens, t.ex. indirekta och direkta, alltmer synliga ju 

längre kursen går. Detta är framförallt synbart i lektionsmaterialet. Förutom att ange 
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olika orsaker och konsekvenser blir också eleverna uppmanade att förklara kausala för-

hållanden på ett sätt som inte är lika synbart i de andra lärarnas material.  

 

Tankeredskapet perspektiv förekommer två gånger. Den ena gången då teorier lyfts 

fram på lektion (jämför Margit) och den andra gången genom att belysa olika aktörers 

syn på en och samma händelse. Även empati uppvisar likheter med tidigare exempel 

(Tess) då Anders ställer frågor som gör att eleverna måste sätta sig in i hur det var att 

leva i en viss tid.  

 

Kontinuitet och förändring tar sig lite olika uttryck hos Anders. I det första fallet ska 

eleverna belysa skillnader mellan två epoker i ett prov, utan att dessa tidigare berörts. I 

det andra fallet finns en tydlig likhet med Margits arbete då begreppet förändring aldrig 

berörs men förändringarna som lyfts fram framstår som tydliga i materialet. Detta för-

hållande återkommer också i ett tredje exempel. 

 

Tankeredskapet signifikans används hos Anders på samma sätt som hos Margit, att 

några betydelsefulla personer efterfrågas. 

 

Således är det även här orsak och konsekvens som är det mest förekommande tanke-

redskapet. Perspektiv och signifikans framstår som enskilda och sporadiska. Empati till-

sammans med källor och källkritik är de tankeredskap, som förutom orsak och konse-

kvens, förekommer i examinationer. Av empati samt källor och källkritik är det källor 

och källkritik som är satta i förgrunden på samma sätt som hos Margit, dvs. att källor 

och källkritik är uttryckt och något som eleverna ska arbeta med.  

 

3.4 Lärare 4, Fredrika 
Den kurs som Fredrika har undervisat i är 100 poäng. Timmarna till förfogande var ca 

50 (sic). I likhet med lärarna ovan bygger hon sin kurs kronologiskt. De elever som läste 

kursen gick på yrkesförberedande program. Antiken, medeltiden, upptäckter och 

envälde, revolutionerna, världskrigen samt kalla kriget är de moment som ingick i kur-

sen.  

 

Som framkommer av bilaga 3:4 domineras Fredrikas kurs av tankeredskapet orsak och 

konsekvens. De indikerade och markerade exemplen förkommer om vartannat på li-

kande sätt som hos Tess. I alla fall utom ett blir orsak och konsekvens en del av den 

berättelse som Fredrika ger eleverna. Eleverna uppmanas i övningar och examinationer 

att beskriva och ange olika orsaker och/eller konsekvenser. Undantagsfallet är en in-

lämningsuppgift där eleverna ska välja en händelse och arbeta med olika typer av 

material för att beskriva och diskutera den valda händelsens orsaker, förlopp och 

konsekvenser. I samband med denna uppgift förekommer också det exempel som ger 
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uttryck för arbete med källor och källkritik. Eleverna får tips på olika typer av material 

samt uppmanas att redovisa sina källor.  

 

Framsteg och förfall förekommer vid ett tillfälle, Roms undergång, och då som en del 

av den berättelse som Fredrika ger eleverna. Även signifikans förekommer en gång men 

tar sig ett annat uttryck. Fredrika uppmanar eleverna i en inlämningsuppgift att ange 

händelser under kalla kriget som de anser vara särskilt viktiga och eleverna ska motivera 

sina val.  

 

Som redan nämnts är orsak och konsekvens det vanligast förekommande tankered-

skapet. De andra exemplen som förekommer måste beskrivas som enstaka. Här bör 

understrykas att Fredrikas material är förhållandevis litet i omfång jämfört med de andra 

lärarnas vilket kan spela roll för utfallet.  

 

3.5 Lärare 5, Nina 
Nina undervisar elever på ett yrkesförberedande program och hennes kurs är på 50 po-

äng. Timantalet till förfogande var ca 40-42. Momenten som ingår i hennes kurs är; 

epokerna (från forntiden fram till 1800-tal), världskrig och världserövring, mellankrigs-

tid och andra världskriget, kalla kriget samt ett avslutande tema om jaktens historia. De 

exempel som finns på Ninas hanterande av tankeredskapet källor och källkritik tar sig 

några olika uttryck. På samma sätt som tidigare återfinns också här tips från läraren till 

eleverna om vilka källor de kan använda sig av när de ska lösa en uppgift som ska redo-

visas. En diskussion liknande den Margit har i början av sin kurs återfinns även hos 

Nina även om den hos Nina inte ligger i början av kursen. Nina använder också flera 

källkritiska övningar av olika slag (t.ex. att eleverna ska resonera om värdet av valda 

källor, jämföra olika källor för att förklara de skillnader och likheter de ser osv.) där ett 

arbete med tankeredskapet framstår som helt centralt.  

 

Liksom de tidigare omtalade lärarna är också orsak och konsekvens det tankeredskap 

som är vanligast förekommande hos Nina (se bilaga 3:5). Även här förekommer indike-

rade och markerade exempel. På samma sätt som tidigare ges eleverna kausala förhål-

lande som senare efterfrågas i övningar och i examinationer. Hos Nina återfinns exem-

pel då eleverna själva ska avgöra vilken som var den viktigaste orsaken till en särskild 

händelse. I materialet återfinns även enstaka uttryck för begrepp som förknippas med 

orsaker och konsekvens (bakomliggande, jämför Anders). En del av de frågor som ställs 

om orsak och konsekvens är kopplade till övningar där eleverna själva ska söka inform-

ationen i olika typer av material. I materialet finns också övningar där ett arbete med 

tankeredskapet framstår som det primära.  
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Kontinuitet och förändring tar sig olika uttryck hos Nina. På liknande sätt som ovan 

beskrivits efterfrågas specifika förändringar där dessa framstår som en del av en berät-

telse. Här återfinns också jämförelser av olika fenomen över tid som syftar till att ta reda 

på hur fenomenet ter sig i olika tider. I synnerhet i en övning, tema jakt, är detta uppen-

bart även om begreppen inte är tydligt framskrivna. 

 

Hanterandet av signifikans sker, på liknande sätt som tidigare, genom att eleverna ska 

berätta om en viktig historisk person som elevernas bok tar upp och svara på frågan 

varför denna person var viktig. 

 

Den etiska dimensionen berörs vid något enstaka tillfälle. I materialet framkommer att 

Nina ifrågasätter en allmän syn på en epok, den mörka medeltiden, i ett arbete under 

lektion. Det är således det redan fällda omdömet att medeltiden var mörk som tas upp.  

 

Återigen är det orsak och konsekvens som framstår som det vanligast förekommande 

tankeredskapet. Källor och källkritik är det som tydligast syns i enskilda övningar medan 

exemplen med kontinuitet och förändring är färre och mer sporadiska vilket också gäller 

för signifikans. 

 

3.6 Lärare 6, Mikael 
Mikael undervisar elever på ett yrkesförberedande program. Kursen är på 50 poäng och 

ungefär lika många timmar stod till förfogande. De moment som ingår i kursen är; epok 

för epok (från forntiden fram till ca 1700-talet), det moderna samhällets framväxt, från 

krig till krig, efterkrigstiden, förändringsprocesser samt en slutuppgift.  

 

Som bilaga 3:6 visar förekommer källor och källkritik en gång under kursen och då i det 

tematiska momentet förändringsprocesser. Eleverna ska lämna in ett arbete och in-

struktionerna till detta gör gällande att de ska använda olika källor.  

 

Orsak och konsekvens är än en gång det tankeredskap som är vanligast förekommande 

(se bilaga 3:6). Även hos Mikael förekommer indikerade och markerade exempel och 

dessa tenderar på samma sätt som ovan att bli en del av den berättelse som Mikael ger 

eleverna. Undantaget är en övning där eleverna själva ska välja några förändringar 

(samma arbete som eleverna ska arbeta med olika källor) och på egen hand söka dess 

orsaker och konsekvenser.  

 

Det sätt som kontinuitet och förändring uttrycks på är också något som kan ses hos de 

lärare som diskuterats ovan. Även hos Mikael efterfrågas specifika förändringar på ett 

sätt som även här gör att de efterfrågade förändringarna framstår som en del av berättel-

sen. Det tredje exemplet på kontinuitet och förändring återfinns i en inlämningsuppgift 
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(samma uppgift som omtalas under källor och källkritik samt orsak och konsekvens) där 

ett arbete med förändringar blir centralt.  

 

Mikael är tillsammans med Fredrika de lärare som har skickat in den minsta mängden 

material. Resultatet ska ses i ljuset av detta.  

 

3.7 Lärare 7 Lena  
Lenas kurs är på 100 poäng och hon undervisar på ett studieförberedande program. 

Hon har 70 timmar till sitt förfogande för kursen. Hon bygger kursen kronologiskt med 

tematiska inslag. De moment som ingår i kursen är introduktion, forntiden, antiken, 

medeltiden, 1500- och 1600-tal, 1700-, 1800- och 1900-tal.  

 

Källor och källkritik får en framskjuten roll i Lenas kurs. Tankeredskapet tar sig några 

olika uttryck. På liknande sätt som tidigare återfinns också här tips på litteratur och 

uppmaningar att ange de källor som eleverna har arbetat med. I materialet återfinns även 

diskussioner om källkritiska kriterier samt jämförande och analytiska övningar. På 

samma sätt som tidigare är det detta tankeredskap som tydligast framstår i separata öv-

ningar och uppmaningar.  

 

Det vanligast förekommande tankeredskapet hos Lena är orsak och konsekvens (se bi-

laga 3:7). Även hos Lena förekommer både indikerade och markerade exempel men den 

sistnämnda formen dominerar. Tankeredskapet framstår, liksom tidigare, hos Lena del-

vis som en del av en berättelse hon ger eleverna och delvis som något som kan proble-

matiseras. Lena frågar stundtals efter vad eleverna tror och tänker om orsaker och kon-

sekvenser. I materialet återfinns även övningar och frågor i examinationer som visar ett 

tydligt arbete med orsaker och konsekvens där dessa ska diskuteras och/eller proble-

matiseras. Ett visst språkbruk där begrepp som förknippas med orsak och konsekvens 

är noterbart (jämför Anders och Nina).  

 

Lena skiljer sig från de andra lärarna i sitt hanterande av tankeredskapet perspektiv. 

Tankeredskapet förekommer i större utsträckning och tar sig andra uttryck än hos t.ex. 

Margit och Anders. I materialet lyfts t.ex. ekonomisk historia, kulturhistoria och genus-

historia fram som olika sätt att studera historien på. Likaså betonas att ett västerländskt 

perspektiv kan antas. Tankeredskapet syns också i materialet som ett sätt att sortera 

historien på (ekonomi, religion, sociala förhållanden och politik). Lenas material inne-

håller övningar som primärt syftar till ett arbete med perspektiv.  

 

Tankeredskap kontinuitet och förändring är inte lika framträdande i Lenas material men 

det kan noteras och det tar sig några olika uttryck. På liknande sätt som hos Margit och 

Anders finns också hos Lena ett betonande av förändringar även om det begreppet inte 
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blir synligt. Hos Lena återfinns också jämförelser över tid som syftar till att visa föränd-

ring.  

 

Lena och Tess är de lärare som uppvisar flest exempel av ett hanterande av empati. Det 

tar sig olika uttryck. Genom olika uppgifter uppmanar Lena eleverna att fundera över 

hur det var att leva under en viss tid och under vissa förhållanden. Lena ger i samband 

med detta tips på material som kan fungera som en kontext vilket påminner om det sätt 

som Anders och Tess hanterar tankeredskapet med. Andra uppgifter är fiktiva exempel 

där eleverna blir strandsatta i en för dem främmande tid och där deras uppgift blir att 

skriva en redogörelse om vad de varit med om. I sådana övningar framkommer ett annat 

sätt att arbeta med empati där ett undvikande av presentism blir något tydligare än i de 

ovanstående exemplen när Lena uppmanar eleverna att vara realistiska. Det finns också 

inslag av den etiska dimensionen då Lena ställer frågor i ett inlämningsarbete till eleverna 

om en viss person var ond eller god. Kontextualiseringen sker i form av att eleverna får 

tillgång till fem bearbetningar.  

 

Förekomsten av signifikans är sporadisk och uppvisar delvis samma uttryck som tidigare 

genom att eleven ska återge något berömt eller viktigt. I Lenas material understryks 

också vissa begrepp och händelser som särskilt viktiga. Likaså uppvisar förekomsten av 

framsteg och förfall enstaka exempel t.ex. då tillbakagången under medeltiden påvisas i 

materialet.  

 

Att det är Lena och Tess som uppvisar den största mängden tankeredskap kan förklaras 

med att det är de lärare som undervisar i kurser om 100 poäng. Det gör också Fredrika. 

Hon hade endast ca 50 h till sitt förfogande för sin 100 poängskurs vilket, tillsammans 

med det sparsamma materialet, kan förklara utseendet på figuren i bilaga 3:4.  

 

3.8 Tankeredskap i lärarnas kurser 
Orsak och konsekvens är det tankeredskap som är vanligast hos lärarna i studien. Tanke-

redskapet förekommer ibland indikerat och då oftast som en del av den berättelse som 

lärarna ger eleverna. Detta förhållande gäller även några av de markerade exemplen då 

ett arbete med tankeredskapet framstår som tydligt. Det är i dessa senare fall som elever-

na uppmanas göra något annat med orsakerna och konsekvenserna än att ange eller 

återge dem. Detta kan t.ex röra sig om att eleverna uppmanas rangordna orsaker eller 

att söka efter olika orsaker i annat material än läroboken.  

 

Bilagorna 3:1–3:7 visar att källor och källkritik tillsammans med kontinuitet och föränd-

ring är näst vanligast. En avgörande skillnad mellan hur lärare hanterar dessa är att 

kontinuitet och förändring ofta förekommer i förbigående som i instuderingsfrågor där 

frågor ställs kring en viss händelse eller förändring. Därmed tenderar kontinuitet och 

förändring att bli en del av en berättelse, även om undantag finns. Endast i något fall är 
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tankeredskapet det centrala i uppgifterna. Med källor och källkritik råder närmaste det 

motsatta förhållandet, dvs. att när detta tankeredskap förekommer är det nästan alltid i 

uppgifter eller motsvarande där tankeredskapet är satt i fokus. Källor och källkritik tycks 

därmed erhålla en helt annan tyngd i kurserna än kontinuitet och förändring. Här måste 

sägas att i de exempel där lärarna ger tips på källor och material som eleverna kan arbeta 

med eller när de uppmanar eleverna att ange sina källor blir tankeredskapet inte lika 

tydligt.  

 

Tankeredskapet perspektiv framstår som sporadiskt hos alla de lärare som på ett eller 

annat sätt arbetar med det (fyra av sju). Lena är här ett undantag. Perspektiv tar sig 

uttryck genom att lärare lyfter fram olika teorier i undervisningen där dessa tenderar att 

bli en del av berättelsen. Men hos Lena tar sig tankeredskapet andra uttryck genom att 

hon lyfter fram olika subdiscipliner. Även det västerländska perspektivet ses som ett 

perspektiv bland andra. Perspektiv blir också ett sätt att sortera historien. Det är också 

det tankeredskap som är det vanligast förekommande efter orsak och konsekvens, källor 

och källkritik samt kontinuitet och förändring. Lena står emellertid för mer än hälften 

av alla de exempel där perspektiv förekommer (se bilaga 3:7). 

 

Empati figurerar hos fem lärare varav två uppvisar enbart den etiska dimensionen och 

då varsin gång. I samtliga fall handlar empati om att eleverna på ett eller annat sätt ska 

sätta sig in i hur det var att leva i förfluten tid, några olika uttryck kan ändå skönjas. I en 

del fall handlar det om att eleverna ska besvara frågor utifrån läroboken, i andra fall 

utifrån annat material. I vissa exempel kommer empati till uttryck genom att eleverna 

tillfrågas om de kan tänka sig att byta plats med en människa som levde under en viss 

tid eller vilken position eleven skulle vilja ha, t.ex. om den vill leva som man eller kvinna 

i en given historisk kontext. I något enstaka fall kan ett hanterande indikeras där frågan 

om presentism blir ett troligt inslag. Den etiska dimensionen tar sig också några olika 

uttryck. Här finns frågor riktade till eleverna som uppmanar dem att ta ställning till om 

något eller någon var på det ena eller andra sättet. Alternativen eleverna får tillgång till 

innehåller alltid en värdering. Det indikerade exemplet är inte lika tydligt. Där uppmanas 

inte eleverna att fälla omdömen utan istället redogöra för sina tankar om ett visst feno-

men. Den etiska dimensionen kan också ta sig uttryck genom att lärare visar på omdö-

men som andra fällt i historien.  

 

Signifikans uppvisar likheter med delar av de övriga tankeredskapen då det även finns 

inslag i arbetet med signifikans som tenderar att bli en del av den berättelse som lärare 

ger eleverna. Signifikans blir ofta synonymt med att eleverna ska återge viktiga personer 

eller händelser på t.ex. ett prov. Andra uttryck för signifikans finns också men de är inte 

lika vanliga. Då kan det t.ex. handla om att eleverna ska, förutom att ange viktiga hän-

delser, också motivera sina val.  

 



 

44 
 

Framsteg och förfall är det tankeredskap som är minst synligt i lärarnas material. Det 

återfinns hos fyra av lärarna. I de flesta exempel rör det sig om förfall och i samtliga 

exempel är det en del av den berättelse som lärarna ger eleverna. Det tar sig ofta uttryck 

genom att läraren visar hur något har gått under eller blivit sämre.  

 

I metodavsnittet angavs att materialet har bearbetats momentvis för att synliggöra even-

tuella mönster i lärarnas arbete. Sådana mönster skulle kunna vara att orsak och konse-

kvens återkommer under medeltiden eller att alla lärare börjar med empati eller att en 

och samma lärare bygger upp sin kurs genom att ta ett tankeredskap i taget eller att ett 

visst moment anses vara särskilt lämpat för ett visst tankeredskap. Inga sådana mönster 

har kunnat upptäckas. Likväl kan det noteras i bilagorna 3:1–3:7 att källor och källkritik 

ofta förekommer i lärarnas introduktioner. Det finns också vissa händelser som åter-

kommer i lärarnas material med tillhörande tankeredskap. Orsakerna till Roms under-

gång, revolutionerna på 1700-talet och till första världskriget, återfinns hos flera av lä-

rarna. Även den nedgång, förfall, som drabbade Europa under medeltiden lyfts fram av 

några av lärarna, något annat som blir tydligt i figurerna är att vissa tankeredskap an-

vänds i större utsträckning än andra.  

 

3.8.1 Konsekvenser av hur tankeredskapen har analyserats  
Resultatet av kartläggningen bör kommenteras eftersom sätten som tankeredskapen här 

har behandlats på, får konsekvenser för hur lärarnas hanterande av tankeredskapen kan 

beskrivas. I kapitel 5 åskådliggörs en skillnad mellan vad som där kallas dold/omskriven 

kausalitet och kausalitet som är mer tydligt uttryckt. Denna skillnad gör att tankered-

skapet blir synligt i materialet även om lärare inte avser att arbeta explicit med kausalitet, 

någon sådan skillnad har inte noterats för andra tankeredskap. Detta kan förklara varför 

exemplen med orsak och konsekvens är så talrika. Samtidigt ger lärarna uttryck för att 

ett arbete med orsaker är viktigt. 

 

Kontinuitet och förändring kan också ses på ett annat sätt än vad som skett i detta 

kapitel. I samtliga kurser som ingår i studien framträder förändring som något funda-

mentalt. I materialet framstår förändring som ständigt närvarande då lärare lyfter fram 

händelser som lett till förändring i betydligt större utsträckning än det som präglas av 

kontinuitet. Nästan allt material belyser någon form av förändring, vilket betonas av 

lärarna. Det sker genom alla de händelser som undervisningen består av. Men det beto-

nas sällan att det är förändring. Tolkningen som här görs är att den förändring som ofta 

indirekt visas snarare är ett resultat av sättet som undervisningen genomförs på än en 

del av mer aktivt och medvetet hanterande av tankeredskapet. Också signifikans kan ses 

på ett liknande sätt som kontinuitet och förändring, att det är något grundläggande i 

kurserna. Det lärarna undervisar om torde vara det de anser vara av vikt och därmed 

borde signifikans bli mer synligt. Men en diskussion om t.ex. urval kan inte skönjas i 

materialet. Därmed kan det sägas att signifikans liksom förändring ligger under ytan i 
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materialet. De finns där men blir inte synliggjorda varför dessa aspekter här har lämnats 

åt sidan. Detta får konsekvenser för resultatet. Om aspekterna tagits med hade resultatet 

blivit ett annat. Kritik kan riktas mot att tankeredskapen här har behandlats olika med 

tanke på att de dolda och omskrivna uttrycken för kausalitet beaktats medan de ovan 

nämnda aspekterna för förändring och signifikans lämnats obeaktade. Detta kan dock 

förklaras med att de dolda och omskrivna uttrycken för kausalitet syns i formuleringar i 

materialet vilket de ovan nämnd aspekterna av förändring och signifikans inte gör. Att 

komma åt dessa hade krävt en annan forskningsdesign. 

 

3.8.2 Ett urval av tankeredskap för fördjupad analys 
Utifrån denna kartläggning kommer jag i de två följande kapitlen att fördjupa analysen 

av arbetet med några av tankeredskapen. Alla tankeredskap uppvisar intressanta 

aspekter. Ett urval måste ändå göras. Eftersom orsak och konsekvens uppvisar mångfalt 

fler exempel än de andra (mer än hälften av alla exempel utgörs av orsak och konse-

kvens) blir det intressant att belysa hur detta arbete går till. Det blir också intressant att 

belysa arbetet med källor och källkritik då detta tycks vara det tankeredskap som betonas 

mest i form av enskilda övningar. Det finns också en noterbar skillnad mellan dessa två 

tankeredskap som delvis redan berörts. Många av exemplen rörande orsak och konse-

kvens utgör en del av den berättelse lärarna ger eleverna. Detta sker endast i undantags-

fall när det gäller källor och källkritik. En mer noggrann analys och jämförelse mellan 

källor och källkritik samt orsak och konsekvens kan kasta ljus över dessa och eventuella 

andra skillnader. Om resultatet visar stora skillnader kan därigenom också själva begrep-

pet tankeredskap nyanseras.  
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4 Källor och källkritik  
Som kapitel 3 visar är källor och källkritik något som alla lärare arbetar med. Det är stor 

spännvidd på arbetssätten, deras utsträckning, förhållandet till olika begrepp inom om-

rådet källor och källkritik samt orsakerna till varför lärarna arbetar med källor och käll-

kritik.  

 

Källor och källkritik är också det tankeredskap som oftast framträder i form av enskilda 

övningar. Det finns också hos alla lärare en uppfattning om att källor och källkritik är 

centralt för historieämnet.115 Då tankeredskapet är framskrivet både i nuvarande och i 

föregående ämnesplan för gymnasiet och då det finns en lång tradition av källor och 

källkritik i en svensk kontext är den roll som tankeredskapet uppvisar inte förvånande.  

 

I detta kapitel ger jag exempel på vilka uttryck källor och källkritik kan ta sig samt dis-

kuterar det ur ett rekonstruktivistiskt respektive konstruktivistiskt perspektiv. Kapitlet 

är ordnat enligt de teman som är noterbara i materialet och som delas av flera lärare. I 

undantagsfall återfinns teman som endast någon lärare uppvisar. Dessa tas med då det 

ger en mer nyanserad bild av hur lärare arbetar med källor och källkritik. Kapitlet börjar 

med ett kortare teoretiskt avsnitt om hur källor och källkritik kan användas i en under-

visningskontext.  

 

4.1 Perspektiv på källor och källkritik i en undervisningskontext 
Att arbeta med källor och källkritik är fundamentalt för ämnet. Lévesque anger två hu-

vudsakliga motiveringar till varför källor och källkritik bör återfinnas i undervisningen. 

Den ena rör medborgerlig kompetens. Den källkritiska förmågan ses som avgörande 

för att kunna utvecklas till en väl informerad medborgare. Som en del av historieämnets 

bidrag till medborgarutbildning ser Lévesque att ämnet bidrar till att elevers attityder 

och förmågor utvecklas i en demokratisk riktning. Den andra motiveringen rör källkri-

tikens disciplinära sida; eftersom vi måste ställa frågor till källorna för att kunna veta 

något överhuvudtaget så måste vi kunna hantera det källkritiska hantverket.116 Lévesque 

understryker att ett arbete med källor och källkritik i skolan inte kan förväntas vara av 

samma slag som det historiker gör. Om historikern syftar till att generera ny kunskap 

för det offentliga, handlar det i en skolkontext om att generera ny kunskap för indivi-

den.117 Det är insikten om hur den historiska kunskapen är konstruerad som är målet 

snarare än att skapa ny kunskap för det offentliga. 

 

 

                                                 
115 Se även Lévesque (2008), s. 114 för en diskussion om källkritikens status i ämnet överlag.  
116 Lévesque (2008), s. 114 f. Se också Wineburg et al (2011), s. v f. Se även Barton (2008), s. 209 
för en diskussion om tankeredskapets plats i ämnet. Lévesque och andra (t.ex. Barton och Seixas) 
använder begreppet evidence vilket har blivit översatt till belägg, se t.ex. Axelsson (2013), s. 72. Då 
begreppet källkritik är ett inarbetat begrepp kommer detta att användas som en svensk motsvarighet 
till evidence även om det senare begreppet kan ses vara en del av en källkritiska analys. 
117 Lévesque (2008), s. 139. 
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Att bestämma vad det är som man har framför sig när man arbetar med källor är helt 

avgörande i Sam Wineburgs resonemang om att få elever att läsa som en historiker. 

Detta ser han som en motvikt till den annars så faktafyllda historieundervisningen i 

amerikanska skolor. Att läsa som en historiker innebär att det första man gör, efter att 

man ställt sin fråga, är att avgöra vad det är för källa man ska arbeta med. Vem är upp-

hovspersonen till källan? När tillkom den? Vad är det för något (ett PM, en dagboksan-

teckning, ett läckt mejl)? Dessa frågor är alla relevanta i den process som Wineburg 

kallar för sourcing och som syftar till att undersöka källan snarare än att läsa den från start 

till slut. Detta skulle kunna jämföras med det som kan kallas för yttre källkritik dvs. av-

göra upphovssituation och syfte med de källor man har framför sig.118 Också kontextu-

alisering blir centralt för Wineburg då han menar att detta blir nästa steg, att relatera 

källan till den tid och det rum den uppkom i. Dessa två steg anser han inte bara ska 

användas i klassrummet utan han menar att det är en förutsättning för kritiskt tänkande 

överhuvudtaget.119 Wineburg ser också att det är viktigt att jämföra en källas innehåll 

med andra källor vilket han benämner som corroboration.120 Det som Wineburg ser som 

viktigt då källor hanteras återkommer i andra historiedidaktikers resonemang.  

 

Då Lévesque presenterar en fyrstegsmodell för att arbeta med källor och källkritik visar 

han ett sätt som källor och källkritik kan hanteras i en undervisningskontext. Utgångs-

punkten är att formulera en frågeställning. Steg två är att söka och göra ett urval av 

källor och bakgrundsmaterial som syftar till att kontextualisera den tid som frågeställ-

ningen riktar sig mot. Lévesque resonerar kring hur historiker värderar källor. Att iden-

tifiera källans natur, bestämma vad den är för något och att ställa frågor kring källans 

producent och i vilket syfte källan skapades ser han som centrala inslag. 121 Detta är en 

viktig del i analysen av källorna som är steg tre. Lévesque understryker här att lärare 

måste hjälpa eleverna att ställa dessa frågor till de valda källorna eftersom eleverna själv-

mant inte gör det. Steg fyra i Lévesques modell är att eleverna ger ett svar på sin fråge-

ställning som vilar på källbaserade argument. 122 Då eleverna ska presentera sina resultat 

förordar Lévesque en argumenterande form, då han menar att elever som redovisar sina 

svar i en mer argumenterande text tenderar att utveckla en större förståelse för såväl 

den fråga de arbetat med som det innehåll de mött under arbetets gång.123 

 

När Cecilia Axelsson beskriver hur ett arbete med källor och källkritik kan gå till är 

hennes modell snarlik den Lévesque presenterar.124 Utgångspunkten är att formulera en 

                                                 
118 Kjeldstadli (1998), s. 163.  
119 Wineburg et al (2011), s. v f. 
120 Wineburg (1991), s. 77 ff. 
121 Lévesque (2008), s. 118 ff. 
122 Lévesque (2008), s. 132 ff. 
123 Lévesque (2008), s. 137. För en diskussion om ett berättande och ett analytiskt sätt att skriva 
historia se t.ex. Berge (1995), s. 10; Coffin (2004) s. 263. 
124 Axelsson (2013), s. 74. Den text som här refereras till är delvis ett resultat av ett skolverksuppdrag 
som syftat till att ta fram bedömningsstöd för kunskapskravet om källor och källkritik i kurserna Hi 1a1 
och 1b (se s. 71). Axelsson förlitar sig på anglosaxiska historiedidaktiker som Counsell, Ashby samt 
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frågeställning. Steg två består av att söka, kritiskt granska och tolka källor i relation till 

frågeställningen. Det tredje steget blir en naturlig följd då det innebär att källans relevans 

ska avgöras utifrån frågeställningen. Det fjärde och avslutande steget är att använda 

tolkningarna av de valda källorna för att besvara den inledningsvis ställda frågan. 

Axelsson öppnar upp användandet av modellen då hon menar att den inte måste an-

vändas i den ordning som här presenteras. Den process som modellen innebär kan 

pendla mellan de olika stegen. T.ex. kan elever först ställas inför ett källmaterial och 

utifrån detta formulera en fråga.125 I sin genomgång betonar hon vikten av att utveckla 

elevers förståelse för källhantering till att gå från vad hon ser som ett förenklat käll-

granskningsarbete till att betrakta källor som belägg. I denna utveckling, detta steg, finns 

också en mental förflyttning då man går från att se på källan som en historisk pusselbit 

till att vara ett svar på en fråga. Vikten av att förstå och värdera källans belägg utifrån 

dess kontext och den ställda frågan understryks också.126 

 

I en svensk kontext diskuteras olika kriterier som hör till källkritiken för att avgöra vär-

det på en källa i relation till den fråga som ställts till den. Ofta lyfts fyra huvudsakliga 

kriterier fram; äkthet, närhet, tendens och beroende. Till dessa kan det inte lika frekvent 

förekommande realitetskravet eller realkritiken läggas.127 Då Dahlgren och Florén dis-

kuterar källkritiken menar de att samtidigt som den fortfarande utgör en grundbult i det 

vetenskapliga arbetet är den också delvis övergiven av historiker som menar att källkri-

tiken kommer ur en vetenskapssyn där etablerandet av fakta var målet.128 När Axelsson 

skapar en modell för undervisning med källor och källkritik säger hon att arbetet har 

förhållit sig till de mer traditionella formuleringar som kunskapskraven i GY 11 inne-

håller129 och det funktionella sättet att se på källhantering där frågan är det som blir 

avgörande för vad som är en lämplig källa.130 

 

Oavsett vilken modell som beaktas är ambitionen att förse eleverna med redskap med 

vars hjälp de kan skärskåda de historiska berättelser de möter. Modellerna skapar där-

med en grund för ett konstruktivistiskt arbetssätt. Om så verkligen blir fallet beror dock 

i slutändan på hur modellerna används. Om källkritiken används som ett sätt att finna 

ett rätt svar så kan detta nämligen peka mot rekonstruktion.131  

 

                                                 
Seixas och Morton. Axelsson menar att hennes förslag till hur man kan arbeta med källor och källkritik 
innefattar dessa forskares uppfattning om vad som utgör god källhantering. Referenserna till 
Axelssons text ska här uppfattas som att den är en del av en svensk historiedidaktisk kontext snarare 
än ett resultat av ett skolverksuppdrag. 
125 Axelsson (2013), s. 74. 
126 Axelsson (2013), s. 72. Jfr Lévesque (2008), som menar att källor ”…do not talk to strangers and 
only speak when they are spoken to.” s. 117. 
127 Se t.ex. Dahlgren & Florén (1996), s. 185 ff; Jarrick & Söderberg (1993), s. 121 ff. 
128 Dahlgren & Florén (1996), s. 192.  
129 Detta innebär att dessa formuleringar är något som lärarna i denna studie måste förhålla sig till. 
Tilläggas ska här att två av lärarna, Tess och Fredrika, undervisar i kursen Historia A varför de har 
andra formuleringar att utgå från.  
130 Axelsson (2013), s. 73. Se även Artéus & Åmark (2012), s. 141 f. för en vidare diskussion.  
131 Se Rosenlund (2011), s. 32 för en vidare diskussion.  
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Utifrån denna genomgång blir det nu intressant att undersöka lärarnas arbete med källor 

och källkritik. Vilket innehåll fyller lärarna källkritiken med? Finns det samband mellan 

olika uttryck och arbetssätt? Blir de olika steg som ovan diskuterats synliga i lärarnas 

arbete samt tenderar lärares arbete med källor och källkritik att peka mot rekonstruktion 

eller konstruktion? 

 

4.2 Diskussioner om källkritik under kurserna 
Flera av lärarna i undersökningen har antingen i inledningen eller under kursen en dis-

kussion om källor och källkritik. Dessa diskussioner rör historikerns arbete, vilka olika 

typer av källor historikern har att arbeta med, t.ex. primär- och sekundärkällor132 eller 

olika källkritiska kriterier. De kan också beröra ett sanningsbegrepp i relation till källor. 

Graden av teoretiska inslag och analys varierar mellan lärarna. Här kan två huvudsakliga 

mönster iakttas; de lärare som belyser källkritiska kriterier eller motsvarande begrepp 

samt de lärare som för en mer allmän diskussion om källor och källkritik. 

 

I lärarnas material och intervjuerna framstår Anders, Nina och Lena som de lärare vilka 

på ett tydligt sätt för diskussioner om källkritiska kriterier under sina kurser. För Anders 

blir dessa diskussioner och arbetet med tankeredskapet källor och källkritik mest fram-

trädande i slutet av kursen och då i samband med en examination som eleverna ska göra. 

Inför examinationen fördes enligt Anders en diskussion med eleverna om källkritik. I 

denna belyste han olika typer av källor, t.ex. kvarleva och berättande källa. Anders menar 

också att han då gick igenom ett sätt att analysera källor med hjälp av fyra källkritiska 

kriterier.133 

 

I Ninas kurs blir tankeredskapet något mer synligt. Hon använder inledningsvis en PPT 

där källkritik diskuteras. En historisk källa blir här definierad som ett fragment från det 

förflutna, något som överlevt till våra dagar och olika exempel på källor anges. Källkritik 

betraktas som en metod att behandla sanningshalten i de uppgifter en källa kan inne-

hålla. Källkritiken ses kunna bidra till att besvara en fråga om vad som hänt men inte 

varför det hänt. De fyra källkritiska kriterierna tas upp ingående och kompletteras med 

ett femte kriterium, urvalskriteriet. Detta kriterium riktar sig till producenten bakom en 

källa och en bedömning av de källor denne använt sig av. Urvalskriteriet verkar fram-

förallt röra bearbetningar. Materialet innehåller också exempel på vad som ses som bra 

frågor att ställa i samband med ett arbete med källor. Dessa frågor syftar till att avgöra 

vilken typ av källa det rör sig om, vem som producerat den, om det är en primär- eller 

sekundärkälla, varför den skapades och i vilket syfte den används.134 Nina menar att hon 

                                                 
132 Lärare i studien använder sig av dessa begrepp vilket skulle kunna sägas motsvara källa och 
bearbetning.  
133 Anders, Intervju, s. 59.  
134 Nina, PPT, Källkritik, s. 1 ff.  
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använde denna PPT under inledningen av kursen samt i samband med att eleverna 

längre fram i kursen skulle arbete med källor.135 

 

Lena har ett liknande upplägg som Nina i det att hon under sin introduktion talar om 

källkritik, något hon också återvänder till längre fram under kursen när eleverna ska 

arbeta med källor. Lena arbetar dock med olika material för dessa tillfällen. Under in-

troduktionen använder hon en PPT där källkritiken tas upp. I denna rör det sig inte om 

en systematisk genomgång liknande den Nina tycks göra. Då källkritiken omtalas i Lenas 

introducerande PPT gör den det med tilläggsfrågan om allt är sant.136 Källkritiken 

framstår här som ett sätt för att avgöra vad som är sant och inte, något som också Lena 

omtalar i intervjun som: ”Vad är sant och vad är inte sant?”.137 Den systematiska ge-

nomgången som återfinns hos Nina återkommer längre fram i Lenas kurs och då i sam-

band med momentet 1500- och 1600-talet. Även här sker diskussionen utifrån en PPT 

med titeln ”Källkritik. Eller – Hur vet jag om allt är sant?”.138 I likhet med Nina och 

Anders så behandlas de fyra källkritiska kriterierna ingående. Synen på källkritiken som 

en metod för att avgöra sanning kvarstår samtidigt som eleverna ges en analysmodell 

för källhantering.  

 

De lärare som för en mer allmänt hållen diskussion om källor och källkritik är Margit 

och Tess. När Margit introducerar sin kurs använder hon sig av några bilder för att 

belysa olika aspekter av källor och källkritik. En av dessa är en schematisk bild över allt 

som finns kvar av det förflutna, t.ex. muntliga, skrivna, icke skrivna källor. Syftet är att 

visa vad historia och historikerns arbete handlar om. Här betonar Margit att historikern 

måste ha underlag för det den säger och dessa finns i källorna. Under introduktionen 

berörs någon aspekt av källkritiken. Margit tar upp Hitlers dagböcker och en skämtsam 

berättelse om en tänkt fornlämning som egentligen är ett resultat av två unga pojkars 

busstreck. Kol 14 lyfts fram som en metod för tidsbestämning. Margit säger att så 

mycket mer är så här tar hon inte upp med de elever som kursen berör, några källkritiska 

kriterier visar hon inte. Källkritiken i Margits introduktion handlar, enligt henne själv, 

snarare om att få eleverna att bli vaksamma om någon säger sig ha sanningen om nå-

got.139 

 

Tess menar att hon introducerar sin kurs genom att berätta sin och hennes släkts egen 

historia vilket också eleverna får göra. Härigenom kommer elevgruppen direkt i kontakt 

med det som kursen kan komma att innehålla t.ex. torpare, soldatnamn. I berättandet 

kan olika syner på samma fenomen framkomma vilket Tess menar, tillsammans med 

uttrycket ”det sägs, det sägs i släkten att…” (som ofta kommer till användning i detta 

                                                 
135 Nina, Intervju, s. 17. 
136 Lena, PPT, Introduktion, s. 2.  
137 Lena, Intervju, s. 21. 
138 Lena, PPT, Källkritik. Eller – Hur vet jag att allt är sant? s. 1. 
139 Margit, Intervju, s. 21 f.  



 

51 
 

moment) kan användas som en ingång i en diskussion om källor och källkritik även om 

denna koppling sker senare under kursen och inte under introduktionen.140 

 

* 
De diskussioner som lärare för under introduktion eller under kursens gång varierar i 

utsträckning och teoretisk anknytning. De lärare som inte verkar ha någon enskild dis-

kussion om källkritik menar att detta togs upp i andra ämnen (se En ämnesöverskridande 

källkritik).141 

 

Anders, Nina och Lena är de lärare som för diskussioner om källkritiska kriterier under 

sina kurser. Hos dessa lärare kan ett hanterande av källor och källkritik noteras som 

syftar till att visa eleverna analysmodeller för en källhantering och en källkritik som kan 

sägas vara ämnesspecifik. Hanterandet tar sig också lite olika uttryck. I Ninas arbete med 

tankeredskapet kan noteras att eleverna ska försöka avgöra vad det är de har framför 

sig. Både hos Nina och hos Lena blir, om än i olika grad, källkritiken delvis också en 

metod för att etablera fakta. 

 

Genom att dessa lärare talar om och visar analysmodeller får eleverna tillgång till dessa 

och därmed skapas förutsättningar för ett konstruktivistiskt arbetssätt. Analysmo-

dellerna kan sägas öppna historien för eleverna, utan sätt att hantera källor blir det svårt 

att åstadkomma detta. Då eleverna inte bara får tillgång till analysmodeller utan också 

får arbeta med dem (se mer nedan) måste Anders, Ninas och Lenas hanterande av källor 

och källkritik sägas peka åt ett konstruktivistiskt håll. Lärarnas tal och övergången till att 

eleverna får arbeta med det lärarna talat om verkar alltså vara en förutsättning för att 

hanterandet ska kunna omtalas i termer av konstruktion. Att förse eleverna med en 

analytisk modell kan dock inte ses som en garanti i sig för att hanterandet av tankered-

skapet ska vetta åt ett konstruktivistiskt håll. Om den inledningsvis presenterade mo-

dellen inte används under kursen, att arbetet med källor och källkritik stannar vid en 

teoretisk genomgång eller att arbetet kursens gång tar sig andra uttryck än de som pre-

senteras i modellen, är det inte säkert att tankeredskapet hanteras konstruktivistiskt.  

 

De lärare som för en mer allmän diskussion om källor och källkritik tenderar att i större 

utsträckning tala om källkritik som vaksamhet än som metod. Men även om Margits 

och Tess diskussioner inte visar eleverna samma analytiska modell som Anders, Ninas 

och Lenas kan Margits och Tess hanterande ändå sägas belysa historikerns arbete. Deras 

diskussioner om källor och källkritik kan också ge insikt om att det kan finnas mer än 

ett sätt att betrakta ett fenomen vilket orienterar sig mot ett konstruktivistiskt håll.  

 

                                                 
140 Tess, Intervju, s. 13 ff.  
141 Fredrika, Intervju, s. 35, Mikael, Intervju, s. 35. 
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Trots att flera av lärarna talar om vikten av att använda sig av de källkritiska kriterierna 

så är det framförallt tendenskriteriet som blir det avgörande för om en källa är lämplig 

att använda eller inte. 

 

4.3 Tendenskriteriet som det dominerande 
När ett hanterande av källkritik sker så är det tendens som är det kriterium som blir 

mest synligt. Arbetet med tendenskriteriet bottnar ofta i en vilja att eleverna inte ska låta 

sig luras samt en tanke om att kunna identifiera tendens är en medborgerlig kompetens 

som eleverna kommer att ha nytta av i livet. Det utrymme som tendens får leder även 

till att källkritiken erhåller en mer allmän prägel snarare än en ämnesspecifik. De lärare 

som i detta avsnitt tas upp är samma lärare som för diskussioner om källkritiska kriterier 

under sina kurser.  

 

När Anders elever ska göra en hemtentamen med titeln Världskrig och källkritik har de 

fem uppgifter att lösa. De fyra första handlar om att eleverna med hjälp av olika typer 

av orsaker ska förklara varför världskrigen bröt ut. I den femte uppgiften ska eleverna 

berätta vilka källor de använt och motivera varför dessa är bra källor. Anders understry-

ker i instruktionerna att eleverna ska använda sig av de fyra källkritiska kriterier som de 

talat om under tidigare lektioner.142 Till detta kan läggas att Anders också uppmanar 

eleverna att tillämpa sund källkritik. Den sunda källkritiken kommer från en diskussion 

om historierevisionister som avfärdar en hel händelse utifrån att de tycker sig ha hittat 

ett litet fel. Så vill inte Anders att eleverna ska tänka och det är i detta förhållningssätt 

till ett material som det sunda ligger, att inte avfärda ett helt material utifrån ett litet fel. 

I momentet ingick även en muntlig genomgång där Anders och klassen samtalade, 

”ganska ordentligt”143, om hur man använder källkritik utifrån de fyra källkritiska krite-

rierna. De talade också om olika typer av källor som till exempel kvarleva och berättande 

källa. Samtidigt säger Anders: 

 

Men sen tryckte jag på att det ni [eleverna] ska tänka på när ni skriver den här hemtentan 

är att ni…kommer att ha mest nytta av tendenskriteriet.…har källans författare som ni 

[eleverna] använder något syfte?...Utöver att bara berätta vad som har hänt?144 

 

Här framstår tendenskriteriet som det viktiga och tar formen som en vaksamhet mot 

författare som är tendentiösa. Anders menar att det är förmågan att identifiera tendens 

som eleverna kommer att ha mest nytta av i framtiden, men också ett redskap de kan 

använda för att hantera information om händelser som utspelar sig i nuet: 

 

                                                 
142 Anders, Hemtentamen Världskrig och källkritik. 
143 Anders, Intervju, s. 60.  
144 Anders, Intervju, s. 60. 
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…vad ska man tänka på när man läser tidningsartiklar från olika tidningar? Vad är värt 

att ha i bakhuvudet då? Och då blir det ju tendensen.145 // För du ska reagera om det 

är någon text om någon händelse som du läser som är vinklad eller har en tendens. Då 

ska du kunna se det också. Så att du inte bara köper det rakt av.146 

 

För Anders blir arbetet med källkritik en del av historieämnet som sådant men även ett 

sätt att förbereda eleverna inför framtiden och detta är mer centralt eftersom han har 

svårt att se att eleverna i hans klass ska bli historiker.147 Därmed sätts likhetstecken 

mellan de tre kriterierna tid, beroende och äkthet och historikens arbete. Det är histori-

ker som arbetar med tid, beroende och äkthet medan den vuxne medborgaren har nytta 

av tendenskriteriet.  

 

Nina låter eleverna möta källor och källkritik ett flertal gånger under kursen. Första 

gången det sker i övningsform är under det första momentet som innehåller en 

källkritisk övning om Gustav Vasa. Övningen utgår från tre texter som är tagna ur eng-

elska Wikipedia, svenska Wikipedia samt läroboken Alla tiders historia Maxi. Texterna 

skiljer sig åt både vad gäller innehåll och hur innehållet skrivs fram. I texten från svenska 

Wikipedia diskuteras historieskrivning om Vasa vilket inte görs i de övriga två.148 Öv-

ningen består av två delar. I den första delen ska eleverna jämföra ett utdrag från eng-

elska Wikipedia med läroboken med hjälp av frågorna Hur skiljer de sig? Varför tror ni att 

de skiljer sig? Motivera.149 I den andra delen ska eleverna använda samma frågor för att 

göra en jämförelse mellan texterna från svenska och engelska Wikipedia. 

 

Nina säger om denna övning att den bl.a. handlar om hur samma sak (Gustav Vasa) kan 

uttryckas på flera sätt. I klassrummet diskuterar Nina och eleverna varför de olika käl-

lorna ger olika bilder och vad syftet med det kan vara ”Varför vill man ha bilden av 

hjältekonungen och varför väljer man att inte göra någon hjälte och vad var han egent-

ligen?”150 
 

Det viktiga med denna övning var enligt Nina: 

 

Att de [eleverna] lär sig att inte köpa allting rakt av, att reflektera över hur saker skrivs. 

Att ordval är väldigt viktiga i hur vi uppfattar saker. Att vi kan få helt olika bild av samma 

människa beroende på vilken källa vi använder oss av och hur den källan har uttryckt 

sig…och det är därför man måste vara kritiskt.151 

 

Utan att det sägs rakt ut framstår tendensen som det viktiga. Eleverna har att inse att i 

olika källor kan olika uttryck förekomma och att innehållet i olika källor kan vila på olika 

                                                 
145 Anders, Intervju, s. 62. 
146 Anders, Intervju, s. 69. 
147 Anders, Intervju, s. 60 ff. 
148 Nina, Diskussionsfrågor Gustav Vasa s. 2.  
149 Nina, Diskussionsfrågor Gustav Vasa s. 1.  
150 Nina, Intervju, s. 30. 
151 Nina, Intervju, s. 31. 
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urval. Beroende på vilken källa man använder kommer man att få olika uppfattningar 

om Gustav Vasa, vilket också är orsaken till varför man ska vara kritisk. Denna tanke är 

något som är återkommande hos Nina. Det gäller inte bara övningen med Gustav Vasa 

utan för källor i allmänhet: 

 

Och att de ifrågasätter också. Att de inte köper allt som står på Wikipedia utan att de 

tänker till kring det som står och att de tänker till kring formuleringar och tänker på vem 

som står bakom den här sidan. Att det faktiskt finns någon som står bakom och att det 

kan finnas ett syfte med sidan. Att den vill någonting. Förutom att bara informera…Och 

att de tänker bortom dem här snygga sidorna också för det märker man också på den här 

källkritikövningen att man kan få kommentaren att sidan ser snygg ut och den är fin och 

då vill man gärna tro på innehållet…Och så stannar man kanske där. Och liksom går inte 

ett steg längre för att kolla vem som står bakom om, vad syftet är så…ja att dom blir lite 

mer källkritiska.152  

 

Övningen med Gustav Vasa har fler bottnar än källkritiken även om den hamnar i för-

grunden. Nina menar att övningen visserligen hade kunnat röra någon annan person 

och om så hade skett hade hon inte utelämnat Vasa, utan berört honom på något annat 

sätt. Nina säger att: 

 

Jag tycker nog att det är det källkritiska här som är det viktiga. Sen att man får det andra 

[historiens innehåll] på köpet…. men jag vill ha med det också. Jag hade inte utelämnat 

honom om jag inte hade gjort uppgiften men det ändå…det källkritiska…som…är lite 

viktigare än det andra.153 

 

Genom att göra en källkritisk övning om Gustav Vasa får eleverna samtidigt ett histo-

riskt innehåll om Vasa vilket innebär att hon arbetar med två kunskapsaspekter samti-

digt. Då Nina gör på detta sätt får eleverna tillgång till flera olika berättelser om Gustav 

Vasa. 

 

Detta fokus på tendenskriteriet återkommer i Ninas kurs även om andra aspekter på 

källkritiken också berörs.154 Längre fram i kursen har Nina en övning med klassen som 

heter Källkritik på nätet. Övningen visas här i sin helhet:  

                                                 
152 Nina, Intervju, s. 35. 
153 Nina, Intervju, s. 32. 
154 Se t.ex. Vietnamkriget, Koreakriget. I dessa uppgifter ska eleverna också arbete med 
äkthetskriteriet. Likväl framstår tendenskriteriet som det viktiga och centrala. Nina, Intervju, s. 58. 
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Textruta 4.1 Ur Nina Källkritik på nätet 

Även i denna övning framstår tendensen som det centrala kriteriet. Men tendens är inte 

det primära utan tyngdpunkten ligger på om källan är trovärdig eller inte. Eventuell ten-

dens blir ett verktyg för att avgöra detta.155 

 

Att skärskåda källans upphovsperson genom att ta reda på vem det är och vilken bak-

grund den har kan vara ett sätt för eleven att uppnå syftet med övningen. Utgångspunk-

ten är här att upphovspersonen har en intention med den information som återfinns i 

källan. Enligt de instruktioner som Nina ger i övningen är intentionen ibland dold och 

ibland öppen. Intentionen eller som övningen uttrycker det, avsikten, fångas upp av 

frågan om källan har en tendens. Den tredje läraren som under sin kurs på ett tydligt 

sätt berör specifika aspekter av källkritiken är Lena. Även Lena har ett förhållningssätt 

till källor och källkritik som leder till att tendens blir centralt. Under momentet 1500- 

och 1600-talen ska eleverna göra en uppgift på lektion som ska lämnas in. Uppgiften 

heter Vem var Gustav Vasa egentligen? Lena betraktar denna uppgift som den mest 

omfattande källkritiska uppgiften som hon har under kursen. Den inleds med några 

textrader som här återges i sin helhet: 

 
Textruta 4.2 Ur Lena Vem var egentligen Gustav Vasa? 

                                                 
155 Nina, Intervju, s. 20 f.  

Källkritik på nätet 
Ni ska bedöma och värdera de källor som finns kopplade till ett visst sökord.  
Målet med dagens övning är att lära oss förstå att den information som vi söker och finner 
har en avsändare. Avsändaren har en avsikt med informationen, en agenda, ibland dold och 
ibland öppen.  
Sök på sökordet som din grupp har blivit tilldelade i google.se 
Grupp 1:  Benito Mussolini 
Grupp 2:  Adolf Hitler  
Grupp 3: Förintelsen  
Grupp 4:  Josef Stalin 
Möjlighet finns också att välja ett eget sökord, men prata med mig först om det.  
Studera de 3 första träffarna. Ta reda på vem som står bakom varje hemsida och analysera 
utifrån det perspektivet användbarheten i skolan/skolarbete. Är det en trovärdig och 
pålitlig källa som ni skulle kunna använda? Resonera.  
Tänk på följande: Vem/vilka står bakom sidan? Vilken bakgrund har författarna? När 
uppdaterades den senast? Har källan tendens? Varför kan den här källan vara bra/dålig 
att använda i ett skolarbete? Vad länkar sidan vidare till? Anges några källor? 

I de olika källorna som du får ta del av, framställs Gustav Vasa i olika skepnader och med 
olika egenskaper och kompetenser. Alltifrån dygdig landsfader, stark, kunnig, duktig ledare, 
riksbyggare till egoistisk, aggressiv, hämndlysten och illvillig…Så vem var han då? Och 
stämmer det att han rymde via ett avskrädesutrymme i den nu så berömda Ornässtugan? 
Åkte han verkligen skidor mellan Mora och Sälen? 
Din uppgift är att försöka få fram ett personporträtt genom att titta och läsa om Gustav 
Vasa. Vilken är din personliga bild av Vasa?  
Hur var han som person? God eller ond – eller kanske lite av varje, beroende på 
betraktarens öga. Och – var han verkligen i Dalarna?      



 

56 
 

Efter denna introducerande text listas de källor som eleven ska arbeta med. Dessa är 

Vasatiden åren 1520-1611(en 45 minuter lång film med Dick Harrison och Martin 

Timell), livrustkammarens hemsida samt Alla tiders historia och Historia Gymnasieskola kurs 

A (de två sistnämnda är läroböcker på gymnasiet). Den femte källan får eleverna välja 

själva.  

 

Efter att källorna redovisats följer ett schema och sedan de uppgifter som eleverna ska 

arbete med. Uppgifterna återges här i sin helhet:  

 
Textruta 4.3 Ur Lena Vem var egentligen Gustav Vasa? 

Lena menar att det viktiga i denna övning är att eleverna lär sig att det finns olika tolk-

ningar av historien, att det finns olika perspektiv. Samtidigt ser hon att det är en svår 

övning och att hon har tur om hon kommer dithän att eleverna förstår att beroende på 

vilken källa de söker i så kommer de att finna olika information.156 Genom att eleverna 

ska undersöka flera källor, fundera över varför källorna framställer Vasa så som de gör 

osv. får tendenskriteriet en framskjuten roll. Lena har tidigare i en PPT sagt att en tum-

regel vid tendens är att ”…om två källor av motsatt tendens är överens om en uppgift 

är den sann.”157 Att eleverna ska göra en så ”rättvis” personbeskrivning som möjligt av 

Vasa tangerar denna tumregel och är noterbart i andra källövningar hos Lena.158 Så även 

om elevernas uppgift är att avgöra tendens så ska de också försöka konstruera en egen 

bild eller definition av något som det finns olika beskrivningar av. Lena menar att detta 

är ett arbete med beroendekriteriet vilket är det kriterium som vid sidan av tendens är 

det kriterium som hon jobbar mest med.159  

 

                                                 
156 Lena, Intervju, s. 68 f. 
157 Lena, PPT, Källkritik. Eller – Hur vet jag att allt är sant? s. 4. 
158 Se t.ex. Lena, Övning, Vad är en högkultur? 
159 Lena, Intervju, s. 74 f.  

1. 
Visa på hur de olika källorna beskriver honom på olika vis genom att citera eller 
sammanfatta ur källan. Varför tror du, beskriver källorna Gustav Vasa på så olika sätt? Kan 
det ha med själva källan att göra? Finns det någon tendens hos källan att vinkla innehållet 
så att Vasa framstår som bättre eller sämre än han faktiskt var? Om ja, varför tror du att 
man har valt att vinkla till för- eller nackdel? 
2.  
Gör en så ”rättvis” personbeskrivning som möjligt över Gustav Vasas personlighet, och 
sätt att styra Sverige som du kan få fram genom källorna! God – ond, rättvis –hård, 
maktfullkomlig – klok riksbyggmästare? Vad tycker du själv, efter att ha läst källorna? 
3. OBS! A kriterier 
Vilken betydelse har Gustav Vasa för Sveriges utveckling till en stark stat, tycker du? Skulle 
Sverige se annorlunda ut idag om inte Vasa hade lyckats besegra den danska unionskungen 
Kristian II? 
Hitta en egen källa som beskriver Gustav Vasa och se om den avviker från de du har fått i 
den här uppgiften. Är din källa överens med någon källa, objektiv, tendensiös på något sätt 
och i sådana fall, varför, tror du? 
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Dessa två kriterier framkommer också i den sista fördjupningen som Lena låter sina 

elever göra kursen. Eleverna ska välja ett område under 1900-talets historia som de ska 

fördjupa sig inom. Resultatet ska redovisas inom ramen för vad Lena kallar En enkel 

rapport. Instruktionerna till denna uppgift är omfattande. Här redovisas den del där käll-

kritiken behandlas: 

 
Textruta 4.4 Ur Lena En enkel rapport 

Källkritiken i denna uppgift tar sig uttryck i att beakta vem som skriver och dennes syfte, 

vilket kan ses som centralt för att avgöra en källas tendens. Beroendet kan noteras i att 

eleverna ska finna informationen i andra källor (utifrån hur Lena diskuterar beroende 

ovan). Ett sanningsbegrepp blir också skönjbart hos Lena. Både i en inledande PPT och 

i den PPT som längre fram i kursen, där en diskussion om källkritik återfinns, omtalas 

källkritiken i termer av sant. Detta är också något som Lena återkommer till flera gånger 

när hon talar om källkritik. Källkritik framstår då som ett sätt att avgöra vad som är 

sant.160 Lena verkar dock använda begreppet sant på ett sätt som ska få eleverna att inse 

att det kan finns flera, olika sanningar. Lena säger:  

 

Att man förstår att det inte bara är en sanning…Utan att det även är svårt för historiker 

att faktiskt hitta den sanna rätta sanningen och förklaringen [är] att det kan finnas 

många.161 // Att dom ska se att det finns olika sanningar, olika tolkningar och dom ska 

kunna välja ett tolkningsföreträde och välja ut det här tycker jag är den sanna på grund 

av det här.162 

 

Även om källkritiken delvis framstår som ett sätt att avgöra vad som är sant framkom-

mer också en annan syn på begreppet sanning då Lenas användande av begreppet också 

syftar till att få eleverna att inse att det kan finnas flera sanningar. 

 

* 

Sammanfattningsvis kan sägas att de lärare som på ett tydligt sätt arbetar med olika sidor 

av källkritiken främst använder sig av tendenskriteriet. Beroende förekommer också. 

Äkthets- och tidskriteriet blir synligt vid ett enstaka tillfälle. Även om det är 

tendenskriteriet som blir mest synligt och även om detta arbete har något olikartade 

syften och tar sig några olika uttryck, ger det likafullt eleverna en analysmodell, ett 

redskap att hantera källor med. Arbetet kan öppna upp historien för eleverna genom att 

de kan nå en insikt om att informationen i olika källor kan skilja sig åt. Vilken 

information man erhåller beror helt enkelt på vilken källa som beaktas. Mer specifikt 

                                                 
160 Lena, Intervju, t.ex. s. 21; s. 27. 
161 Lena, Intervju, s. 16. 
162 Lena, Intervju, s. 18. 

1. Litteraturstudier 
Det här är ju oftast den vanligaste metoden att söka fakta på. Tänka på att kolla dina källor noggrant! 
Vem är det som skriver, dolt syfte, är det sant, hittar du informationen i andra källor. Att vara 
källkritisk är en viktig del när du skriver en rapport! Det är ju inte bara böcker som du hittar tryckt 
material ifrån, webben, tidningar, statistik är ju också en form av ”litteratur”.           
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har eleverna en möjlighet att utveckla en förmåga att identifiera tendens och avgöra vad 

detta kan bero på. Här måste hanterandet ses peka åt ett konstruktivistiskt håll då 

eleverna har en möjlighet att ifrågasätta de berättelser de möter i källorna. Vidare finns 

det i materialet många exempel på då eleverna i arbetet med tendenskriteriet uppmanas 

att ta reda på vem upphovspersonen var och om denne hade någon agenda. Det finns 

också en jämförande aspekt i några av övningarna. Denna tar sig några olika uttryck. 

Ibland avser jämförelsen att identifiera tendenserna i olika källor (t.ex. Ninas övning om 

Gustav Vasa) medan den ibland avser att eleverna ska skapa en egen definition eller en 

egen bild (t.ex. Lenas övning om högkulturen respektive om Gustav Vasa). Så även om 

andra källkritiska kriterier inte berörs i samma utsträckning så pekar arbetet med tendens 

mot en konstruktion av den historiska kunskapen. 

 

I hanterandet av tendens finns, i vissa fall, samtidigt ett inslag av en betoning av källan 

som trovärdig och sann. Tendensen i sig blir inte intressant utan tendens är ett sätt att 

avgöra om en källa är trovärdig och pålitlig eller inte. Är en källa tendensiös är det rimligt 

att anta att den inte anses trovärdig eller sann. Samtidigt nyanseras sanningsbegreppet 

eftersom resultatet blir att flera sanningar anses kunna existera parallellt beroende på 

vilket perspektiv som antas eller vilken tolkning som görs. Också denna del av arbetet 

med tendens måste sägas kunna öppna upp historien för eleverna och därigenom ryms 

arbetet inom en konstruktivistisk ram. 

 

Ett tänkbart sätt att förstå varför tendens blir så tydligt är att Anders, Nina och Lena 

alla ger uttryck för att en kunskap om tendens är något som eleverna kommer att ha 

nytta av längre fram i sina liv i rollen som kritiska medborgare. Ett annat sätt att förstå 

detta är att beakta de urval av material som sker i kurserna. Oavsett om eleverna själva 

får välja material eller om lärarna förser dem med material rör det sig uteslutande om 

bearbetningar snarare än om källor. Här tenderar äkthets- och tidskriteriet att falla 

bort.163 Istället läggs ett större fokus på vem som har skrivit boken eller vem som står 

bakom hemsidan som eleven använder. 

 

4.4 Trovärdiga och korrekta källor  
Även om ett sanningsbegrepp delvis återfinns hos de lärare som arbetar med specifika 

aspekter på källkritiken, återfinns tanken om källan som trovärdig eller sann främst 

bland de lärare vilka för mer allmänna resonemang om källkritiken.  

 

Fredrika lyfter vid ett tillfälle källkritik i kursen och det sker i samband med momentet 

medeltiden. Fredrika menar att hon under lektionerna samtalar och arbetar med ele-

verna om källkritik. Hon framhåller att hon då ställer frågor som ska väcka tankar hos 

eleven ” …är det här en trovärdig källa, kan det här ha hänt, kan du jämföra med någon 

                                                 
163 Se t.ex. Anders, Intervju, s. 61 f. 
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annan sida [på internet]?”164 Betoningen av dessa frågor, om det trovärdiga, är något 

som Fredrika menar är återkommande under hela kursen när eleverna arbetar med annat 

material än läroboken.165 Trovärdigheten är det uttryck som källkritiken tar sig hos 

Fredrika. Det finns också ett inslag av det realkritiska kriteriet.166 

 

Hos henne finns det ett inslag i källkritiken som mynnar ut i att eleverna ska vara akt-

samma och att det är viktigt att skilja mellan vad som är trovärdigt och inte samt att lära 

sig känna igen detta. Fredrikas metod är dels att eleverna ska lära sig läsa mellan ra-

derna167, dels att de ska använda sitt sunda förnuft.168  

 

Fredrika tycks se trovärdigheten som ett första steg i källkritiken. Hon berör inte de 

källkritiska aspekterna i den aktuella undervisningsgruppen, dessa återkommer hon till 

under den dåvarande B-kursen i historia. Hon har inget separat moment där hon går 

igenom källkritiken eftersom det sker i svenskämnet (se mer nedan). Det kan dock inte 

sättas ett likhetstecken mellan Fredrikas arbete med källkritik och trovärdighet. Detta 

beror på vilken undervisningsgrupp hon har. I andra grupper hanterar hon kriterierna 

men inte i den aktuella undervisningsgruppen. Förklaringen till det är att eleverna över-

huvudtaget har svårt med källkritik och att det är så många andra begrepp som de inte 

kan hantera. Fredrika pekar också på den förförståelse som eleverna har och som hon 

bedömer som låg.169 Att källkritiken i den aktuella kursen blir en fråga om trovärdighet 

ska ses i ljuset av detta.  

 

För Tess tar sig källkritiken ett liknande uttryck. Under momentet medeltiden ska ele-

verna göra en inlämningsuppgift där de ska skriva en historisk berättelse. I denna upp-

manas de välja en specifik händelse och betoningen ligger på ett användande av empati. 

Förslag på händelser och frågeställningar som ges är:  

 

Hur kunde det vara för en familj på Gotland när Valdemar Atterdag kom dit? Hur kunde 

det vara att bo på en borg när upprorsmännen drog genom Sverige och brände ner dem? 

Hur kunde det gå till om man var en unionsmotståndare? Kunde det påverka familjen?170 

 

Tess anmodar eleverna att låta fantasin flöda och ger tips på historiska romaner som de 

kan läsa för att få inspiration. Likafullt menar hon att de kommer in på källkritik i denna 

uppgift. Tess säger:  

 

…de [eleverna] ska vara källkritiska. Det ska vara historiskt korrekt även om personerna 

är fiktiva i berättelsen…Så det ska vara så korrekt som möjligt. Och där får jag dem att 

                                                 
164 Fredrika, Intervju, s. 34.  
165 Fredrika, Intervju, s. 51. 
166 Dahlgren & Florén (1996), s. 191. 
167 Fredrika, Intervju, s. 52. 
168 Fredrika, Intervju, s. 37. 
169 Fredrika, Intervju, s. 35 ff. 
170 Tess, Inlämningsuppgift, Medeltiden.  
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verkligen bli intresserade, tycker jag, för händelseförloppet, vad var det som egentligen 

hände, kan man lita på det här och vem kan man lita på?171 

 

Tess uppmanar också eleverna att använda skolbiblioteket vilket de också gör. I detta 

arbete märker eleverna, menar Tess, att samma fenomen kan framstå på olika sätt i olika 

böcker. Hon menar att detta är viktigt för eleverna att inse då deras kursbok inte heller 

alltid är korrekt. Det ger en medvetenhet om källor och källkritik. I sitt arbete med 

källkritik uppmanar Tess eleverna att vara källkritiska: ”…var källkritiska, tänk nu på att 

ni måste gå in i flera källor.”172 Tanken är att eleverna ska inse att det finns olika berät-

telser om samma fenomen och att människor och historiker alltid har lagt till och dragit 

ifrån i sina berättelser.173 Källkritiken tar sig här således tre uttryck. Ett där olika berät-

telser ställs mot varandra och ett annat där källkritiken blir sökandet efter det korrekta. 

I det tredje uttrycket anlägger Tess en kvantitativ aspekt då källkritiken innebär att ele-

verna måste använda flera källor. I detta sökande använder Tess elever ofta skolbiblio-

tekets böcker och om dessa säger Tess att de är bra ur ett källkritiskt perspektiv, det är 

i arbetet med dessa som eleverna inser att det finns olika berättelser. Under samma 

moment ska eleverna göra ännu en inlämningsuppgift och i denna ger Tess tips på 

material som de kan använda t.ex. ne.se. Wikipedia vill Tess inte att eleverna använder. 

Hon säger att hon inför denna sistnämnda uppgift har granskat Wikipedia och menar 

att uppslagsverket innehåller många fel och konstigheter, medan NE är en granskad 

källa.174  

 

Arbetet med källkritik leder till att eleverna kan inse att det finns olika berättelser men 

att vissa av dessa är mer korrekta är andra. För Tess finns det alltså källor som kan vara 

korrekta eller felaktiga. Metoden för att avgöra detta liknar den som Fredrika använder. 

Tess menar att det egna sunda förnuftet måste användas och frågor av realkritisk art 

(kan detta verkligen stämma?) samt vägande för och emot är olika sätt för att avgöra 

vilken källa som är korrekt.175 

 

* 

I Fredrikas och Tess arbete med källor och källkritik återfinns några olika uttryck. Be-

roende på vilket av dessa som beaktas kan de placeras på olika delar av skalan med 

rekonstruktion och konstruktion. Att eleverna ges möjlighet att förstå att det finns olika 

berättelser och att de kan framstå på olika sätt i olika källor måste sägas vara ett arbete 

med ett konstruktivistiskt inslag. Detta sätt att arbeta med olika berättelser kan också 

noteras hos de lärare som arbetar med tendenskriteriet. Då tendens, i Fredrikas och Tess 

arbete, tycks bli ersatt med en tanke om att en källa kan vara trovärdig och/eller korrekt 

framstår det som att vissa av de berättelser som eleverna möter kan vara mer sanna än 

                                                 
171 Tess, Intervju, s. 12. 
172 Tess, Intervju, s. 14. 
173 Tess, Intervju, s. 13. 
174 Tess, Intervju, s. 44 f.  
175 Tess, Intervju, s. 14. 
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andra. Här blir källkritiken ett sätt att finna dessa trovärdiga och korrekta berättelser 

vilket kan stänga historien för eleverna. Denna del måste sägas minska det konstruktiv-

istiska inslaget och delvis ersättas med ett rekonstruktivistiskt.  

 

Skillnaden mellan de lärare som belyser specifika aspekter av källkritiken och de som 

belyser mer allmänna resonemang blir således tydlig i synen på källor som tendentiösa 

eller som trovärdiga och korrekta. Denna skiljelinje blir också uppenbar då de instrukt-

ioner som lärarna ger till eleverna angående deras val av källor beaktas. Som framkom-

mit sker ett arbete med källor och källkritik ofta i samband med att eleverna ska göra ett 

inlämningsarbete där de själva väljer, eller delvis själva väljer, material. Överlag ställer 

de lärare som också belyser teoretiska resonemang högre krav på motiveringar av urvalet 

av de källor som eleverna gör än de lärare som för mer allmänna resonemang. De sist-

nämnda lärarna uppmanar i större utsträckning sina elever att redovisa sina källor 

 

4.5 Lärarnas instruktioner om källdiskussion  
Det går att identifiera två huvudsakliga förhållningssätt i de instruktioner lärarna ger 

till eleverna då de ska motivera sina val av och/eller redovisa sina källor. Det ena är att 

eleverna måste resonera kring och motivera sina val och det andra är att det räcker att 

eleverna på ett eller annat sätt anger sina källor. 

 

4.5.1 Motivera sina källor 
Anders är den av de oerfarna lärarna som i text uppmanar eleverna att motivera sina val 

av källor. I den ovan omnämnda hemtentamen under momentet världskrigen möter 

eleverna följande uppgift/instruktion: 

 
Textruta 4.5 Ur Anders Hemtentamen Världskrigen och källkritik 

Som redan påpekats underströk Anders vikten av att använda tendenskriteriet i denna 

uppgift. På likande sätt arbetar Nina då hennes elever ska göra en inlämning om det 

kalla kriget. De instruktioner hon förser eleverna med kring frågan om källor lyder: 

  
Textruta 4.6 Ur Nina Koreakriget, Vietnamkriget 

Nina menar att detta var ett viktigt inslag i examinationen. Hon vill att eleverna ska 

undersöka vem som står bakom källan, vilken typ av källa det är och varför den 

skapades.176
 

 

                                                 
176 Nina, Intervju, s. 58.  

5. Berätta här vilka källor du använt och motivera varför de är bra källor. Tänk på att när 

du motiverar och värderar dina valda källor så använd de fyra källkriterierna vi 

pratat om. (Äkthet, Tid, Beroende och Tendens). 

 

Vilka källor har du använt? Resonera kring värdet hos källorna. 
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Även Lena har uppgifter där eleverna kan använda eget valt material. I en inlämnings-

uppgift under momentet medeltiden uppmanas eleverna att ange sina källor om de an-

vänt andra än läroboken. Ingen diskussion om valet av källor krävs men eleverna har 

fått ut ett häfte utgivet av Skolverket där ett frågebatteri återfinns som Lena vill att 

eleverna ska använda sig av när de väljer källor.177 Efter den stora källövningen under 

momentet 1500- och 1600-talet (Vem var Gustav Vasa egentligen?) menar Lena att en dis-

kussion nu ska komma automatiskt och att hon inför inlämningsarbeten går igenom 

vikten av att diskutera sina källor. Lena säger: ”Nu är jag jättenoga att de ska göra justa 

och snygga käll- och litteraturförteckningar och beskriva varför de har valt de här käl-

lorna i stället för någon annan… efter det här då är det liksom skarpt läge.”178 Det är 

detta som Lena ser som möjligt för en grundkurs på gymnasiet:  

 

…men när du väl kan de här fyra [kriterierna] och du vet hur du ska upprätta en bra och 

fin käll- och litteraturförteckning och du har rubriker i din inlämning som heter källor 

eller källdiskussion… Du kan inte gärna komma så mycket längre än så.179 

 

4.5.2 Redovisa sina källor 
Margit, som för mer allmänna resonemang om källkritiken under sin kurs, har flera 

inlämningsarbeten där eleverna själva får välja sina källor. I examinationen för momen-

tet epokerna får eleverna välja mellan att göra ett skriftligt läxförhör eller en inlämnings-

uppgift, bägge handlar om den franska revolutionen. Den del av instruktionerna som 

berör de källor som eleverna använder i inlämningsuppgiften lyder: 

 
Textruta 4.7 Ur Margit Hemtentamen Franska revolutionen 

Det efterfrågas ingen diskussion av eleverna kring valet av källor.180 Detta gäller också 

för de två nästkommande inlämningsuppgifterna ”Världskrig” samt ”1900-tal”. I in-

struktionerna till den sistnämnda uppgiften möter eleven information om hur arbetet 

kommer att bedömas: 

 
Textruta 4.8 Ur Margit Arbetsuppgifter Historia 1a1…Uppgift ”1900-talet” 

Att vara källkritisk i denna uppgift innebär att använda flera källor. Detta är en liknande 

kvantifiering av källkritiken som Tess gör under medeltidsuppgiften. Att eleverna ska 

                                                 
177 Lena, Intervju, s. 61. 
178 Lena, Intervju, s. 74.  
179 Lena, Intervju, s. 75. 
180 Margit, Intervju s. 33.  

5. Du anger noga dina källor om du använder Internetkällor och det krävs att du använder 

egna ord. Alltså ingen kopiering från Internet. Din grundbok i kursen kan också vara 

användbar. 

 

a) I vilken mån du haft ett källkritiskt förhållningssätt. Detta innebär att du måste ha minst 

2 olika källor till varje punkt du undersöker. Enbart Wikipedia räknar alltså inte! Rada upp 

dina källor i slutet av arbetet. 
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ange sina källor är också en instruktion som återfinns i de inlämningsuppgifter som Tess 

har där eleverna själva får välja material.181 

 

För Fredrika, som har en inlämningsuppgift där eleverna kan välja källor, blir också 

redovisningen av källorna viktig. I instruktionerna till denna inlämningsuppgift påpekas 

att: 

  
Textruta 4.9 Ur Fredrika Fördjupningsuppgift medeltiden 

Diskussionen om valet av källor tycks föras på en mer övergripande nivå och inte i 

anslutning till uppgiften. Som redan nämnts menar Fredrika att hon sitter mycket med 

eleverna och diskuterar huruvida deras källor kan anses vara trovärdiga.  

 

* 

De lärare, Anders, Nina och Lena, som har en teoretisk diskussion om källkritik under 

kursen och som arbetar med källkritiska kriterier är också de som ställer krav på dis-

kussion om källorna. Kraven går ut på att de ska motivera sina källor bl.a. utifrån olika 

källkritiska kriterier. Här måste eleverna applicera den modell de lärt sig om källkritik då 

motiverar sina val av källor vilket måste sägas peka mot ett konstruktivistiskt håll. Det 

intressanta här är hur lärarna uppmanar eleverna att motivera sina val. Då dessa upp-

maningar inte finns hos de lärare, Fredrika, Tess och Margit, som för mer allmänna 

resonemang om källkritik kan de heller inte placeras in på skalan med rekonstruktion 

och konstruktion. Då de sistnämnda lärarna för mer allmänna resonemang om källor är 

det inte förvånande att eleverna ska ange snarare än resonera kring valet av sina källor. 

Det torde vara svårt att föra kritiska resonemang om man som elev inte har en modell 

för det.  

 

Både den dominanta ställningen som tendenskriteriet har och tanken om källan som 

trovärdig och korrekt har en resonans med en källkritik som blir ämnesallmän snarare 

är historiespecifik. Denna resonans rymmer också hos vissa lärare en tanke om källkri-

tiken som en kompetens som eleverna bör ha med sig efter avslutad kurs. Här återkom-

mer det ovan berörda resonemanget om en ämnesöverskridande källkritik och olika 

aspekter på källkritiken som en medborgerlig kompetens.  

 

4.6 En ämnesöverskridande källkritik 
Bland de lärare som deltar i studien framkommer en föreställning om källkritiken som 

ämnesöverskridande. Denna föreställning är olika stark och tar sig olika uttryck.  

 

                                                 
181 Tess, t.ex. Europeisk och nordisk medeltid, Inlämningsuppgift på Upplysningstiden.  

Till din uppgift kan du använda dig av läroboken, biblioteket och/eller internet, det är 

viktigt att du redovisar vilka källor du använt (bok & författare el internetadress). 
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Hos de tre lärarna som för teoretiska resonemang om kriterier i början eller under sina 

kurser återfinns också en tanke om förmågan att identifiera tendens som en medbor-

gerlig kompetens. Denna tanke blir också synligt i deras andra ämnen. Källkritiken blir 

också något som kommer från historieämnet men som överförs till andra ämnen. 

 

Den betoning på tendenskriteriet som återfinns i Anders kurs återspeglas också i att 

källkritiken blir mer ämnesallmän. Också i hans andra ämne, samhällskunskap, ser 

Anders tendenskriteriet som det centrala. Skillnaden rörande källkritik mellan histo-

rieämnet och samhällskunskapsämnet är snarare en tidsaspekt än en fråga om metod då 

Anders menar att det i samhällskunskapsämnet handlar om information kring händelser 

som utspelar sig i ”detta nu.”182 Som redan framkommit menar Anders att det är ten-

denskriteriet som eleverna kommer att ha mest nytta av i framtiden. Han vill att eleverna 

ska reagera om de tar del av något som är vinklat eller tendentiöst. Anders tanke hänger 

också samman med en föreställning om att hans elever inte kommer att bli historiker 

vilket innebär att de övriga kriterierna inte blir lika centrala.183 

 

Även hos Nina kan en mer överskridande syn på källkritiken anas. På samma sätt som 

hos Anders framstår tendenskriteriet som det viktiga inom källkritiken och ett liknande 

förhållningssätt till vad eleverna förhoppningsvis har med sig från kursen återfinns 

också hos Nina. Hon ser gärna att eleverna ifrågasätter det de stöter på t.ex. på internet. 

Vidare vill hon att eleverna ska ta till sig denna typ av källkritik i större utsträckning än 

vad som sker och att de ska tillämpa den på andra ämnen också, vilket inte görs i den 

grad som hon hoppas på. Nina säger:  

 

Men samtidigt vet jag att deras andra lärare också försöker få in det här tänket men jag 

tror kanske inte att vi lyckas alla gånger med att få dem att se att det här…fungerar i alla 

andra ämnen också, att man måste tänka så i andra ämnen också. Hela tiden när man 

söker information…Och använder informationen. Så där tror jag att vi har, ja att alla 

lärare egentligen har ett jättejobb.”184 

 

Källkritiken framstår som ett sätt att ifrågasätta det material som man arbetar med vilket 

är ett sätt som kan användas i flera andra ämnen.  

 

För Nina framstår också ett av hennes andra ämnen, svenskan, som viktigt för uppfatt-

ningen om arbetet med källkritik. Hon understryker hur det eleverna möter kan vara 

formulerat och att det gäller att genomskåda tendentiösa formuleringar. Enskilda ord 

kan vara värdeladdade på ett sätt som eleverna kanske inte inser alla gånger.185  

 

                                                 
182 Anders, Intervju, s. 61.  
183 Anders, Intervju, s. 62 ff. 
184 Nina, Intervju, s. 36.  
185 Nina, Intervju, s. 37. 
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Efter avslutad kurs säger Lena att eleverna bör ha med sig tendenskriteriets innebörd. 

Hon menar att det viktiga ur en källkritisk aspekt är att eleverna kan: 

 

…söka granska, tolka och värdera källor. Ja men det är ju egentligen det avgörande som 

de även kan ha nytta av idag. Tolka och värdera, det man läser, det man ser, det man hör. 

Tendentiöst material.186 

 

I likhet med Anders och Nina ser också Lena förmågan att identifiera tendens som det 

centrala som eleverna bör bära med sig när de är klara med kursen. Lena säger att hon i 

sina kurssamtal (samtal med eleverna om kursen) får reda på att det är källkritiken i form 

av att söka och leta fakta och information som eleverna tar med sig från historieämnet 

till andra ämnen.187  

 

Hos de lärare som för mer allmänna resonemang om källkritiken blir den ämnesöver-

skridande källkritiken något mer synbar. I jämförelse med Nina och Lena som menar 

att källkritiken överförs från historieämnet till andra ämnen kan ett omvänt förhållande 

för Margits del noteras. Under momentet 1800-talet arbetar Margit återkommande med 

källor. I ett av dessa arbeten ska eleverna analysera olika fotografier tagna under 1800-

talet. Bakgrunden är att eleverna ska arbeta med källor eftersom ämnesplanen betonar 

detta. Analysen sker utifrån olika frågor. Dessa frågor utgår från vad man kan se i bil-

derna; kläder, frisyrer, tings tillstånd, vad som händer, vilka människorna är. Eleverna 

ska också skriva vad de tror händer på bilden, när de tror att bilden är tagen, om bilden 

verkar vara arrangerad eller äkta. I flera av punkterna återkommer olika varianter på 

frågorna: Hur vet ni det? och Hur säkra är ni? Den sista punkten skiljer sig något från 

de tidigare genom att den frågar om hur man skulle kunna få veta mer om bilden och 

vilka källor man då skulle kunna använda sig av.188 Dessa sistnämnda frågor syftar till att 

eleverna ska tänka till kring källan. Även om det är ämnesplanen som styr Margits arbete 

så menar hon också att upplägget kommer från nationella provet i svenska, som hon 

också undervisar i. Där förekommer bilder som eleverna ska resonera kring och analy-

sera. Margit har också en cd-skiva med bilder med tillhörande frågor som 

Nationalmuseum utgivit och som Margit tycks ha använt i svenskundervisningen. Hon 

har länge haft en tanke om att göra bildanalyser också i historieämnet. Margit menar att 

det blev ganska öppna resonemang i svaren. Att det inte finns något rätt eller fel i dessa 

uppgifter utan det är resonemangen i form av vad eleven ser på bilden och vad den 

tänker kring det som är det viktiga i denna övning.189  

 

För Fredrika tar sig skillnaden i källkritik mellan olika ämnen andra uttryck. Fredrika 

menar att kollegiet på skolan är noga med att källkritiken genomsyrar alla ämnen och att 

                                                 
186 Lena, Intervju, s. 101. 
187 Lena, Intervju, s. 25.  
188 Margit, Inlämningsuppgift. En bild säger mer än 1000 ord. 
189 Margit, Intervju, s. 43.  
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det finns ett gemensamt förhållningssätt till källkritiken bland lärarna. Eftersom svensk-

ämnet har ett särskilt moment då källkritiken tas upp säger Fredrika att hon inte behöver 

göra det i sin historiekurs.190 Även om det är i svenskämnet det sker en genomgång om 

källkritiken finns det ändå vissa skillnader mellan de ämnen som Fredrika undervisar i:  

 

M: …kan du se att, att källkritiken i historia, [är den] ämnesspecifik jämfört med den 

vi har i samhällskunskapen och jämfört med den vi har i religionen? 

F:  Men det är på lite olika sätt men…ett exempel man kan se är ju en stor anledning 

till att det är så viktigt, det finns ju en sida som heter Forum för levande historia som 

regeringen har. Sen finns det också en sida som heter Forum för levande historia.nu som 

är en antisemitisk sida.  

M: Mm 

F: Och om man som elev då inte vet någonting då skulle man ju lätt kunna ta det som 

en sann eller trovärdig källa. Och det är därför…jag vill uppmana dem att de är lite 

uppmärksamma och liksom verkligen läser vad det står. Att man läser lite mellan 

raderna och så och på så sätt kan det väl skilja sig i historian jämfört med andra 

ämnen men det gäller ju självklart i samhällskunskap också.  

// 

M: … ja och då är det generellt sett då under hela kursen? 

F: …ja det tycker jag att de ska vara noga med i alla ämnen… 

M: Ja  

F: …alltid och hålla koll på men det kanske blir lite extra viktigt på det sättet i historia 

i och med att det förekommer mycket sidor som kanske verkar trovärdiga men som 

inte är det. Och det behöver man lära sig att känna igen.191  

 

Även om det framstår som lite viktigare i historieämnet att kunna avgöra trovärdigheten 

i en källa verkar detta vara en gemensam nämnare för flera andra ämnen.  

 

Ett mer ämnesöverskridande förhållningssätt kan anas i syftet till en av Fredrikas inläm-

ningsuppgifter. Uppgiften går ut på att eleverna får välja två händelser under momentet 

medeltiden och beskriva orsaker, händelseförlopp och konsekvenser. Det övergripande 

syftet för denna övning är att eleverna ska få välja något som intresserar dem, att de ska 

lära av varandra under redovisningstillfällena och att de ska öva sig att tala inför klassen. 

Syftet är också att eleverna ska göra ett faktaurval, vilket Fredrika ser som en övning i 

läsförståelse då många elever, enligt henne, har svårt att ta ut det centrala ur en text.192 

 

För Mikael tar sig den ämnesallmänna källkritiken ett uttryck som kan jämföras med 

Fredrikas. Mikael har inget särskilt moment där han går igenom källkritiken, utan menar 

att han hamnade i tidsbrist varför källkritiken inte togs upp i kursen. Han säger:  

 

Ja källkritik har vi inte tagit upp så mycket här för att…när, [tidsbristen] började tog jag 

och diskuterade med deras övriga lärare och tittade lite på material och det visade sig att 

                                                 
190 Fredrika, Intervju, s. 35.  
191 Fredrika, Intervju, s 52. 
192 Fredrika, Intervju, s. 18 f; s. 31; s. 64.  
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[de] som hade ju jobbat väldigt hårt med källkritik i sitt huvudämne. Alltså barn- och 

fritidsämnena. Så att då var ju en deal helt enkelt att då släpper vi det. … Utan jag kan se 

från den examinationen att de faktiskt klarar det här ämnet. Det är ju ingenting som säger 

att jag måste ta upp vissa saker men jag se en examination på det i andra ämnen.193 

 

Både Fredrika och Mikael menar att andra ämnen arbetat med källkritik varför de inte 

behöver beröra den. I Mikaels fall handlar det om brist på tid som ledde till att han såg 

denna möjlighet. Han tittade också på det eleverna hade gjort i ett annat ämne och me-

nade att han kunde applicera detta i sitt ämne. I Fredrikas fall handlar det mer om att 

alla lärarna har ett gemensamt förhållningssätt till källkritik varför hon inte behövde ta 

upp det på historielektionerna. Här ska också sägas att det som Fredrika tidigare gett 

uttryck för, att eleverna hade svårt med källkritik, innebar att hon lade det på en nivå 

där källkritiken till stor del handlade om att avgöra ett materials trovärdighet.  

 

* 

Var denna mer eller mindre ämnesöverskridande källkritik ska placeras på skalan med 

rekonstruktion och konstruktion är inte självklart. De mönster som blir tydliga är att 

hos de tre lärarna som arbetar med källkritiska kriterier blir förmågan att identifiera ten-

dens en medborgerlig kompetens som också återkommer i andra ämnen. Här återfinns 

en föreställning om att källkritiken visserligen också kan förekomma i andra ämnen men 

att den kommer ifrån historieämnet. Även om tendenskriteriet framträder mest så visar 

ändå de lärare som arbetar med tendenskriteriet sina elever en analytisk modell, ett sätt 

att hantera källor med, något som öppnar snarare än stänger historien för eleverna. Det 

innebär att eleverna kan nå ett redskap för att förstå hur olika källor kan omtala samma 

fenomen på olika sätt, vilket måste sägas vara ett konstruktivistiskt hanterande av tan-

keredskapet.  

 

I Margits fall kan de förhållandevis allmänna frågorna i bildanalysen sägas vara en ana-

lysmodell (även om den inte är historiespecifik) och därmed kan eleverna vinna ett sätt 

att närma sig bilder. Med tanke på att elevernas egna tolkningar ofta efterfrågas och att 

Margit menar att det inte finns något rätt eller fel så öppnas berättelsen om bilderna upp 

och därmed vetter arbetet mot en konstruktion av berättelserna.  

 

Detta återkommer också i viss utsträckning hos Fredrika. Här blir dock de uttryck käll-

kritiken kan ta sig något mer svårfångade. Dels så handlar de om elevens sunda förnuft 

och att läsa mellan raderna, dels att den berörs i ett annat ämne och vad som där blivit 

sagt framkommer inte. Detsamma kan sägas om Mikaels kurs.  

 

Att källkritiken uppvisar gemensamma drag med andra ämnen är visserligen ett intres-

sant resultat i sig men det låter sig inte riktigt placeras på skalan med rekonstruktion och 

konstruktion. Ett mer generellt resonemang skulle kunna föras som går ut på att ju 

                                                 
193 Mikael, Intervju, s. 35. 
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längre från den historiska källkritiken man kommer desto mindre historisk metod får 

eleverna lära sig. Men detta säger egentligen inget om huruvida det används på ett re-

konstruktivistiskt eller konstruktivistiskt sätt. Likväl finns det en risk att källor delas in i 

felaktiga och korrekta källor om källkritiken utslätas till att vara ett sätt att avgöra detta. 

I sådana fall kan arbetet med källor och källkritik låta sig beskrivas i termer av rekon-

struktion. 

 

4.7 Källor som en del av berättelsen 
Under momentet världskrigens tid får Margits elever arbeta med en tidningsartikel från 

1964. Artikeln handlar om ett tyskt flygplan som 1943 störtade i Sverige och den 17-

åriga hemvärnssoldat som bevakade besättningen innan annan militär hjälp anlände.194 

 

Denna artikel är en del av det hemprov som eleverna ska göra som examination på 

momentet. Uppgiften består i att svara på tre frågor. De två första frågorna är riktade 

mot texten och dess innehåll. Den sista frågan är formulerad som en värderingsfråga 

där eleven ska ta ställning till om den svenska militären gjorde rätt. Eleverna fick förbe-

reda sig på lektionerna innan provet genom att ta del av berättelsen och instruktionerna. 

I dessa instruktioner finns det en uppgift om artikelns trovärdighet där eleverna ska 

tänka till lite om hur artikelns huvudperson, den unge hemvärnssoldaten framställs. 

Denna sista uppgift är inte med på hemprovet utan skulle tas upp till diskussion i klass-

rummet men det blev inte så mycket av det säger Margit.195 De två första frågorna på 

provet handlar således om händelsen som sådan. Den källkritiska aspekt som fanns med 

från början faller bort under momentet och Margit säger att den här övningen bara 

handlar om historien, berättelsen.196  

 

Här finns ett tydligt inslag av rekonstruktion i arbetet med källor. Det eleverna ska göra 

är att använda källan för att besvara frågor om källans innehåll. Den ger eleverna en 

berättelse och stänger på så sätt historien för eleverna. Inga andra berättelser om det 

inträffade tillkommer.  

 

Detta är det exempel i studien som visar hur ett källmaterial används som en del av 

berättelsen. Margit valde att göra det för att det finns en lokalhistorisk anknytning i 

källan och för att eleverna skulle identifiera sig med den 17-årige hemvärnssoldaten.197  

 

4.8 Källor och källkritik, sammanfattande diskussion 
En tydlig skiljelinje går mellan de lärare som har och respektive inte har en teoretiskt 

förankrad diskussion och genomgång om källor och källkritik i början eller under kur-

                                                 
194 Margit, Beredskapsplumpen. 
195 Margit, Intervju, s. 63.  
196 Margit, Intervju, s. 62. 
197 Margit, Intervju, s. 63. 
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sen. De lärare som har sådana diskussioner och genomgångar tar alla upp olika källkri-

tiska kriterier som en grund för att avgöra en källas användbarhet vilket kan innebära 

att diskussionerna erhåller en historievetenskaplig prägel.198 I dessa lärares arbete är det 

tendenskriteriet som blir mest framträdande. Hos de lärare som för mer allmänna eller 

inga resonemang om källor och källkritik går arbetet snarare ut på att avgöra om en källa 

är trovärdig och/eller korrekt. Denna skiljelinje mellan lärarna blir också synliggjord i 

de instruktioner lärarna ger eleverna. De lärare som för teoretiska diskussioner ställer 

högre krav på att eleverna ska motivera sina val än de lärare som för mer allmänna eller 

inga diskussioner. För de senare är det tillräckligt att eleverna anger sina källor. I alla 

lärares hanterande av tankeredskapet återkommer en ämnesövergripande aspekt på käll-

kritiken men också här blir skiljelinjen synbar. Hos de lärare som för teoretiska diskuss-

ioner är det tendenskriteriet som också återkommer i andra ämnen som något centralt. 

Här återkommer även en syn på källkritiken att även om den återfinns i andra ämnen i 

form av bl.a. tendenskriteriet så härstammar källkritiken från historieämnet. För de lä-

rare som för mer allmänna eller inga resonemang blir den ämnesövergripande aspekten 

tydligare. Här återfinns en tanke om att det inte spelar någon roll vilket ämne källkritiken 

tas upp i. 

 

4.8.1 Historiedidaktiska aspekter 
I lärarnas arbete kan flera historiedidaktiska aspekter noteras. Arbetet med källor utgår 

ofta ifrån källkritiska kriterier även om tendenskriteriet blir mest framträdande. De frå-

gor som flera av lärarna uppmanar eleverna att ställa i syfte att fastslå vad det är för 

källa, vem som har gjort den och när, måste sägas vara en del av det som kallas yttre 

källkritik eller sourcing.199 En förklaring till att det är tendenskriteriet som är det mest 

frekventa är att det är bearbetningar snarare än källor som undervisningen utgår ifrån. 

Detta får också konsekvenser för det fortsatta arbetet. Det som både Lévesque och 

Wineburg anser som viktigt, att sätta källan i relation till den kontext den skapades i, 

faller bort då det inte blir riktigt relevant i arbetet med bearbetningar. Också äkthet, tid 

och beroendekriterierna faller till stora delar bort. Det som eleverna uppmanas göra 

med bearbetningar kan dock anses rymmas inom det som Lévesque ser som en skillnad 

mellan historikerns arbete och det som bör ske i skolan där det senare avser att skapa 

en ny kunskap för individen snarare än för det offentliga. Att bearbetningar återfinns i 

undervisningen i den utsträckning de tycks göra måste kunna anses gynna ett sådant 

kunskapsskapande. I arbetet med bearbetningar antyds ett funktionellt förhållningssätt 

till källor, även om själva begreppet inte blir synliggjort, då några av lärarna betraktar 

bearbetningarna som något som eleverna kan ställa frågor till.  

 

I arbetet med olika bearbetningar uppmanas ofta eleverna att jämföra innehållet med 

syfte att nå en insikt om att det finns olika berättelser om samma fenomen. Även om 

                                                 
198 Se t.ex. Dahlgren & Florén (1996), s. 184 ff.  
199 Wineburg et al. (2011), s. v f. 
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detta är en annan jämförelse än den som t.ex. Axelsson och Wineburg talar om kan den 

målsättning som några av lärarna har liknas vid det Lévesque omtalar som ”the 

conflicting views of history”200 och hanterandet av dessa, vilket är en viktig aspekt i det 

historiska tänkandet. 

 

Förutom att det är arbetet med bearbetningar som kan förklara tendenskriteriets domi-

nans finns det också lärare som ser förmågan att identifiera tendens som en viktig kom-

petens som de vill att eleverna ska utveckla. Detta återspeglar det resonemang som t.ex. 

Lévesque, Wineburg och VanSledright för om historieämnet som skapare av kritiska 

medborgare.201 

 

En lärare, Fredrika, uppmanar också eleverna att söka efter överensstämmelse i olika 

material vilket gör att det som har kallats för corroboration202 återfinns liksom frågor 

om huruvida något kan anses vara rimligt eller troligt, vilket kan ses som ett realitets-

krav.203 

 

Delar av de steg som Lévesque och Axelsson ställer upp i sina modeller är också noter-

bara hos några av lärarna och deras hanterande av tankeredskapet. Men då dessa mo-

deller tycks vara avsedda för ett arbete med källor (det som en del av lärarna kallar för 

primärkällor) blir det inte relevant för lärarna att arbeta på det sättet eftersom lärarna 

nästan uteslutande arbetar med bearbetningar. Visserligen förekommer det arbete med 

källor hos lärarna men då i andra syften är rent källkritiska (t.ex. arbetet med den ovan 

omtalade tidningsartikeln) vilket gör att källkritiska aspekter inte är aktuella.  

 

4.8.2 Lärarnas arbete med källor och källkritik i relation till 
rekonstruktion och konstruktion.  

Att ha en diskussion om källor och källkritik måste ses som ett sätt att närma sig ett 

arbete som ryms inom en konstruktivistiskt ram. Många av lärarna omtalar också detta 

som ett sätt som historiker arbetar på. Desto mer förfinade verktyg eleverna får tillgång 

till desto större torde deras förståelse för och möjlighet att hantera de berättelser de 

möter bli. Även om de mer ämnesspecifika diskussionerna som förs i lärarnas kurser 

ofta tenderar att handla om tendenskriteriet ges eleverna en modell för att hantera olika 

material vilket syftar till att öka förståelsen hos eleverna om att källor kan omtala samma 

fenomen på olika sätt. Även de diskussioner som förs om källan som trovärdig kan sägas 

peka åt detta håll dock med mindre förfinade redskap som sunt förnuft och läsa mellan 

raderna. När källan omtalas som korrekt och/eller när ett sanningsbegrepp tas i beak-

tande orienterar sig arbetet mer mot ett rekonstruktivistiskt håll. Källan anses innehålla 

                                                 
200 Lévesque (2008), s. 20.  
201 Lévesque (2008), s. 5 ff; Wineburg et al. (2011), s. v f; VanSledright (2014), s. 77. 
202 Wineburg (1991), s. 77 ff. 
203 Se t.ex. Dahlgren & Florén (1996), s. 185 ff; Jarrick & Söderberg (1993), s. 121 ff. 
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ett rätt svar, ett rätt sätt. Vad gäller användandet av ett sanningsbegrepp uppvisar empi-

rin i studien allt för motstridiga exempel för att någon egentlig slutsats ska kunna dras.  

 

I de fall som eleverna ska diskutera och motivera sina val av källor kan eleven nå en 

insikt om vilka villkor den historiska berättelsen som ligger framför eleven är skapad ur 

och dessa villkor kan blottläggas. Därmed kan också elevens förståelse för dessa villkor 

öka vilket måste ses som något som kommer från ett konstruktivistiskt arbetssätt. Att 

inte diskutera och motivera sina källor kan inte sägas vara motsatsen, dvs. ett rekon-

struktivistiskt arbetssätt. Eleven ges inte samma möjligheter som när dessa diskussioner 

och motiveringar avkrävs. Det tydligaste rekonstruktivistiska inslaget i lärarnas arbete 

med källor och källkritik är då källan blir en del av berättelsen. Källan används som 

fakta. De frågor som ställs till källan riktar sig mot dess sakinnehåll snarare än mot källan 

i sig, vilket innebär att historien blir stängd för eleverna på så sätt att det är en berättelse 

om denna händelse de får tillgång till. 
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5 Orsak och konsekvens 
Som kapitel 3 visar är orsak och konsekvens något som återfinns i alla lärares material. 

Det är också det tankeredskap som är mest omfattande och framträdande i materialet. 

Lärarnas hanterande av tankeredskapet orsak och konsekvens uppvisar en stor spänn-

vidd.  

 

Då lärarnas arbete med orsak och konsekvens i materialet och intervjuerna framstår 

som komplext och omfångsrikt blir detta studiens mest omfattande kapitel. Det är ordnat 

på ett annat sätt än kapitlet om källor och källkritik. För att läsningen av detta kapitel ska 

underlättas måste här understrykas att den empiriska delen är ordnad efter två principer. 

 

De två första empiriska delkapitlen (5.2, 5.3) är, som kapitel 4 om källor och källkritik, 

ordnade efter en tematisk princip. Här lyfts två tydliga teman fram (diskussioner om 

orsak och konsekvens under kurserna samt rangordning). Sedan följer två delkapitel 

(5.4, 5.5) som är ordnade efter två olika examinationsformer. I kapitel 5.4 belyses lärar-

nas arbete med inlämningsarbeten och i kapitel 5.5 belyses lärarnas arbete med skriftliga 

prov med tillhörande arbete på lektionstid innan prov.  

 

Läsaren bör också vara observant på att diskussionerna som återfinns i delkapitel 5.4 

och 5.5 har ordnats på olika sätt. I 5.4 återfinns en diskussion där de tre temana som 

blir synliga lyfts fram under varsin rubrik. I 5.5 markeras diskussionen på samma sätt 

som i kapitel 4 dvs. med en *. Orsaken till detta förfarande är dels materialets karaktär, 

dels att de empiriska exemplen skiljer sig åt i mängd samt att de teman som återfinns 

under de olika examinationsformerna kan synliggöras tydligare med denna redovis-

ningsstruktur. 

 

Att orsaker och konsekvens är det tankeredskap som är det mest omfattande och mest 

framträdande i lärarnas material och arbete är inte förvånande. I likhet med källor och 

källkritik är det tydligt framskrivet i nuvarande ämnesplan.204 Dessutom får orsak och 

konsekvens en framskjuten roll i både historieteoretisk och historiedidaktisk litteratur. 

Innebörden av Eric Carrs ofta citerade fras ”Studiet av historia är ett studium av orsa-

ker”205 återkommer även hos andra där orsaker, konsekvenser och kausalitet får en fram-

trädande position.206 Så är det också bland de lärare som ingår i denna studie. I littera-

turen finns det tämligen stränga definitioner på vad orsaker, konsekvenser och kausalitet 

är. 207 För att begreppen ska kunna användas för att beskriva lärares arbete måste de här 

vidgas. Lärare kan uppfatta att de arbetar med t.ex. orsaker men om deras orsak skulle 

                                                 
204 Skolverket (2011 a).  
205 Carr (1961), s. 45. 
206 Se t.ex. Berge (1995), s.7; Jarrick & Söderberg (1993), s. 46; Seixas & Morton (2013), s.6; 
Woodcock (2011), s. 124; Gullberg (2006), s. 34; Montanero & Lucero (2011), s. 110; Coffin (2004), s. 
264. 
207 Se t.ex. Berge (1995), McCullagh (1998), Regnéll (1982), Kapitel 8.  
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analyseras utifrån en strikt definition av kausalitet är det långt ifrån säkert att definit-

ionen skulle säga att det är en orsak som läraren arbetar med. Detta innebär att om 

strikta definitioner används så kommer många exempel ur empirin inte att kunna bli 

belysta och därmed skulle många nyanser gå förlorade. Det som är intressant för denna 

studie är lärarnas vardagliga arbete varför ett brett och inkluderande användande av 

kausalitet används.208 De (och motsvarande) begrepp som återkommer i kodningssche-

mat har varit styrande i vad som anses vara ett arbete med orsak och konsekvens.  

 

5.1 Perspektiv på orsak och konsekvens i en 
undervisningskontext 

5.1.1 Kausala förklaringsmodeller 
I sina modeller över hur man kan arbeta med kausalitet i klassrummet tar Seixas och 

Morton, Woodcock samt Chapman upp vikten av att rangordna orsaker och att ställa 

kontrafaktiska frågor. 

 

Woodcock, Seixas och Morton menar att orsakerna i ett första steg behöver sättas i 

relation till varandra. I ett andra steg ska ett försök göras för att avgöra vilken orsak som 

hade störst påverkan på en viss händelse och motivera ett sådant ställningstagande.209 

Detta beskrivs som en svår och krävande uppgift.210 Då det inte finns någon enkel mall 

att arbeta efter anses det tidsutrymme som ett rangordnande ges vara betydelsefullt.211 

Kontrafaktiska frågor kan vara ett kraftfullt verktyg, förutsatt att de används med 

försiktighet. Frågor av det slaget kan leda till att vissa orsaker sorteras bort i en kausal 

analys genom en form av uteslutningsmetod.212 Den stora fördelen med kontrafaktiska 

frågor ser Seixas och Morton ligga i att elever kan nå en förståelse för att historien inte 

är förutbestämd, vilket de menar är en vanlig syn på historien bland elever.213  

 

I Chapmans modell över kausal analys uppmanar han till övningar där det inte finns ett 

givet svar.214 Det är eleverna själva som ska komma fram till vilken orsak som vägde 

tyngst. Att på detta sätt rangordna orsaker och ställa kontrafaktiska frågor innebär såle-

des att det sker ett problematiserande av kausala faktorer. Det är t.ex. inte givet på för-

hand vilken orsak som vägde tyngst för en viss utveckling. Montanero och Lucero för 

ett snarlikt resonemang då de menar att utan ett problematiserande riskerar eleven att 

                                                 
208 Några belysande exempel ges här för att understryka vad som avses: Anders, Intervju, s. 6: ”Varför 

saker och ting händer…alltså orsak och verkan helt enkelt.” Fredrika, Fördjupningsuppgift medeltiden: 
”Din uppgift blir att så utförligt du kan beskriva händelsens/processens/utvecklingens igångsättning, 
(min kurs) dvs vilka faktorer ledde till att händelsen/processens/utvecklingen startade…”  
209 Seixas & Morton (2013), s. 120; Woodcock (2005), s. 9. 
210 Woodcock (2005), s. 9. 
211 Seixas & Morton (2013), s. 120. 
212 Woodcock (2011), s. 127; Chapman (2003), s. 49. 
213 Seixas & Morton (2013), s. 114. 
214 Chapman (2003), s. 49. Se också Gullberg (2006), s. 34. 
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fastna i vad de kallar för narrative trap där ett beskrivande snarare är ett förklarande äger 

rum.215 

 

Woodcock menar att elever inte alltid ser skillnaden mellan att förklara och beskriva och 

att de tror att de har förklarat om de angett en orsak.216 Resultat som liknar detta reso-

nemang kommer också Montanero och Lucero fram till. I sin undersökning ser de att 

eleverna kom ihåg stora delar av den information de blivit delgivna och att de beskrev 

de historiska händelserna utan att förklara dem. Elevernas svar var mer narrativa än 

kausala och de flesta elever mindes och förstod bara de kausala samband som läraren 

gått igenom.217 Trots att Montanero och Lucero anser att undervisningen är kausalt 

präglad tycks det som att de ser både undervisningen och elevernas engagemang som 

tänkbara förklaringar för deras resultat.218 De pekar på sådana faktorer som att många 

kausala samband i undervisningen uttrycktes i dolda och omskrivna termer (se 5.1.2. 

Kausala uttryck), att det var större fokus på händelserna än de kausala sambanden mellan 

dem och då sambanden visades av läraren skedde detta oftast bara en gång samt att lite 

tid avsattes för elevernas egen träning i kausala resonemang.219 De pekar även på elev-

gruppen. Eleverna deltog i liten utsträckning, i synnerhet då diskussioner fördes om 

varför en orsak ledde till en konsekvens. Relativt många av eleverna i undersökningen 

uppvisade också ett litet intresse för historia. Montanero och Lucero pekar på elevgrup-

pens sammansättning som en förklaring till varför en del av lärarna i undersökningen 

visade eleverna delar ur historiens innehåll snarare än att få dem att förstå kausala relat-

ioner.220 De sätt som orsaker och konsekvenser kan hanteras på och som förespråkas av 

Seixas/Morton, Chapman och Woodcock tycks i någon mån saknas bland de lärare som 

Montanero och Lucero undersökt. På de sätt som elevernas svar beskrivs i de sistnämn-

das undersökning pekar också på att det snarare rör sig om ett förhållande till kausalitet 

som bottnar i att minnas och återge. 

 

Detta förhållande är också något som Ola Halldén iakttagit och hans resultat kan sägas 

likna Montaneros och Luceros resultat. Halldén för ett resonemang om att elever sna-

rare återger än förklarar, vilket delvis beror på en lärarcentrerad undervisning med små 

möjligheter för eleverna att uttrycka egna tankegångar. 221 Halldén pekar också på avsak-

nad av en explicit formulerad uppgift vilket reser frågan om eleverna är medvetna om 

                                                 
215 Montanero & Lucero (2011), s. 111. 
216 Woodcock (2005), s. 9. Här pekar han återigen på språkets betydelse och ser att de elever som 
ingick i hans undersökning ofta saknade begrepp som tillät dem att artikulera sina förklaringar. 
217 Montanero & Lucero (2011), s. 109. 
218 Montanero & Lucero (2011), s. 109; s. 131. 
219 Montanero & Lucero (2011), s. 132. De tittade bl.a. på noder (händelser och förhållanden) och 
relationerna mellan dessa noder. En relation ansågs vara markerad om ett kausalt färgat ord hade 
använts. De exempel de ger på sådana ord är t.ex. genom, på grund av, faktor. Om inget sådant ord 
användes då relationen förklarades ansågs relationen vara icke-signalerad. Se s. 121. Dessa icke-
signalerade relationer påminner starkt om det som Jarrick och Söderberg (1993), kallar för dold 
kausalitet och hela 74 % av de iakttagna relationerna var av typen icke-signalerade. Se s. 132. 
220 Montanero & Lucero (2011), s. 132 f. 
221 Halldén (1986), s. 167 ff. 
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vad de ska vara observanta på.222 Det framstår som om eleverna i Halldéns undersökning 

hade att lyssna på läraren, ta anteckningar och sedan försöka förklara sambanden, även 

om dessa förklaringar i viss utsträckning hade blivit presenterade av läraren. Det 

framkommer inte om läraren tidigare hade presenterat ett sätt, en metod för kausalt 

tänkande.  

 

På ett liknande sätt som Montanero och Lucero resonerar om noder kan Halldéns mo-

dell över undervisningen sägas vara av ett nätverksslag. Halldén talar om fakta vilket kan 

vara händelser, personer och processer. Dessa fakta binds kausalt samman av relationer. 

Det är i dessa relationer som själva orsaksförklaringen ligger. Om en elev gått från ett 

faktum till ett annat med hjälp av relationerna har eleven tagit vad Halldén kallar ett 

steg.223 Likheterna mellan Halldéns och Montaneros och Luceros resonemang ligger i 

att noderna eller fakta måste bindas samman till relationer för att en förklaring ska ha 

skett. Likheterna i deras resultat ligger främst i elevernas sätt att svara vilket närmast kan 

beskrivas som ett återgivande av det läraren sagt och visat. David Rosenlund gör oss 

också medvetna om en annan aspekt på denna tematik då han visar hur provfrågor som 

är tänkta att mäta elevernas förmåga att förklara i realiteten mäter elevernas minneskun-

skap.224 

 

Den historiedidaktiska litteraturen visar således hur man i klassrummet kan arbeta på 

ett sätt som kan leda till förståelse för och problematiserande av snarare än återgivande 

av orsak och konsekvens. Att rangordna, att ställa kontrafaktiska frågor och att använda 

övningar där svaret på förhand inte är givet är alla arbetssätt som öppnar historien och 

anses här vara ett konstruktivistiskt hanterande av tankeredskapet. Ett beskrivande, 

angivande och återgivande anses här vara ett hanterande av tankeredskapet som stänger 

historien och leder till rekonstruktion.  

 

5.1.2 Kausala uttryck  

I både den historieteoretiska och historiedidaktiska litteraturen förekommer resone-

mang om språkets betydelse för att uttrycka kausalitet. Dessa resonemang kan sägas 

belysa två huvudsakliga sätt att språkligt uttrycka kausalitet. Det ena sättet är att uttrycka 

ord som orsak eller någon synonym till det.225  

 

Det andra sättet är att orsaksförklaringar ”uppträder som enskilda påståenden, invävda 

i framställningen.”226 Begreppen omskrivna och dolda orsaker är användbara för att be-

lysa detta sätt att kommunicera kausalitet.227 Ord som medförde, gynnade, underlättade, till 

                                                 
222 Halldén (1986), s. 160 f; s. 172. 
223 Halldén (1986), s. 165. 
224 Rosenlund (2010), s. 202 ff. 
225 Detta torde även gälla ord som konsekvens eller någon synonym till det även om resonemangen 
fokuserar på orsaksbegreppet. Se t.ex. Berge (1995), s. 14. 
226 Berge (1995), s. 13 f.  
227 Jarrick & Söderberg (1993), s. 47 ff. 
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följd kan alla ses som orsaksmarkerande och omskriva uttryck att förmedla kausalitet där 

själva ordet orsak inte finns med. 228 Med dolda orsaker avses framställningar där varken 

själva ordet orsaker eller omskrivna orsaker förekommer men där kausalitet kan fram-

komma mellan raderna. Berge säger om denna form att ”Orsakstänkandet kan även göra 

sig gällande utan någon som helst kausal terminologi. Den kan byggas in i vad som 

formellt sett är en ren beskrivning.”229 Jarrick och Söderberg pekar på att den som gör 

framställningen kan vara medveten eller omedveten om att framställningen förmedlar 

kausalitet och att historiker ”…inte alltid riktigt ser sina förklaringar såsom 

förklaringar…”230 vilket innebär att historikern inte alltid är klar över hur den förklarar 

vilket i sin tur kan innebära att man skiftar mellan olika typer av förklaringar. Även om 

Margeret Somers resonerar om en narrativ teori för social sciences är hennes resonemang 

intressant i denna diskussion. Hon identifierar fyra delar i ett narrativ där, vad hon kallar, 

causal emplotment får en framskjuten roll. Den kausala logiken är avgörande för varje be-

rättelse. Utan denna, oavsett om den är implicit eller inte, får inte en berättelse någon 

mening utan kan liknas vid krönikor eller annaler.231  

 

Den större tydlighet som uppstår då kausalitet uttrycks med begrepp som orsaker eller 

konsekvenser diskuteras i stora delar av den historiedidaktiska litteraturen. Samtidigt ses 

ett användande av själva ordet orsaker som oprecist. Därför efterlyser Seixas och 

Morton, Chapman samt Woodcock en viss vokabulär, en uppsättning nyanserade ord 

som kan hjälpa elever att bättre artikulera sig och nå en högre grad av precision i sitt 

arbete med kausala samband. Ord som t.ex. långsiktiga och kortsiktiga kan hjälpa eleverna 

att se bortom de omedelbara orsakerna och på så sätt komma åt hela den räckvidd som 

kan finnas i kausala faktorer.232 Ord som t.ex. tände och möjliggjorde kan fånga indirekta 

och direkta orsaker medan ord som t.ex. förstärkte och motiverade kan hjälpa eleverna att 

uttrycka vad orsaken faktiskt gjorde. Sådana ord anses även kunna markera skillnaden 

mellan aktör och struktur i kausala sammanhang (en aktör kan bli motiverad vilket en 

ekonomisk konjunktur inte kan bli). 233  

 

De ord som här omtalas som nyanserade kan anses vara av samma slag som de ord som 

Jarrick och Söderberg benämner som omskrivna medförde, möjliggjorde o.s.v. Även dessa 

ord talar om för läsaren vad en tänkt orsak innebar; den medförde att… Således skulle den 

omskrivna kausaliteten och det mer precisa språket kunna anses innehålla samma be-

grepp vilket är en paradox i sammanhanget. Ett antagande som här görs är emellertid 

att de som talar om vikten av en vokabulär med mer precisa kausala termer menar att 

själva orden orsak och konsekvens uttryckligen används i undervisningen. Detta för att 

                                                 
228 Jarrick & Söderberg (1993), 49. 
229 Berge (1995), s 14. Jfr VanSledright (2011), s. 51.  
230 Jarrick & Söderberg (1993), s. 46. 
231 Somers (2001), s. 361 f.  
232 Seixas & Morton (2013), s. 104.     
233 Seixas & Morton (2013), s. 9, 121 f., Woodcock (2011), s. 127. För en diskussion om begreppet 
aktör se t.ex. Archer (2000), t.ex. s. 260.   
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markera att det är orsak och konsekvens som vi nu arbetar med. Vokabulären sätts 

därmed i en kausal kontext.234 

 

Här kan en bild av fyra huvudsakliga sätt att uttrycka kausalitet tecknas. De två första 

sätten är dold och omskriven, det tredje sättet är då själva begreppen orsak och 

konsekvens används och det fjärde sättet innehåller ett mer nyanserat och precist språk. 

Dessa fyra sätt kan också betraktas som positioner som olika användare, t.ex. lärare, kan 

använda sig av beroende på vad det är man vill förmedla i en tänkt 

undervisningssituation. Men, ett positionerande kan alltså också vara oavsiktligt, vilket 

i större utsträckning torde röra de dolda och omskriva sätten att uttrycka kausalitet. 

Denna bild kan vidare ses som ett resultat av ett möte mellan historiedisciplinen och 

historiedidaktiken där diskussionen om dold och omskriven kausalitet är hämtat från 

det förra medan diskussionen om en mer explicit uttryckt kausalitet är hämtad den 

senare. Tillsammans skapar de en användbar modell för att visa hur kausala förhållanden 

kan uttryckas på olika sätt. Denna modell kommer att användas som ett analytiskt 

verktyg i detta kapitel.  

 

* 

Berge menar att två sätt att skriva historia är den argumentativa historieskrivningen och 

narrationen. Den argumentativa historieskrivningen beskrivs vara mer öppen på så sätt 

att den bjuder in läsaren för att ta del av processen bakom den skrivna texten, vilket 

narrationen inte gör på samma sätt.235 Detta är också en av de bärande tankarna hos 

Lévesque.  

 

De fyra huvudsakliga sätten att kommunicera kausalitet som ovan visats och de olika 

sätt som orsak och konsekvens kan hanteras på har beröringspunkter med och kan 

fångas in av de två sätten att skriva historia på som Berges visar. Arbetssätten som 

förespråkar ett analytiskt och problematiserande förhållningssätt samt ett mer explicit 

förmedlande av kausalitet kan ses överensstämma med den argumentativa 

historieundervisningen. Dold och omskriven kausalitet kan sägas motsvara ett narrativt 

sätt att förmedla historien.  

  

Läggs resonemangen från de områden som hittills berörts samman framstår det som att 

ett användande av kausala förklaringsmodeller hänger samman med ett språkbruk som 

är uttryckt och nyanserat. Ett hanterande av orsak och konsekvens där dessa kausala 

                                                 
234 För en diskussion kring vikten av att vara explicit se t.ex. Montanero & Lucero (2011), s. 115, Coffin 
(2004), s. 262. 
235 Berge (1995), s. 10. Caroline Coffin resonerar också kring dessa två sätt att skriva historia men ur 
ett annat perspektiv. Hon ser att den narrativa formen förklarar det förflutna i termer av linjära orsak-
verkan kedjor där ett fokus ligger på mänskliga aktörer och specifika händelser. Den analytiska formen 
beaktar istället de sociala, ekonomiska och politiska strukturernas roll. Förklaringarna i den senare 
formen fokuserar mer på komplexa sammanlänkade kausala relationer än de kronologiska (Jfr 
Montanero och Lucero samt Halldén). Coffin (2004), s. 263. Se också Då aktörerna blir synliga i den 
berättande formen.  
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förklaringsmodeller saknas kan däremot förknippas med ett sätt att förmedla historia 

med dolda eller omskrivna formuleringar.  

 

Ett nyanserat eller precist språkbruk kan inte per automatik anses leda till ett hanterande 

av tankeredskapet som leder till konstruktion. För att avgöra om ett hanterande inne-

håller inslag av rekonstruktion eller konstruktion måste också det eleverna ombeds göra 

i de uppgifter och examinationer som lärarna ger eleverna tas i beaktande. På liknande 

sätt som kausalitet kan uttryckas på olika sätt kan det också efterfrågas på olika sätt i 

t.ex. uppgifter som eleverna ska arbeta med eller i examinationer som de ska göra. Ele-

verna kan uppmanas berätta om, svara på vilka orsakerna/konsekvenserna var, svara på 

varför-frågor, förklara, rangordna, typologisera osv. Rosenlund, som analyserar prov-

frågor som lärare konstruerat, menar att vilka-frågor är typiska för den kognitiva pro-

cessen minnas medan uppgifter som uppmanar eleven att förklara och jämföra är utmär-

kande för den kognitiva processen förstå.236 När Berge resonerar om historiska förkla-

ringar ser han dessa som svar på varför-frågor.237 På så sätt skulle ett svar på en varför-

fråga kunna sägas vara samma sak som en förklaring. Men det måste inte förhålla sig på 

det sättet.238 Därför blir det inte bara intressant att undersöka hur lärarnas material är 

utformat i denna språkliga aspekt, utan det blir också intressant att titta på vad eleverna 

ombeds göra med de kausala förhållanden som lyfts upp. Men även undersöka vad de 

olika sätten att kommunicera kausalitet är ett uttryck för.  

 

Det är inte tillräckligt att undersöka hur kausaliteten kommuniceras och vad eleverna 

ombeds göra. Rosenlund visar att även om lärare skapar provfrågor som instruerar ele-

verna att förklara något så är det inte säkert att eleven gör så även om svaret innehåller 

en förklaring. I Rosenlunds fall rör det sig om att eleverna har haft tillgång till de efter-

lysta förklaringarna i läroboken. Rosenlunds poäng är att det då snarare rör sig om att 

eleven minns den förklaring som läroboken gav än att eleven ger en egen förklaring.239 

Därför blir det av intresse att i redovisningen inte bara belysa hur de kausala förhållan-

dena kommuniceras och vad eleverna ombeds göra utan också, i de fall det är möjligt, 

belysa vad lärarna menar har ägt rum på lektion innan en eventuell examination.  

 

Även om denna genomgång baseras på litteratur som till viss del kommer från en annan 

kontext än den svenska samt att den delvis är normativ så blir det ändå intressant att 

ställa frågan hur historielärare på gymnasiet arbetar med kausalitet. Vilka uttryck tar den 

sig? Vilka samband finns mellan olika uttryck? Tenderar lärares hanterande av 

tankeredskapet orsak och konsekvens att vetta mot rekonstruktion eller konstruktion? 

                                                 
236 Rosenlund (2010), s. 202.  
237 Berge (1995), s. 7. 
238 Stanford (1995), s. 248. 
239 Rosenlund (2010), s. 204 ff. 
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5.2 Diskussioner om orsak och konsekvens under kursen 
Detta delkapitel är det första av de empiriska avsnitten. Det är det första av de två tema-

tiska delkapitlen och följs av 5.3 Rangordning av orsaker. Sedan följer 5.4 och 5.5 som 

ordnas efter examinationsformerna inlämningsarbeten och prov. 

 

Till skillnad från arbetet med källor och källkritik så har lärarna inte i samma utsträck-

ning teoretiska diskussioner om orsak och konsekvenser med eleverna. Likväl före-

kommer det hos några av lärarna. I början av kursen presenterar Lena en mall för hur 

en undersökning i historia kan se ut. Mallen består av tre huvuddelar; bak-

grund/information, undersökning/reflektion och slutsats/kunskap. I undersöknings- 

och reflektionsdelen finns sex olika punkter varav de två första berör kausalitet. Den 

första delen nämner varför-frågan och tar upp begrepp som bakomliggande/indirekta 

orsaker samt utlösande/direkta orsaker. Den andra delen berör konsekvenser, vad något 

kan ha lett till för individer, grupper och/eller hela samhället.240 Lena presenterar också 

ytterligare mallar eller förklaringsmodeller något längre fram i kursen där den ena av 

dessa tydligt framhäver orsak och konsekvens. Denna återges här i sin helhet:  

 
Textruta 5:1 Ur Lena Olika arbetssätt att studera historia på 

Förklaringsmodellen ses som ett sätt att studera historia på. Den ska fungera som ett 

verktyg för hur man kan hantera orsaksförklaringar och är något som Lena återkommer 

till flera gånger under sin kurs.241  

 

Anders för också en diskussion om orsak och konsekvens. Detta sker dock på ett annat 

sätt än hos Lena. Anders ger, i samband med undervisningen om de geografiska upp-

täckterna, eleverna en modell över hur de kan kategorisera orsaker och konsekvenser i 

termer av indirekta och direkta orsaker och konsekvenser.242 Denna terminologi ut-

märker hans arbete med orsak och konsekvens resten av kursen.  

 

Både Lenas modeller och Anders benämnande av orsak och konsekvens belyser kausala 

förhållanden på ett sätt som uppmärksammar och betonar dessa.243 De visar att orsak 

                                                 
240 Lena, Bakgrund, undersökning, slutsats.  
241 Lena, Intervju, s. 16; s. 32. 
242 Anders, Intervju, s. 55.  
243 För ett resonemang om vikten att vara explicit se t.ex. Montanero & Lucero (2011), s. 115; Coffin 
(2004), s. 262.    
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och konsekvens är något som man jobbar med inom ämnet och det kan hjälpa eleverna 

att sortera vad som är vad i historien och på så sätt ges de möjlighet att närma sig ett 

konstruktivistiskt arbetssätt. Att orsak och konsekvens får denna uppmärksamhet 

innebär också att även om arbetet sker på ett sätt där lärarna talar om vilka orsakerna 

till och konsekvenserna av en händelse är (rekonstruktion), så framträder de som något 

annat än ren fakta.  

 

5.3 Rangordning av orsaker 
Att rangordna orsaker beskrivs i det teoretiska avsnittet som ett sätt att avgöra vilken 

orsak som var den främsta till en händelse. Ett sådant arbetssätt förekommer hos några 

av lärarna. 

 

Då Margit arbetar med franska revolutionen sker detta med lektionsgenomgångar och 

arbetsfrågor. Margit delade också ut ett material till eleverna där en kontext till den 

franska revolutionen skissas. Under olika rubriker ges en bild av hur det franska sam-

hället såg ut. Under rubriken Upplysningens idéer tas några filosofer och deras tankegångar 

kort upp och under Samhället belyses ståndssamhällets grupper och deras situation. Un-

der rubriken Orsaker till den franska revolutionen presenteras tre teorier om varför det blev 

revolution. Rubriken och punkterna visas här i sin helhet:  

 
Textruta 5:2 Ur Margit Upplysningen och franska revolutionen 

Sedan följer rubriken Händelser som ledde till en revolution. Relationen mellan orsakerna i de 

tre punkterna och händelserna i berättelsen som är under rubriken faller bort i en berät-

tande form. En relation tas upp; priset på bröd, vilket framställs ha lett till vrede och 

plundringar.244 

 

                                                 
244 Margit, Upplysningen och Franska revolutionen s. 2 f. 

Orsaker till den franska revolutionen 
- Det finns olika teorier och åsikter om anledningen till varför till att det blev en revolution 

som startade i Paris. Här följer några olika tankar om varför det blev en revolution: 

1. Sättet som samhället var uppbyggt stämde inte alls med vad upplysningens idéer sa 

om människans rättigheter till frihet och att vi är jämlika som individer. Inte heller 

tankarna om hur makt ska fördelas mellan olika individer.  

2. Efter krig mellan Frankrike och England hade adelns förmögenheter minskat i 

värde. Priser på varor steg och det blev inflation. Adeln som inte fick in tillräckligt 

med inkomst började då ta ut betalning för användning av exempelvis broar, 

kvarnar, vägar som de ägde. Dessa nya avgifter drabbade bönderna hårt och 

dessutom hade bönderna drabbats av missväxt. 

3. Lönearbetare i städerna drabbades också av att det varit missväxt och att priserna 

på livsmedel steg. 
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Till materialet som delades ut till eleverna hör också arbetsfrågor. En fråga av fem efter-

lyser kausala förhållanden: 

  
Textruta 5:3 Ur Margit Upplysningen och franska revolutionen 

Uppgiften kan ses som tvådelad där den första delen omfattas av de tre punkter som 

tidigare tagits upp i materialet och där den andra delen skapar en möjlighet för eleven 

att fundera över orsakernas vikt.245 Hur denna rangordning ska ske omtalas inte.  

 

Då franska revolutionen skulle examineras lät Margit eleverna välja mellan en hem-

uppgift och att göra en skriftlig examination på lektion. I båda fallen återkommer en 

fråga om orsaker. I hemuppgiften lyder instruktionerna och frågan: 

 
Textruta 5:4 Ur Margit Hemprov franska revolutionen 

I den skriftliga examinationen (förhöret) lyder frågan:  

 
Textruta 5:5 Ur Margit Skriftligt förhör franska revolutionen 

Frågorna kan bägge ses som en variant av den arbetsfråga som eleverna tidigare har haft 

möjlighet att jobba med. Den stora skillnaden är att i frågan i förhöret uppmanas eleven 

att lyfta fram den viktigaste orsaken, alltså rangordna. Denna del saknas i hemuppgiften.  

 

Även om frågan om att rangordna orsakerna genom att lyfta fram den viktigaste, i sig 

kan anses vara ett analytiskt hanterande av orsaker och något som kan leda till kon-

struktion, så är det i detta fall likväl ett arbete där eleven ska återge det den jobbat med 

tidigare på lektion (arbetsfrågan om vilken som var den största orsaken). Margit säger 

om denna examination att hon lägger mer tid på momentet och arbetar också med nå-

gon form av instuderingsfrågor samt: ”Eftersom de ska ha ett prov på det så jobbar vi 

med några frågor och frågorna liknar ju väldigt mycket det som kommer på 

provet…Dom är ju nästan identiska.”246 

 

                                                 
245 Jfr med t.ex. Carr (1961), s. 45; Woodcock (2005), s. 9; Seixas och Morton (2013), s. 120. 
246 Margit, Intervju, s. 27. 

2. Berätta om några orsaker till att det blev en revolution i Frankrike 1789 och vilken tror du själv 

var den största orsaken till att det skedde.  

 

Du ska nu göra en redovisning av ”Franska revolutionen 1789 dess start, och de händelser som då 

utspelar sig. För ett högre betyg kan det vara bra att din redogörelse innehåller förklaringar, 

jämförelser och att dessa är utförliga och välgrundade. För ett E-betyg görs din redogörelse endast 

översiktlig. 

/…/ 

Din redogörelse ska innehålla följande:  

1. Förklaring om orsakerna till att det blev en revolution i Frankrike. 

 

1. Berätta om några orsaker till att det bröt ut en revolution i Frankrike 1789. För ett högre betyg 

måste du förklara och jämföra de olika tolkningarna/utgångspunkterna. Var det någon orsak som 

var mer viktigt? Eller var de lika viktiga? 
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Frågan om vilken orsak som var den viktigaste kan i ett första steg leda till konstruktion. 

Då eleverna ska arbeta med denna fråga kan den ge insikt om olika orsakers tyngd. 

Under examinationen faller frågans konstruktivistiska form bort och ersätts med en re-

konstruktivistisk då det handlar om att återge ett svar på en uppgift som eleven redan 

arbetat med. Frågan i den skriftliga examinationen anger också att eleverna för ett högre 

betyg ska, förklara och jämföra. Huruvida dessa förklaringar och jämförelser skett på 

lektion innan examinationen framkommer inte, ej heller vad de ska innehålla.  

 

Också Nina låter eleverna rangordna orsaker på samma sätt genom att de ska lyfta ut 

den viktigaste. Då eleverna arbetar med instuderingsfrågor om imperialism lyder några 

av frågorna: 

 
Textruta 5:6 Ur Nina Imperialism 

Eleverna arbetar med sin lärobok när de ska svara på dessa frågor vilket innebär att 

orsakerna finns i denna. Den andra frågan är snarlik den som Margit ställer till sina 

elever. Skillnaden ligger i att Nina uppmanar sina elever att motivera sina svar. Den 

första frågan kan anses peka mot rekonstruktion eftersom eleverna ska leta i boken efter 

svaret. Den andra frågan kan däremot betraktas som ett konstruktivistiskt hanterande 

av tankeredskapet då eleverna själva måste fundera kring den viktigaste orsaken även 

om de inte får någon modell för att avgöra detta. Nina menar också att detta var en svår 

fråga men att eleverna ändå försökte besvara den utifrån det de själva tänkte. Svaren 

blev kanske inte så väldigt utvecklade menar Nina.247  

 

Att be eleverna rangordna orsaker är något som inledningsvis i detta kapitel utpekats 

som något av det svåraste en lärare ber sina elever om, vilket också blev tydligt hos Nina. 

Då Margit och Nina gör detta sker det utan någon modell eller motsvarande vilket in-

nebär att eleverna själva, bäst de kan, får rangordna de orsaker som de arbetar med. 

Detta kan vara en förklaring till de svårigheter som Nina menar att hennes elever upp-

levde. 

 

5.4 Orsak och konsekvens i inlämningsarbeten 
Att hantera orsaker och konsekvenser på ett sätt där eleverna själva ska finna dessa, dvs. 

att de inte redan är bestämda på förhand är flera av lärarna gör i samband när de ger 

eleverna inlämningsarbeten. 

 

Margits inlämningsuppgift (hemtentamen) om franska revolutionen har ovan berörts 

varför den här bara kort ska beaktas. Efter frågan där eleverna uppmanas ge en förkla-

ring om orsakerna till händelsen ska eleverna besvara en fråga om händelseförloppet: 

                                                 
247 Nina, Intervju, s. 41 f. 

 Vilka var orsakerna till imperialism?  

 Vilken tror du var den viktigaste orsaken? Varför 
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”2. Hur såg händelseförloppet ut vid revolutionen – vad hände?”248 Ingen fråga ställs 

rörande händelsens konsekvenser. 

 

Samma form av examination, en uppsättning frågor som eleverna får besvara hemma 

med hjälp av läroboken och annat material, använder sig Margit också av då momentet 

världskrig ska examineras. Momentet varvas med genomgångar, en film och 

instuderingsfrågor.249 I några av de instuderingsfrågor som eleverna har att arbeta med 

återfinns frågor rörande kausala förhållanden varav några återges här: 

 
Textruta 5:7 Ur Margit Instuderingsfrågor – Världskrig 

Eleverna ska arbeta med sin lärobok för att svara på frågorna och Margit menar att det 

finns vissa självklara orsaker, färdiga orsaker som t.ex. skottet i Sarajevo.250 I instruktion-

erna till examinationen står att frågorna i provet bygger på de frågor som eleverna arbe-

tat med under lektionstid och att de ska använda sin arbetsbok och annat tryckt material 

de fått när de besvarar frågorna på hemprovet. Svaret på någon fråga finns också på 

internet. Eleverna uppmanas också att använda egna ord när de besvarar frågorna och 

inte bara skriva av sin arbetsbok. Här återges några av frågorna i hemprovet:  

 
Textruta 5:8 Ur Margit Hemprov Världskrig 

Fråga 1 i examinationen motsvarar fråga 4 och 7 i instuderingsfrågorna. Frågan efter-

lyser ett redogörande av orsaker. Fråga 6 innehåller en jämförande aspekt. Konsekven-

serna av första världskriget har eleverna arbetat med men inget i materialet visar att 

eleverna skulle ha arbetat med konsekvenserna av andra världskriget. Antingen ska de 

finna dessa själva eller så har Margit gått igenom dem utan att det framkommit i under-

sökningen. Oavsett vilket så är fråga 6 formulerad på ett sätt som gör att eleverna måste 

diskutera och jämföra konsekvenserna snarare än att återge dem. 

 

När Anders under momentet medeltiden låter eleverna göra två inlämningsuppgifter 

blir kausala inslag tydliga. Den ena av dessa uppgifter är en gruppuppgift där fem valbara 

historiska personer med en händelse kopplad till personen återfinns (t.ex. Leif 

Eriksson/Vikingatågen, Jeanne d’Arc/100-årskriget). Uppgiften består av två delar. I 

                                                 
248 Margit, Hemtentamen.  
249 Margit, Intervju, s. 56. 
250 Margit, Intervju, s. 57. 

Instuderingsfrågor – Världskrig 
1:a världskriget (s.45-54 i grundboken) 
4. Vad var ”Skotten i Sarajevo”? (s. 48-49) 
7. Vilka skäl och orsaker hade länderna att gå i krig med varandra? Flera skäl är möjliga.  
14. Beskriv kortfattat krigets följder samt hur fredsavtalet för 1:a världskriget såg ut. 

 

1. Redogör för orsakerna till att det 1:a världskriget bröt ut och vad brukar man säga utlöste själva 
kriget.  
6. Diskutera och jämför följderna av det 1:a och 2:a världskriget. Hur blev konsekvenserna? Vilken 
betydelse har de bägge krigen haft för oss idag och vad som sker i världen? Har det någon betydelse 
för framtiden? 
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den första delen ska eleverna muntligt redovisa om den valda person utifrån fråge-

ställningarna vem, vad, hur och varför och i den andra delen ska eleverna skriva en 

inlämningsuppgift om händelsen som är kopplad till personen utifrån frågan: ”Vad 

hände, varför hände det?”251  

 

I den andra uppgiften, som är individuell, ska eleverna besvara fyra frågor varav den 

tredje lyder: ”3. Vilka för- och nackdelar samt konsekvenser hade den ökande 

handeln?”252 Eleverna uppmanas använda olika källor i form av läroboken, internet, 

biblioteket samt varandra. I den sistnämnda uppgiften uppmanas eleverna diskutera och 

motivera sina svar. Även om det finns andra frågeställningar i dessa uppgifter menar 

Anders att det var de kausala frågorna som var det centrala.253 

 

Det sista momentet i Anders kurs, världskrigen, avslutas med en hemtentamen där ele-

verna ska besvara 5 frågor varav två här återges i sin helhet:  

 
Textruta 5:9 Ur Anders Hemtentamen Världskrig och källkritik 

I sin undervisning för detta moment använder sig Anders av en PPT. I denna anges 

orsakerna till första världskriget i termer av indirekta och direkta orsaker. Konsekven-

serna omtalas i termer av följder.254 Själva händelseförloppet berördes väldigt lite.255 Det 

är också följderna av första världskriget som tillsammans skapar en fond ur vilket det 

andra tornar upp. Förutom dessa händelser anges under rubriken Andra världskriget – 

vägen dit händelser som återinförandet av värnplikten i Tyskland och landets geografiska 

maktövertaganden som centrala händelser som leder fram till kriget 1939. Dessa 

händelser anges inte i termer av orsaker eller motsvarande markörer. En central skillnad 

mellan orsakerna till första och andra världskriget blir således att det förra har uttalade 

orsaker medan det senare inte har det, utan det är konsekvenserna av det första 

världskriget som skapar det andra världskriget.  

 

De orsaker som efterfrågas i hemprovet har således Anders tidigare gått igenom. 

Instruktionerna till uppgiften gör gällande att eleverna får använda källor som de själva 

väljer (se kap 4). Även om eleverna fått tillgång till några orsaker är det tänkbart att de i 

sitt arbete med uppgiften möter andra orsaker än de Anders omtalat.  

 

                                                 
251 Anders, Gruppuppgift medeltiden. 
252 Anders, Individuell examinationsuppgift Medeltid. 
253 Anders, Intervju, s. 33. 
254 Anders, PPT, Första världskriget, s. 1-19. 
255 Anders, Intervju, s. 63. 

Hemtentamen Världskrig och källkritik  
1. Din första uppgift blir att förklara varför det Första världskriget bröt ut och hur det kunde föras 
på en aldrig tidigare sedd skala. Du får dock inte ange ”Skottet i Sarajevo” som en förklaring. 
Tänk på att få med så många indirekta orsaker som möjligt.  
4. Här vill jag att du förklarar hur Andra världskriget bröt ut. Utgå ifrån freden i Versailles 1919. 
Tänk på att även här få med så många indirekta orsaker som möjligt. 
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Även Fredrika låter under momentet medeltiden sina elever möta en inlämningsuppgift. 

Eleverna ska välja två valfria fenomen och beakta deras orsaker och konsekvenser. In-

struktionerna till eleverna återges här i sin helhet: 

 
Textruta 5:10 Ur Fredrika Fördjupningsuppgift medeltiden 

Eleverna ska således välja två fenomen, beskriva deras orsaker (här omtalat som igång-

sättning och faktorer), händelseförlopp och diskutera konsekvenserna. De källor som 

eleverna får använda är deras lärobok, källor på biblioteket och internet. Förutom att 

lämna in denna uppgift ska också eleverna redovisa för varandra.256 

 

Också Nina uppvisar två uppgifter som berör orsaker där eleverna ska hantera olika 

källor. Dessa uppgifter ska lämnas in. Som en introduktion till kursen använder Nina en 

övning där eleverna ska arbeta med olika antika civilisationer. Eleverna ska utifrån en 

rad ledtrådar fastslå vilken civilisation det rör sig om och sedan besvara några frågor 

varav en lyder: ”Hur växte civilisationen fram och varför gick den under?”257 Instrukt-

ionerna till uppgiften gör gällande att eleverna kan använda sig av biblioteket, internet, 

läroboken samt elevernas egna kunskaper i historia. I den andra uppgiften får eleverna 

välja mellan några olika konflikter under kalla kriget. Eleverna ska sedan besvara sex 

huvudsakliga frågeställningar varav några berör kausala förhållanden, t.ex. varför det var 

vissa länder som var involverade i en viss konflikt och på vilket sätt den valda konflikten 

kan kopplas till andra världskriget. Eleverna ges tips på några källor som kan vara bra 

att använda och de ges också tillåtelse att använda andra källor än de nämnda.258 

 

                                                 
256 Fredrika, Intervju, s. 30. 
257 Nina, Gräv i historien. 
258 Nina, se t.ex. Koreakriget, Vietnamkriget. 

Din uppgift är att undersöka två valfria händelser, processer eller utvecklingar under medeltiden. 
Du kan exempelvis välja mellan:  

 Vikingatågen  

 Korstågen 

 Kyrkans utveckling 

 Hansan  

 Häxprocesserna 

 Digerdöden  

 Frankerriket och Karl den store 

 Eget förslag  
 
Din uppgift blir att så utförligt du kan beskriva händelsens/processens/utvecklingens 
igångsättning, dvs vilka faktorer ledde till att händelsen/processen/utvecklingen startade, 
förloppet, dvs vad som händer samt diskutera kring händelse/ processen/utvecklingens 
konsekvenser! 
 
Uppgiften bör vara omkring 2 sidor, dataskrivna med 1,5 radavstånd. Till din uppgift kan du använda 
dig av läroboken, biblioteket och/eller internet, det är viktigt att du redovisar vilka källor du använt 
(bok & författare el internetadress). 
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Mikael har tidigt under kursen delat ut en fördjupningsuppgift som ska lämnas in i slutet 

av kursen. I denna ska eleverna välja ut några förändringar och besvara fem frågeställ-

ningar. Dessa och instruktionerna kring det material som ska användas återges här i sin 

helhet:  

 
Textruta 5:11 Ur Mikael Historiska förändringsprocesser 

Även här återfinns kausala frågeställningar. På samma sätt som Fredrika, efterlyser 

Mikael både orsaker, händelseförlopp och konsekvenser, dock inte i samma ordning. 

Sättet frågeställningarna är ordnade på visar att den valda händelsen ska beröras först, 

därefter ska orsakerna presenteras och avslutningsvis ska konsekvenserna beaktas.  

 

Att på detta sätt bryta kronologin kan också skönjas hos Lena som under momentet 

1500- och 1600-tal valt att fokusera på häxprocesserna i Sverige. Som en del i detta 

arbete ska eleverna göra en inlämning utifrån fyra punkter med tillhörande frågor. Två 

av punkterna är Orsaker samt Konsekvenser och slutsatser. Som källor uppmanas eleverna att 

använda TV-serien Häxornas tid, som de sett delar av, läroböcker samt några namngivna 

källor på internet. Vad gäller orsakerna uppmanas eleverna att berätta om faktorer som 

gör häxhysterin möjlig samt ange vilka olika orsaker som kan förklara den. Eleverna 

uppmanas också att under punkten Konsekvenser och slutsatser svara på frågan vilka resul-

taten blir av häxhysterin.259 Till skillnad från Fredrika men i likhet med Mikael bryter 

Lena vad som kan ses som en kronologisk berättelse eftersom eleverna först ska redo-

göra för begrepp och fakta genom att berätta om häxpaniken, vad som händer och hur 

den sprids. Därefter ska de gå tillbaka till orsakerna och arbeta med kontexten, vad som 

pågår samtidigt i samhället, för att avsluta med konsekvenser.260  

 

Lena arbetar längre fram i kursen med tema slaveri. Som en del i det arbetet ska eleverna 

också här göra en inlämningsuppgift. I inledningen till instruktionerna betonas kausala 

förhållanden då det står att eleven kommer lära sig mer om slaveriets orsaker och kon-

sekvenser på lång och kort sikt. I uppgiften anges vad som krävs för ett visst betyg. För 

betyget E ska eleven översiktligt redogöra för slaveriets orsaker. För att nå betyget C 

                                                 
259 Lena, Häxprocesserna under 1500 och 1600 tal.  
260 För en diskussion om vikten av att kontextualisera se t.ex. Seixas (2006), s. 11; Seixas & Morton 
(2013), s. 136 ff; s. 170 f; Lévesque (2008), s. 168 f. 

 Vad var det som hände? Fakta  

 Vad berodde det på? Orsaker 

 Vad blev resultatet? Konsekvenser 

 Har det hänt något liknande? Jämförelse?  

 Vad händer idag, som man kan jämföra med historien? Analys och återkoppling.  

Du ska skriva en löpande text där du analyserar och diskuterar utifrån ovanstående 
frågeställningar. Använd läroboken och annan fakta du kan hitta samt dina egna tankar i kring 
förändringsprocesser. 
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ska redogörelsen vara utförlig och dessutom ska den innehålla konsekvenser. Att jäm-

föra olika tolkningar och uppvisa nyanserade slutsatser anges som ett krav för betyget 

A. I instruktionerna återkommer den förklaringsmodell som åskådliggörs i textruta 5:1 

ovan om än i modifierad form; aktörsperspektivet återfinns inte i denna uppgift utan 

orsakerna och konsekvenserna söks i samhället. I och med att eleverna ska arbeta efter 

modellen så liknar upplägget Fredrikas då den kronologiska berättelsen förblir obruten. 

Men händelsen är inte i centrum på samma sätt i Lenas övning utan här är det fenomenet 

slaveriet och dess orsaker och konsekvenser som ska åskådliggöras, inte ett händelse-

förlopp. Således finns det ett tydligt fokus på kausala förhållanden. Eleverna ges tips på 

litteratur och andra källor samt uppmanas att använda sig av annat material än det utpe-

kade.261 

 

5.4.1 Inlämningsarbeten, diskussion 

5.4.1.1 På förhand känd eller okänd kausalitet 
Även om eleverna oftast inte ges någon metod eller modell för att avgöra vad som är 

en orsak eller konsekvens eller för att kategorisera eller ordna dessa måste ändå arbetet, 

med tanke på att eleverna kan möta olika berättelser som därmed öppnar upp historien 

för eleverna, sägas rymmas inom en konstruktivistiskt ram. Detta förfarande, att ele-

verna själva finner orsaker och konsekvenser och inte ges färdiga kausala förhållanden 

understryks av flera historiedidaktiker.262 

 

I exemplen som tagits upp ovan ska eleverna använda olika material som de själva får 

välja för att ta reda på orsaker till och eller konsekvenser av något. Detta innebär att 

eleverna kan ställas inför olika orsaker och konsekvenser. Dessa är inte på förhand 

givna. Det innebär vidare att eleverna kan möta olika berättelser om orsaker till och 

konsekvenser av ett och samma fenomen. Därmed kan, beroende på hur uppgifterna 

hanteras på lektion och elevernas arbete (något jag inte har tillgång till), historien öppnas 

upp för eleverna. De kan nå insikt om att kausala samband till ett och samma fenomen 

kan framstå på olika sätt i olika källor. Detta gäller i synnerhet de exempel där eleverna 

ska redovisa för varandra om samma fenomen. Om eleverna använt material som ger 

dem olika berättelser kan dessa olikheter också framkomma vid redovisningarna. 

Genom att möta olika berättelser så uppstår konkurrerande narrativ istället för ett 

dominerande.263 I och med att eleverna själva skriver i dessa elevaktiva uppgifter skapar 

de också sina egna berättelser. Detta innebär att de måste vara aktiva, vilket anses vara 

något som kan utveckla deras egen förmåga till historieberättande.264  

 

Emellertid kan inte inlämningsarbeten anses vara synonymt med ett arbete som ryms 

inom en konstruktivistisk ram. I några exempel förser lärare eleverna med de kausala 

                                                 
261 Lena, Tema Slaveri – förr och nu. 
262 Se t.ex. Gullberg (2006), s. 34, Montanero & Lucero (2011), s. 111. 
263 För en diskussion om dominerande och konkurrerande narrativ se Berg (2014), s. 250 ff.  
264 Johansson (2012), s. 106.  
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förhållanden som sedan efterfrågas vilket ger dessa inlämningsarbeten en annan karak-

tär. Genom att Margit har haft genomgångar innan där de efterfrågade kausala förhål-

landena tagits upp och att eleverna har arbetat med instuderingsfrågor som i stor ut-

sträckning liknar frågorna på hemproven får dessa uppgifter en annan karaktär än de 

övriga inlämningsarbeten som berörts här. Hos Margit kan både ett rekonstruktivistiskt 

och ett konstruktivistiskt hanterande skönjas. Fråga 1 i hemprovet efterlyser ett redo-

görande och med tanke på att eleverna ska använda det de tidigare arbetat med på lekt-

ion framstår den första frågan som ett rekonstruktivistiskt hanterande av orsakerna. 

Fråga 6 pekar däremot åt ett annat håll. Den diskussion och jämförelse som efterlyses 

återfinns inte i materialet på samma sätt som frågan om orsakerna till första världskriget. 

Även om Margit delvis försett eleverna med konsekvenserna av världskrigen måste frå-

gans utformning sägas peka mot konstruktion. Därmed kan också givna, på förhand 

kända orsaker och konsekvenser peka mot detta håll. De behöver inte per automatik 

innebära ett arbete som vetter mot rekonstruktion, utan det beror på hur formulering-

arna är utformade. Även Anders förser, under momentet världskrigen, eleverna med de 

kausala förhållanden som senare efterfrågas. Anders har dock inte lika genomgående 

arbetat med de efterfrågade orsakerna på lektion. Då han också uppmanar eleverna att 

på provet söka i annat material än det som behandlats under lektionstid kan hans uppgift 

ses innehålla både ett rekonstruktivistiskt och konstruktivistiskt hanterande av kausala 

förhållanden.  

 

Även om det empiriska underlaget är i tunnaste laget kan det hävdas att examinations-

formen där eleverna själva ska söka efter orsaker och konsekvenser tycks vara av bety-

delse för de lärare som ingår i studien. Avgörande för om arbetet ska peka mot rekon-

struktion eller konstruktion är om läraren försett eleverna med de kausala förhållanden 

som sedan efterfrågas. Vilken del av skalan som arbetet pekar mot beror dock på hur 

dessa frågor sedan formuleras och om eleverna också ska söka i annat material efter fler 

och kompletterande orsaker och eller konsekvenser.  

  

5.4.1.2 Orsakerna som dominerande  
I materialet finns tio exempel på inlämningsarbeten där eleverna ska arbeta med kausala 

förhållanden. I sex av exemplen ska eleverna hantera antingen orsaker eller konsekven-

ser, i fyra ska de arbeta med både och.265 Även om exemplen är få kan ett par huvud-

sakliga spår skönjas som tar sin utgångspunkt i huruvida uppgifterna rör orsaker eller 

konsekvenser eller både och.  

 

Då eleverna ska jobba med antingen orsaker eller konsekvenser är det sökandet efter 

orsaker som dominerar. I fyra av de sex fallen frågas endast efter orsaker och i två fall 

endast efter konsekvenser. När orsaker efterfrågas sker det ofta med en varför-fråga 

                                                 
265 Bland de sex ingår Margits hemprov om världskrigen där eleverna visserligen ska arbeta med både 
och men i olika frågor (fråga 1 och 6).  
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eller att eleverna uppmanas att redogöra för dem. Ett exempel bryter mönstret och det 

är Anders uppgift om världskrigen. Där ska eleverna förklara de bägge världskrigens 

utbrott. Visserligen kan begreppet varför ses innehålla en förklaring men hos Anders sker 

det också med andra kausalt färgade begrepp. Här återfinns det mer nyanserade ut-

trycket indirekta orsaker.266 I det fall konsekvenser efterfrågas ska eleverna antingen 

diskutera dessa och/eller ange vilka konsekvenserna var, som svar på en vilka-fråga.  

 

Det finns inget tydligt mönster angående vad eleverna ombeds göra (berätta om, besk-

riva, ange vilka, förklara osv.) och om de ska arbeta med både orsaker och konsekvenser 

eller med en av dessa. Det är ändå vanligare att lärarna uppmanar eleverna att på olika 

sätt problematisera (analysera, diskutera osv.) när eleverna ska arbeta med både orsaker 

och konsekvenser, jämfört med uppgifter där eleverna har att diskutera orsaker eller 

konsekvenser. Resultatet pekar här mot att ett hanterande av både orsaker och 

konsekvenser tenderar att också leda till ett problematiserande av kausala förhållanden.  

 

Ett tydligt mönster framträder emellertid vad gäller hur kausala markörer och indikato-

rer används och vad eleverna uppmanas göra. I samtliga fall då eleverna ska förklara, 

analysera, diskutera och jämföra används markörerna orsaker och/eller konsekvenser. I 

de fall då eleverna ska berätta eller beskriva används nästan uteslutande indikatorer som 

igångsättningar och faktorer. Det tycks som om uppmaningar till analys och förklaring 

gör kausala förhållanden och kausalt färgade begrepp tydligare. Denna iakttagelse i em-

pirin stärker det resonemang som återfinns i det teoretiska delkapitlet ovan om att ett 

problematiserande av kausala förhållanden hänger samman med ett språkbruk som är 

mer explicit. Det bekräftas av det faktum att ingen av dessa inlämningsuppgifter kom-

municerar kausala förhållanden med det som Jarrick och Söderbergh kallar för dold eller 

omskriven kausalitet.267 

 

5.4.1.3 Den obrutna/brutna kronologins roll  
Ett sista intressant tema utgörs här av hur orsak och konsekvens kan arbetas med i 

relation till en kronologisk berättelse. Mikael Berg visar i sin avhandling hur lärare kan 

arbeta med vad han kallar tidrum på olika sätt, där en kronologisk berättelse i genetisk 

form kan brytas genom olika förhållningssätt.268 Även i denna undersökning kan olika 

förhållningssätt iakttas vad gäller en sådan berättelse. 

 

Den obrutna kronologiska berättelsen kan ses hos Fredrika. Där ska eleverna, enligt 

instruktionerna, arbeta först med orsaker, sedan med själva händelsen för att avsluta 

arbetet med att diskutera konsekvenser. Därigenom anläggs ett genetiskt perspektiv och 

                                                 
266 Indirekta orsaker (liksom t.ex. direkta, bakomliggande och utlösande) kan ses som exempel på det 
nyanserande språk som efterlyses av t.ex. Seixas & Morton (2013), s, 104; s. 118, och av Chapman 
(2003), s. 47 ff. Dessa begrepp kan ses verka sorterande i en undervisningskontext och motverka att 
eleverna lägger ett för stort fokus på de omedelbara orsakerna.  
267 Jarrick & Söderberg (1993), s. 47 ff. 
268 För en diskussion om begreppet tidrum se Berg (2014), s. 252 ff.  



 

90 
 

Fredrikas upplägg kan närmast jämföras med det Berg kallar för Då till nu genom 

epokstudier.269 Sättet som Fredrika formulerar uppgiften om två valfria händelser under 

medeltiden innebär att det är själva händelserna som blir satta i fokus medan orsakerna 

och konsekvenserna blir det som omger det centrala. Men detta ska inte tolkas som att 

de kausala inslagen är perifera. Även om syftet med denna uppgift var att låta eleverna 

arbeta med något som de var intresserade av så var syftet också att öva elevernas 

läsförståelse. Fredrika menar att detta är viktigt då många elever har svårt att plocka ut 

orsaker, förlopp och konsekvenser eftersom de har svårt att sortera vad som är vad.270 

Att öva sin läsförståelse i form av att leta upp det som efterfrågas i en text och att göra 

ett faktaurval utgjorde en stor del av uppgiften.271  

 

De formuleringar som finns i Mikaels uppgift leder till att den kronologiska berättelsen 

bryts. Här ska eleverna först redogöra för själva händelsen som här är en/flera föränd-

ring/ar.272 Sedan ska de arbeta med orsaker och konsekvenser. Mikael lägger också till 

en tidsdimension då han ber eleverna att fundera över och jämföra med vad som händer 

idag. Ingen av Bergs modeller passar på Mikaels upplägg. Även om tanken hos Mikael 

också var att eleverna skulle få välja något som de själva kunde knyta an till framstår de 

kausala inslagen som det viktiga. Lenas uppgift om häxornas tid uppvisar liknande sätt 

att bryta kronologin och även i detta fall var arbetet med orsaker och konsekvenser det 

centrala i uppgiften.273 

 

Den kronologiska berättelsen bryts också i Lenas andra inlämningsuppgift där orsaker 

och konsekvenser blir tydliga. Det sker dock på ett annat sätt än i hennes tidigare upp-

gift. Instruktionerna kan ses som tvådelade. I den modell som eleverna ska arbeta med 

framstår kronologin som obruten då orsakerna behandlas först följt av situat-

ion/fenomen och avslutas med konsekvenser. Samtidigt återfinns här rubriken åtgärder 

som bryter den strikta kronologin. I de mer kunskapskravsliknande instruktionerna om-

talas inte situation/fenomen alls, utan här betonas de kausala förhållandena.274 

De formuleringar som finns i Mikaels och Lenas övningar innebär att de inte följer en 

strikt tidsriktning, utan denna går fram och tillbaka. När övningarna formuleras på så 

sätt tycks det också som om orsak och konsekvens hamnar mer i fokus. 

 

Margits uppgift om världskriget uppvisar vad som kan ses som en position mellan 

Fredrika och Mikael samt Lena. Eleverna ska i fråga 1 redogöra för orsakerna till första 

världskriget och i fråga 6 ska de arbeta med konsekvenserna av de bägge världskrigen. I 

                                                 
269 Berg (2014), s. 255.  
270 Fredrika, Intervju, t.ex. s. 64 f.  
271 Fredrika, Intervju, t.ex. s. 19 f. 
272 För en diskussion om hur tankeredskapen Kontinuitet och förändring samt orsak och verkan kan 
samverka se Berg (2014), s. 258 ff.  
273 Lena, Intervju, s. 65.  
274 Lena, Intervju, s. 6. 
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fråga 3 och 5 ska de sammanfatta krigsförloppen. Margit frågar också efter krigens be-

tydelse idag och för framtiden.275 Beaktas turordningen på frågorna blir kronologin 

obruten och därmed kan frågorna anses likna Fredrikas uppgift samtidigt som ett li-

kande inslag som Mikael har kan noteras i form av idag.  

 

I alla dessa övningar blir orsak och konsekvens något centralt, om än i olika utsträck-

ning. Därmed ges eleverna möjlighet till insikt om att detta är en struktur som den hi-

storiska berättelsen kan vara uppbyggd kring och en del av historikerns arbete vilket kan 

öppna historien för eleverna. Att placera lärarnas arbete med både orsaker och konse-

kvenser på skalan med rekonstruktion och konstruktion utifrån huruvida de bryter eller 

inte bryter kronologin låter sig inte göras. Här kan ett mer allmänt hållet resonemang 

föras om den brutna kronologin. Detta resonemang gör gällande att om arbetet med 

orsaker, händelseförlopp och konsekvenser inte kommer i denna ordning kan de fram-

stå som olika byggstenar i historien som historikern arbetar med. Men det är inte ord-

ningen som dessa byggstenar kommer i som avgör om det pekar mot rekonstruktion 

eller konstruktion. Det är inte en bruten eller intakt kronologi som bestämmer detta. 

Istället beror det på om eleverna ska återge de orsaker och konsekvenser som de tidigare 

arbetat med. Eftersom Margits elever redan har arbetat med det som senare efterfrågas 

tenderar frågorna att delvis hamna inom en rekonstruktivistisk ram. Fredrikas, Mikaels 

och Lenas elever verkar inte ha arbetat med de efterfrågade orsakerna och konsekven-

serna tidigare vilket placerar deras arbete inom en konstruktivistisk ram. Men även om 

eleverna skapar sina egna berättelser i Fredrikas uppgift innehåller ändå uppgiften ett 

inslag av rekonstruktion då det är ett faktaurval som ska göras och orsaker samt konse-

kvenser som ska identifieras. Att eleverna ska beskriva orsakerna stärker det re-

konstruktivistiska inslaget. Samtidigt ska sägas att eleverna uppmanas att använda olika 

källor vilket kan innebära att olika orsaker till ett och samma fenomen blir synliggjorda 

för eleverna. 

 

5.5 Orsak och konsekvens i skriftliga prov 
I detta avsnitt kommer orsak och konsekvens i skriftliga prov med tillhörande arbete på 

lektion innan prov att undersökas.  

 

Som framkommer ovan kan hanterandet av orsak och konsekvens i de inlämnings-

arbeten som lärarna ger eleverna placeras på den delen av skalan där ett konstruktivis-

tiskt hanterande återfinns. Samtidigt rör sig hanterandet, som det här beskrivits, i olika 

utsträckning åt olika håll på skalan med rekonstruktion och konstruktion. Beaktas lärar-

nas skriftliga prov och det som lärarna menar skett innan på lektion träder delvis en 

annan bild fram. Hanteringen av orsak och konsekvens i proven tenderar i större ut-

sträckning att peka mot rekonstruktion. Materialet ger ofta möjlighet att följa undervis-

ningen från det som sker på lektion fram till prov. Det finns också moment som lärarna 

                                                 
275 Margit, Hemprov Världskrig.  
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inte examinerar men där ett hanterande av kausala förhållanden sker varför också en del 

av dessa moment redovisas. Då materialet visar att arbetet med kausala förhållanden på 

lektion och i prov är betydligt mer omfångsrikt än i inlämningsarbeten ordnas detta 

delkapitel på ett annat sätt än ovan och blir något mer omfattande. Delkapitlet innehåller 

tre tydliga teman; ett återberättande, ett angivande och ett förklarande som alla avhand-

las var för sig med tillhörande diskussion. Dessa benämns också som tre former. 

 

5.5.1 Att återge en berättelse  
I detta delkapitel belyses ett hanterande av orsak och konsekvens som kan betraktas 

som en berättande form och vilka kausala uttryck som denna form kan vara förknippad 

med. Vidare berörs olika former av aktörer då dessa blir synliga i den berättande formen.  

 

Efter det att Margit introducerat kursen har hon ett moment där hon undervisar krono-

logiskt från flodkulturerna till franska revolutionen. Examinationen på momentet om-

fattar bara franska revolutionen. Exemplen som följer behandlades således inte i provet. 

De tas likväl upp då de visar en viktig aspekt på hur kausala förhållanden kan förmedlas 

under lektion. Margit lade fyra veckor med två lektioner per vecka på detta moment, 

något som hon upplevde som kort tid.276 Hon menar att hon skrev på tavlan och upp-

manade eleverna att skriva av eller ta stödord.277 I de anteckningar som Margit skrev på 

tavlan är kausala förhållanden frekventa. Då flodkulturerna behandlas står i materialet:  

 
Textruta 5:12 Ur Margit Lektionsanteckning Forntiden 

Då den grekiska kolonisationen tas upp omtalas detta som:  

 
Textruta 5:13 Ur Margit Lektionsanteckning Antiken – greker och romare 

Och om Romarriket kan läsas:  

 
Textruta 5:14 Ur Margit Lektionsanteckning Antiken – greker och romare 

                                                 
276 Margit, Intervju, s. 36.  
277 Margit, Intervju, s. 26. 

- För ungefär 10 000 år sedan började man odla jorden vid stora floder. Där fanns bra jord och 

jorden kunde bevattnas. 

/…/ 
I och med ett organiserat samhälle så uppstod också samhällsgrupper: Präster, kung, krigare, 
storgodsägare, köpmän, bönder, hantverkare, slavar 
 

Från 700-talet f. kr. ledande inom sjöfart och handel vid Medelhavet. Utvandrade från Grekland 

och koloniserade land runt Medelhavet och Svarta havet för att skaffa föda till befolkningen som 

växte. Handelsstationer som bas för handel. Kolonisationen var organiserad….Kolonisationen 

gjorde att människors arbete i jordbruket blev överflödigt och man sökte sig till städerna och tog 

arbeten som hantverkare ex krukmakare. Grekisk keramik gick på export.  

 

Från romerska kolonierna kom importerad säd vilket blev ett nederlag för inhemska bönder. Krigen 

ledde till skövlingar och problem för bönderna som också var kärnan av armén. Många tvingades 

sälja. Storgods bildades där slavar arbetade. 

 



 

93 
 

Dessa fyra exempel är alla tagna ur sin kontext. I materialet är de delar av större text-

massor, men ska här ses som exempel på hur orsak och konsekvens kan förmedlas i en 

undervisningssituation. Själva begreppen orsak och konsekvens används inte utan andra 

kausala indikatorer används för att förklara något. I det andra exemplet kan i och med ses 

som en sådan. Det är det organiserade samhället som är orsaken till att samhällsgrupper 

uppstår. I det tredje exemplet kan orsaken till den grekiska kolonisationen anses vara 

behovet av att föda en växande befolkning. Denna orsak förmedlas genom den kausala 

markören för att. Konsekvensen, att människor blev överflödiga inom jordbruket, anges 

genom gjorde att. På liknande sätt kommuniceras konsekvensen av den importerade 

säden från de romerska kolonierna genom den kausala markören vilket blev. Konsekven-

sen av krigen indikeras genom ledde till. Detta är exempel på det som Jarrick och 

Söderbergh benämner omskriven kausalitet.278 

 

Det återfinns också kausala förhållanden som inte kommuniceras via de begrepp som 

de kausala indikatorerna ovan utgör exempel på. I det första exemplet kan den bra jor-

den och möjligheten att bevattna den ses som orsaken till att människan började odla 

jorden vid stora floder. Då kausala markörer inte används blir orsaken inte lika tydligt 

framskriven och kan därför betecknas som det som Jarrick och Söderbergh kallar dold 

kausalitet. 

 

Denna berättande form återfinns också hos Fredrika. Hon går igenom mycket genom 

att skriva på tavlan. Hon har även instuderingsfrågor, med tillhörande facit, som ele-

verna får jobba med under lektion. Under dessa genomgångar plockar Fredrika gärna 

upp de frågor som eleverna ställer i diskussionen. Hon menar nämligen att det kan vara 

ett sätt att fånga deras intresse. I ett av de första momenten i kursen, antiken, arbetar 

Fredrika med instuderingsfrågor. Momentet avslutades med ett prov. Några av de 

instuderingsfrågor som eleverna arbetade med berör kausala förhållanden. Bland dessa 

återfinns frågor som explicit inte efterlyser kausala förhållanden men där facit visar att 

orsaker och konsekvenser ska vara en del av svaren på några av frågorna. Här återges 

två av instuderingsfrågorna med tillhörande svar: 

                                                 
278 Jarrick & Söderberg (1993), s. 47 ff. 
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Textruta 5:15 Ur Fredrika Instuderingsfrågor Antiken och Facit instuderingsfrågor antiken 

Fråga 3 kan sägas vara tvådelad. I den första delen ska eleven berätta om den grekiska 

kolonisationen och i den andra om hur denna påverkade näringslivet. Även om uppgif-

ten i första ledet är att berätta om den grekiska kolonisationen förväntas eleven ange 

kausala förhållanden. Dessa ligger också här som en del i svaret. I den andra delen av 

frågan efterfrågas konsekvenser av kolonisationen och de som anges är alla delar av en 

kedjeutveckling som börjar med import vilken påverkar de grekiska böndernas möjlig-

het till försörjning. En konsekvens blir den urbanisering som beskrivs och på sikt också 

en stärkt ekonomi. I fråga 11 efterfrågas i sig inga kausala förhållanden. Likväl återfinns 

de i svaret då böndernas situation återkommer, där deras frånvaro från sina gårdar under 

Hannibals tid och importen av livsmedel framstår som orsaker.  

 

På liknande sätt som Margit, använder sig Fredrika av dold och omskriven kausalitet 

men också av något mer kausalt färgade formuleringar. Som exempel kan anges att den 

ökade handeln och sjöfarten blir en orsak till kolonisationen (dold) liksom den växande 

befolkningen. De kausala indikatorerna då och eftersom kan benämnas som omskrivna 

medan detta ledde till kan ses som en formulering som tydligare signalerar kausalitet.  

 

3) Berätta om den grekiska kolonisationen och hur denna påverkade näringslivet? 

3) Då handel och sjöfart kommit igång så blev grekerna under 700-talet f Kr ledande inom handel 

och sjöfart i Medelhavsområdet. Grekerna började utvandra och anlägga kolonier, både för handel 

och åkerbruk. Många greker utvandrade även av den anledningen att hemlandet inte kunde 

försörja alla då befolkningen växte. Kolonierna var självständiga och bevarade en samhörighet 

med moderlandet Grekland. Grekerna ute i kolonierna höll fast vid sitt språk, sina lagar och sin 

religion samt att byggnader som uppfördes var i grekisk stil. Alla dessa faktorer ledde till ett 

spridande av den grekiska kulturen. Kolonisationen påverkade näringslivet bland annat för att 

bönderna, som utgjorde en majoritet av befolkningen fick svårt att klara sig då man importerade 

jordbruksprodukter från kolonierna istället för att odla på hemmaplan. Många bönder övergav 

jordbruket och flyttade till städerna för att bland annat börja arbeta med hantverk (keramik, vapen, 

klädnad). Dessa produkter exporterades och blev efterfrågade runt hela Medelhavet. Med 

pengarna från hantverket betalade grekerna sin import av spannmålsprodukter. Istället för 

byteshandel (vara mot vara) började man under 600-talet f Kr även att handla med mynt.  

 

11) Beskriv de fria böndernas situation i Rom? 

11) Då Romarriket hade stora framgångar i Medelhavsområdet blev det problem på hemmaplan. 

Riket hade tjänat stort på kriget men det var bara några få som fick ta del av dessa rikedomar, så 

som exempelvis senatorer, fältherrar och köpmän. De fria bönderna som var de som utgjorde armén 

& som var ute & krigade fick ingenting. Under Hannibals tid hade även deras gårdar skövlats & 

eftersom bönderna var ute & krigade vansköttes jorden. Eftersom Rom var ett stort rike med många 

provinser började säd att importeras från utifrån dessa & bönderna kunde inte konkurrera med den 

stora importen. Detta ledde till att man bildade storgods, där jorden kom att skötas av slavar, som 

det fanns gott om efter alla erövringar & krig. Småbönder & hemvändande soldater som inte hade 

något att återvända till flyttade in till Rom där de kom att bli egendomslösa & fick det mycket svårt 

att klara sig.  
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Provet klassen hade på detta moment finns inte med i materialet. Fredrika menar dock 

att frågorna på provet föll inom ramen för instuderingsfrågorna och de två ovan refe-

rerade var med i provet även om de kunde vara formulerade på ett något annorlunda 

sätt. Hon vill inte använda det eleverna kallar för sätta dit frågor utan vill alltid förhålla sig 

till det i proven som de har jobbat med på lektionerna.279  

 

Även om den berättande formen avtar längre fram i Fredrikas kurs bildar hennes upp-

lägg med instuderingsfrågor och prov där eleverna ska återge kausala förhållanden ett 

mönster.280 

 

Denna berättande form kan också uttryckas i mer explicita termer med hjälp av kausala 

markörer vilket både Margit och Fredrika gör. Här anges ofta namngivna orsaker följt 

av en berättelse där det anges hur orsakerna hänger samman.281 Den berättande formen 

måste således inte vara förknippad med dold och omskriven kausalitet. Detta blir också 

tydligt hos den tredje läraren som använder sig av den berättande formen, Tess. 

 

Tess arbetar på ett sätt som liknar Margits och Fredrikas. Även hos Tess kan en berät-

tande form noteras där de kausala förhållandena framstår som givna på förhand. 

 

För flera av kursmomenten formulerar Tess mål som eleverna får i början av momenten. 

Dessa är antingen formulerade som frågor eller som en uppmaning till eleverna att de 

ska berätta om något. Det kan handla om att eleverna ska berätta om utvecklingen av 

den romerska armén. I sin undervisning antecknar också Tess på tavlan och ger eleverna 

instuderingsfrågor. Då hon examinerar momentet antiken sker det med ett skriftligt 

prov. I ett av målen blir det tydligt att kausala förhållanden efterfrågas: ”Svårigheter för 

romarriket – varför?”282 I de lektionsanteckningar som Tess använder tas fyra orsaker 

till Roms problem upp i punktform. Dessa återges här i sin helhet: 

                                                 
279 Fredrika, Intervju, s. 14 f.  
280 Se t.ex. Fredrika, Medeltiden instuderingsfrågor, Intervju, s. 27 f; Lektionsanteckningar, Upptäckter 
och envälde. s. 1 f; Prov, Upptäckter och envälde. 
281 Se t.ex. Fredrika, Romarrikets undergång; Margit, Industriella revolutionen. 
282 Tess, Det romerska riket Mål. 
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Textruta 5:16 Ur Tess Lektionsanteckningar 

Också i provet återkommer denna frågeställning och är där formulerad på följande sätt: 

”10. Vid början av 200-talet började romarriket att få svårigheter – beskriv förloppet i 

stora drag (4).”283 

 

De svårigheter som Rom ställs inför går således som en röd tråd genom målet för mo-

mentet, via undervisning och fram till provet. I målet är dessa kausala förhållanden ut-

tryckta som ett varför medan orsaksbegreppet framkommer i lektionsanteckningarna. I 

dessa framstår det som att de fyra huvudorsakerna tillsammans med sina underpunkter 

utgör en berättelse där kausaliteten är fastslagen. I provet ska eleverna beskriva detta 

förlopp och kan som mest erhålla fyra poäng. Huruvida det är en poäng per orsak fram-

kommer inte men med tanke på anteckningarnas utformning och att frågan är poängsatt 

förefaller ett sådant antagande rimligt. Tess säger om denna fråga att ”…de [eleverna] 

ska kunna berätta vad som hände…ekonomiskt, agrart. För då har jag gått igenom det 

innan då och då ska de kunna beskriva det för mig…orsak och verkan där då.”284 

 

Även om eleverna i frågan uppmanas att beskriva ett förlopp förväntar sig Tess att kau-

sala förhållanden är med i svaret trots att de inte explicit efterfrågats. 285 

                                                 
283 Tess, Prov Romartiden.  
284 Tess, Intervju, s. 34. 
285 I materialet om antiken återfinns fler exempel där eleverna i målen uppmanas berätta eller svara 
på vad som händer och där lektionsanteckningarna innehåller både dold och omskriven kausalitet. 
Provfrågorna som motsvarar målen uppmanar eleverna att beskriva eller berätta vilket torde innebära 
att den dolda och omskrivna kausaliteten ska vara med i svaret även om frågorna inte uttryckligen 
efterfrågar kausala förhållanden. Se Tess, Det romerska riket Mål, Lektionsanteckningar Romarriket, 
Prov Romartiden.  

 Första orsak 200-talet, anfall från flera håll 

 Andra orsak: Soldaterna hade fått ökad betydelse  

 De började ställa krav – gjorde uppror när de inte fick som de ville, blev dyra!  

 6! Kejsare samtidigt i en period  

 Inbördeskrig och oreda förlamade rikets styre – laglöshet och moraliskt förfall 

 3:dje orsaken: Välståndet sjunker, statens inkomster krymper  

 Kejsaren höjer skatten, försöker pressa fram pengar 

 Hur? Minska silverhalten i mynten och tillverkar dem i större antal – våldsam prisstegring  

 Förlorar tron på pengar – byter vara mot vara 

 Staden minskar i betydelse, börjar förfalla 

 Centrum – landsbygdens storgods, stora som mindre landskap, ägdes av furstar i den 
romerska senaten - 

 4:de orsaken: 200-talet, inga självägande småbrukare längre 

 Jordägandet hade samlats hos några få bönder 

 Bördiga områden i Spanien och Italien förvandlades till betesmarker 

 För att förse Rom med ved hade man skövlat skogarna - 

 Boskapen fick kalbeta jorden – jordförstöring  

 Försummad dränering – sumpmarker breder ut sig 

 Malaria ett stort problem  

 Fanns plötsligt ingen försörjning 

 



 

97 
 

Också det motsatta förhållandet där målen och lektionsanteckningarna inte omtalar kau-

sala förhållanden medan en provfråga gör det, återfinns hos Tess. Under momentet 

medeltiden anges i målen att eleverna ska kunna berätta om folkvandringarna under 

denna tid.286 Fenomenet berörs i lektionsanteckningarna i en berättande form där de 

kausala förhållandena till största del är dolda.287 Provfrågan lyder däremot: ”2 Redogör 

för hur de germanska folken spred ut sig under folkvandringstiden, dess orsaker och 

verkan (5).”288 Om denna fråga säger Tess:  

 

…nu har de ju läst i boken då men det handlar om…indoeuropéerna…ja 

folkvandringen… och då vill jag att de ska försöka berätta om hur de strömningarna gick 

då. …till olika kontinenter, olika delar av Europa… och så. Och…så man inte bara: Jaha 

och så flytta dom från punkt A till punkt B utan man har en historia i den här, det här flyttandet 

också…vad hände? Vad berodde det på? Hade det någonting med det agrara att göra 

kanske? Eller har det något med krig att göra? Vad, vad berodde förflyttningarna på?289 

 

Det framstår som om Tess använder begreppen redogör och berätta synonymt.290 I be-

rättandet ryms de kausala förhållandena som efterfrågas. Även om provfrågan explicit 

efterlyser kausala förhållanden gör inte målet det, vilket kan innebära att eleverna för-

väntas förstå att det är kausala förhållanden de arbetar med trots att det sker i en berät-

tande form. Tess menar att berättandet är ett sätt att få mer fylliga svar. Hon vill inte ha 

de korta svaren utan gärna det hon lite skämtsamt kallar en story.291 Tess säger också att 

berättandet kan vara ett sätt att få med andra perspektiv än de efterfrågade i svaren.292  

 

5.5.1.1 Aktörerna i en berättande form 
Överlag i lärarnas arbete med kausala förhållanden på lektion och i prov är det strukturer 

som lyfts fram.293 Aktörerna blir främst synliga hos de lärare som använder sig av en 

berättande form. I deras material finns det en tendens rörande aktörer. Margret Archer 

ser tre former av aktörer eller agenter; personer, sociala agenter och aktörer. Personer 

är individer medan sociala agenter är kollektiv och aktörer ser hon som rollutövare.294 

När aktörerna blir synliga i den berättande formen är det framförallt de två första for-

merna som kan noteras.  

                                                 
286 Tess, Medeltiden Mål. 
287 Tess, Lektionsanteckningar, Medeltiden s. 1 f.  
288 Tess, Prov Medeltiden.  
289 Tess, Intervju, s. 29. 
290 Beaktas Tess mål, lektionsanteckningar och prov framträder bilden att detta också gäller för 
begreppen berätta, beskriv, svara på varför-frågor och mer kausalt färgade frågor om orsak och 
verkan. Så kan t.ex. ett mål vara utformat som att eleven ska kunna besvara en varför-fråga om ett 
fenomen medan de kausala förhållandena rörande fenomenet i lektionsanteckningarna kommuniceras 
i dolda och omskrivna termer och i provet efterfrågas ett berättande om fenomenet. Olika varianter 
förekommer varför en bild framträder där ingen egentlig skillnad görs på dessa begrepp.  
291 Tess, Intervju, s. 50. 
292 Tess, Intervju, s. 29. 
293 En sådan iakttagelse stämmer överens med en uppfattning som gör gällande att elever tenderar 
att skapa förklaringar som utgår från personer medan historiker tenderar att utgå från strukturer. Se 
t.ex. Coffin (2004), s. 265, Lilliestam (2013), s. 56. Om utbildade lärare i någon mån kan ses som 
historiker kan iakttagelsen förstås utifrån denna uppfattning.  
294 Archer (2000), t.ex. s. 260.  
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Både Margits och Tess material om den industriella och franska revolutionen är struk-

turerade på ett likartat sätt; först anges orsaker följt av ett händelseförlopp. Fredrikas 

material om de geografiska upptäckterna följer också detta mönster även om hon har 

konsekvenser med.  

 

Då orsakerna tas upp blir i samtliga fall uteslutande de sociala agenterna och deras age-

rande synliggjorda. Dessa kan vara institutioner, grupp- och klasstillhörighet. Exempel 

på agerande är att katolska kyrkan hade intresse av att sprida kristendomen eller att 

lönearbetarna hade drabbats hårt av olika förändringar. De namngivna individerna (t.ex. 

Watts, Jenner, Ludvig XVI, George Washington och Columbus) blir nästan uteslutande 

nämnda i det händelseförlopp som följer.295  

 

* 

I dessa exempel framkommer både orsaker och konsekvenser, dock i en form där de 

utgör en central del av berättelsen. Det tycks som om de kausala förhållandenas funktion 

är att driva berättelsen framåt, snarare än att bli belysta som sådana. Därmed blir deras 

närvaro i berättelsen helt nödvändig, även om de är dolda eller omskrivna. Utan kausala 

förhållanden skulle t.ex. Fredrikas svar på frågorna om Grekland och Rom bli något 

helt annat än vad de framstår som i nuvarande form. Somers resonemang om causal 

emplotment kan vara ett sätt att belysa framförallt Margits och Fredrikas berättande 

form och de uttryck denna form tar sig. En berättelse utan en kausal logik får enligt 

Somers ingen mening, utan är snarare att likna vid krönikor eller annaler, vilket den 

berättande formen hos Margits och Fredrika inte framstår som.296 Att det är i den 

berättande formen som aktörerna huvudsakligen blir synliga kan också förklaras av 

Coffins resonemang, att historia förmedlad narrativt lyfter fram aktörer i större 

utsträckning än analytisk förmedlad historia.297  

 

I Tess båda exempel blir de kausala förhållandena mer tydligt markerade. I exemplet om 

Rom använder hon sig av begreppet orsaker även om de punkter exemplet om Rom 

utgörs av skapar en berättelse där kausaliteten blir uttryckt i dolda termer. Exemplet kan 

jämföras med det resonemang som Montanero och Lucero för om noder. De under-

punkter som finns under de angivna orsakerna signaleras inte med hjälp av vad de ser 

som kausalt färgade ord. Att Tess elever i provfrågan också uppmanas att beskriva för-

loppet stämmer också överens med deras resultat, att ett memorerat förlopp får större 

utrymme medan de kausala sambanden mellan noderna hamnar i bakgrunden. Det är 

också i detta förlopp som en förväntan ligger på att eleven ska ange kausala förhållanden 

                                                 
295 Margit, Lektionsanteckningar, Industriella revolutionen; Tess, Lektionsanteckningar, Anteckningar 
revolutionernas tid; Fredrika, Lektionsanteckningar, Upptäckter och envälde. Se även Tess, 
Lektionsanteckningar, Medeltiden.  
296 Somers (2001), s. 361 f.  
297 Coffin (2004), s. 263. 
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i ett svar även om dessa inte efterfrågas i en provfråga. Detta fenomen kan kallas för 

förväntad kausalitet och det kan ses som en följd av att kausala förhållanden och dess 

relationer inte understryks utan ligger i en berättelse som ska återges.  

 

Även om Somers ser att kronologin är underordnad den kausala logiken förefaller det 

som om den berättande formen skapar en obruten kronologisk berättelse. 298 Den be-

rättande formen rör sig framåt i tiden även om vissa parallella förlopp kan skönjas i 

materialet. Exempel som uppvisar en bruten kronologi finns också. Detta sker t.ex. när 

Tess ställer frågan om folkvandringarna då händelseförloppet ska anges innan orsakerna 

till samma händelse. Här används mer explicita markörer (t.ex. ordet orsaker). Även om 

empirin här är i tunnaste laget tycks det som ett användande av mer explicita markörer 

till viss del innebär att den berättande formen avtar men också att kronologin bryts.299  

 

Gemensamt för alla exempel är att lärarna förser eleverna med de kausala förhållanden 

som senare efterfrågas. Kausaliteten är fastslagen, den är på förhand given. Att eleverna 

ska beskriva eller (åter)berätta kan jämföras med det resonemang som Montanero och 

Lucero för då de talar om ”the narrative trap” där ett beskrivande snarare än ett 

förklarande äger rum. Att eleverna ska beskriva eller berätta i andra prov är också ut-

märkande för de lärare som har belysts ovan.300 Dessa exempel kan ses som det Maria 

Johansson kallar för expertberättelser och som hon betecknar som stängda berättelser, 

utan möjlighet för andra konkurrerande berättelser att göra sig hörda.301 Genom detta 

resonemang måste hanterandet av kausala förhållanden som ovan lyfts fram sägas vara 

rekonstruktivistiskt.  

 

5.5.2 Att ange orsak och konsekvens 
I detta delkapitel kommer en angivande form att tas upp. Elevernas uppgift blir ofta att 

ange enstaka orsaker eller konsekvenser genom att besvara vilka- och varför-frågor. 

Därför undersöks innebörden av dessa frågor. Det sätt som den angivande formen an-

vänds på får också konsekvenser för de noder och relationer som kausala förhållanden 

utgörs av där de sistnämnda tenderar att försvinna.  

 

De lärare där en berättande form blir synlig låter ofta eleverna arbeta med instuderings-

frågor och skriver på tavlan när kausala förhållanden behandlas. Detta gör också andra 

lärare som ingår i studien. En tydlig skiljelinje går dock mellan hur dessa förhållanden 

                                                 
298 Somers (2001), s. 362. 
299 Se också Margit, Prov Medeltiden, Prov Revolutionernas tid, Prov Första världskriget, 
Mellankrigstiden och Andra världskriget. 
300 Se t.ex. Tess, Prov Revolutionernas tid, Prov i Historia Första världskriget, Mellankrigstiden och 
Andra världskriget; Fredrika, Prov Upptäckternas och enväldets tid, Prov Världserövring och världskrig, 
Prov Mellankrigstiden och andra världskriget. 
301 Johansson (2012), s. 105 f. Johansson översätter Somers begrepp public narratives till 
expertberättelser och menar att dessa kan uttalas auktoritativt av t.ex. en lärare eller en lärobok.  
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uttrycks och vad eleverna uppmanas göra med dem. Då lärare arbetar med frågeställ-

ningar som syftar till att eleverna ska ange kausala förhållanden tenderar den berättande 

formen att försvinna. Arbetet kan ske med vilka-frågor eller att eleverna ska ge exempel 

på orsaker eller konsekvenser. Även då begreppet varför används så kan hanterandet av 

orsaker och konsekvenser, men måste inte, innebära att eleverna ska ge exempel på 

orsaker eller konsekvenser. Arbetssättet blir, i olika utsträckning, synligt hos Tess, Nina, 

Mikael och Lena. Även hos Anders återfinns liknande sätt att arbeta.  

 

I Tess lektionsanteckningar om jordbrukets utveckling under medeltiden tar hon upp 

några orsaker som ledde till dess tillbakagång.302 I det prov som följer återfinns dessa i 

en fråga formulerad som ”10. Ge tre exempel på orsaker inom jordbruket som gjorde 

att folk fick det sämre under 1300-talet. (3)”303 Också hos Lena kan detta sätt att ge 

eleverna orsaker noteras. Lena arbetar mer med PPT och i dessa visas givna orsaker 

flera gånger. Under rubriken orsaker anges i punktform flera orsaker till t.ex. den 

neolitiska revolutionen, grekernas kolonisation under antiken och imperialismen utan 

att den berättande formen för den skull används.304 Mikael arbetar överlag mycket med 

instuderingsfrågor i sin kurs. Till varje moment återfinns sådana. Också Mikael använder 

sig av vilka-frågor för att peka mot kausala förhållanden, t.ex. ”2. Vilka ekonomiska 

orsaker gjorde att Sverige började kriga och erövra länder runt Östersjön? 3. Vilken 

religiös orsak gjorde att Sverige drogs med i det trettioåriga kriget?”305 

 

I en varför-fråga kan en förklaring efterlysas, men detta behöver samtidigt inte vara 

fallet. Detta är nämligen en typ av fråga som kan innebära att eleven anger orsaker utan 

att förklara dem. När Nina undervisar om momentet epokerna sker detta med in-

studeringsfrågor och PPT. Bland instuderingsfrågorna återfinns ett flertal som berör 

kausala förhållanden och de är nästan uteslutande formulerande som varför-frågor som 

t.ex. ”5. Varför gick det romerska riket under? När gick det under?”306 Det prov som 

klassen hade på detta moment byggde på instuderingsfrågorna.307 Likt Fredrika menar 

Nina att hon inte ser någon vits med att ha ett prov där eleverna ska behöva gissa sig 

till vad de ska lära sig. Hon tycker att det är bra att ha instuderingsfrågor som är snarlika 

provfrågorna eftersom det är de frågor som Nina vill att eleverna ska lära sig och frå-

gorna är det som Nina vill testa dem på.308 Svaret på frågan om Roms undergång, som 

tycks ha varit med i provet, lyder ”3. Försvaret räckte inte till. Riket blev för stort. Svårt 

att försvara alla gränser samtidigt. Inre stridigheter om makten.”309 I detta svar anges 

                                                 
302 Tess, Lektionsanteckningar, Medeltiden.  
303 Tess, Prov medeltiden. Se också Tess, Prov Nordisk medeltid.  
304 Lena, PPT, Forntiden, Antiken, Imperialism.  
305 Mikael, Instuderingsfrågor Historien epok för epok. 
306 Nina, Instuderingsfrågor epokerna. 
307 Nina, Intervju, s. 18. 
308 Nina, Intervju, s. 44. 
309 Nina, Gemensam genomgång. Provet som sådant återfinns inte i materialet. Det gör däremot 
fotokopior på en genomgång på tavlan som Nina hade med de i klassen som inte klarade provet. 
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således fyra orsaker utan inbördes relationer. Visserligen kan de tre första betraktas som 

delar av en förklaring, men relationerna mellan noderna saknas likväl. Liknande svar, 

där olika orsaker anges var för sig, utan inbördes relation, återfinns i Ninas material.310 

 

Mikael arbetar också med varför-frågor. I hans instuderingsfrågor är de talrika. Ett urval 

återges här: 

 
Textruta 5:17 Ur Mikael Instuderingsfrågor Historien epok för epok, Det moderna samhällets framväxt, Från krig till 
krig 

Mikael har ett skriftligt prov under kursen och det är på det första momentet; historien 

epok för epok. I detta prov återfinns ett fåtal frågor som rör kausala förhållanden varav 

en lyder ” 4. Varför uppstod skriftspråket i dessa högkulturer?”311 Frågan kan ses mot-

svara fråga 4 i textrutan ovan vilken var en av de instuderingsfrågor som eleverna hade 

svarat på innan provet. Även om Mikael menar att det finns en fara med instuderings-

frågor, det kan bli ett instrumentellt lärande, så är det ett sätt för honom att hantera den 

stoffträngsel han upplevde. Men det är också ett sätt att anpassa undervisningen till den 

aktuella elevgruppen.312 

 

När lärarna efterfrågar de kausala förhållanden som de försett eleverna med används 

lika eller snarlika formuleringar som vid genomgångstillfället. Eleverna har att återge det 

de memorerat. Materialet uppvisar också andra arbetssätt med vilka-frågor där det 

memorerade tenderar att hamna i bakgrunden. I sitt arbete med första världskriget lät 

Nina eleverna arbeta med boken och tillhörande frågor.313 Momentet avslutades med 

ett prov. Många av frågorna i provet berörde orsaker eller konsekvenser. Inför provet 

lät Nina eleverna träna på frågor som i mångt och mycket var snarlika frågorna i provet. 

Av sex övningsfrågor är fem bildfrågor. En av frågorna som eleverna fick öva på löd: 

”2. Vad kommer att hända? Vilka är aktörerna? Vad kallas händelsen? Vad blir följderna 

av händelsen?”314 Till frågan hör en bild som är ett fotografi där Franz Ferdinand med 

flera sitter i en bil. På provet återkom denna fråga men då formulerad som ”2. Vad 

                                                 
Genomgången tycks röra svaret på provfrågan då numreringen på frågorna är en annan jämfört med 
instuderingsfrågorna.  
310 Se t.ex. Nina, PPT, Epokerna, Konflikternas upptakt (frågor till film om andra världskriget), Läxförhör 
Kalla kriget. 
311 Mikael, Prov i historia.  
312 Mikael, Intervju, s. 10 ff. 
313 Nina, Intervju, s. 43. 
314 Nina, Träning inför provet. Första världskriget.  

4. Varför var man ”tvungna” att organisera samhället med ledare, städer och yrken samt skriftspråk?  

7. Vad var korstågen och varför gav man sig ut? 

2. Varför sökte européerna nya handelsleder?  

6. Varför blev 1600-talet en tid av krig i Europa?  

6. Varför gjorde Engelbrekt och Gustav Eriksson (Vasa) uppror? 

9. Varför uppstod nationalism? Vad fick den för konsekvenser? 

5. Varför uppstod så många diktaturer i Europa under 30-talet? 
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händer? Vilka är aktörerna? Vilka följder får händelsen?”315 Till frågan hör en tecknad 

bild som visar hur Franz Ferdinand blir skjuten i den bil han färdas i.  

 

Trots att frågorna nästan är identiska menar Nina att det inte rör sig om några memo-

rerade svar som eleverna ger. Bilden får här en funktion i hennes resonemang. Hon 

menar att eleverna uttrycker sig annorlunda i bildfrågor jämfört med textfrågor. Bild-

frågorna uppmuntrar, enligt Nina, till svar som inte är memorerande till sin karaktär.316 

Nina tycks ha funnit en arbetsform där eleverna inte ger memorerade svar även om 

kausaliteten är given på förhand.317 Detta sätt att arbeta med bilder återkommer i Ninas 

material.318 

 

* 

Då lärarna använder sig av vilka-frågor och ge exempel på-uppgifter framstår det som att 

eleverna har att ange de efterfrågade orsakerna och/eller konsekvenserna. Även om 

Mikaels frågor om ekonomiska och religiösa orsaker kan ses vara mer explicita och upp-

märksamma eleverna på att det finns olika typer av orsaker, och därmed få en sorterande 

funktion, så torde även svaret på sådana frågor blir ett angivande av orsaker.  

 

De efterfrågade orsakerna och i några fall konsekvenserna kan ses som de noder eller 

fakta som Montanero och Lucero samt Halldén diskuterar.319 I lektionsmaterialet och 

provuppgifterna framstår dessa noder som något eleverna har att ange utan att någon 

relation mellan dem behöver förklaras. Detta kan också noteras i de svar som är till-

gängliga i materialet. Här ska samtidigt sägas att eftersom inga lektionsobservationer har 

gjorts så kan det inte fastslås att relationerna mellan noderna inte berörts. Det som kan 

sägas är att de inte efterfrågas i provfrågorna.  

 

Hur dessa noder/fakta hanteras i denna angivande form kan jämföras med hur de han-

teras i den berättande formen. I den senare kan noderna kopplas ihop i den berättelse 

som ska återges eller beskrivas, även om det inte framstår som det primära i de uppgifter 

som eleverna har att arbeta med. Det förefaller emellertid som att noderna blir mer 

synliggjorda då eleverna ska ange dem. De hamnar mer i fokus och försvinner inte i 

berättelsen.  

 

Här är det också viktigt att understryka varför-frågans innebörd. I vissa fall innebär den 

att eleverna ska ange orsaker och därmed faller relationerna mellan noderna/fakta bort. 

                                                 
315 Nina, Prov, Första världskriget.  
316 Nina, Intervju, s. 47. 
317 Jfr Olofson (2013), s. 19 ff. och hans resonemang om förkortat narrativ. T.ex. skulle en elev kunna 
ha lärt sig en berättelse om skotten i Sarajevo och dess konsekvenser samt kan identifiera bilder som 
fungerar som symboler för händelsen. 
318 Se t.ex. Nina, Epokerna, Gemensam genomgång; PPT, Andra världskriget. s. 3.  
319 Montanero & Lucero (2011), s. 121; Halldén (1986), s.165.  
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Dessa exempel visar att en varför-fråga kan verka efterlysa en förklaring men i vissa fall 

är det ett angivande av orsaker som efterfrågas. I dessa fall blir varför synonymt med 

vilka då det är ett angivande av orsaker som förväntas. Detta kan dock inte beläggas i 

samtliga fall. De varför-frågor där det inte går att visa att det rör sig om ett angivande 

kan det mycket väl vara så att eleverna ska förklara.  

 

Till skillnad från den berättande formen finns i denna angivande form inget händelse-

förlopp och ingen tydlig kronologisk berättelse och därmed kan den heller inte vara 

intakt eller brytas. Undantaget är här Ninas fråga om mordet på Franz Ferdinand där 

ett förlopp följs av konsekvenser och av Mikaels fråga om nationalism där både orsaker 

och konsekvenser efterfrågas. Här kan den kronologiska berättelsen ses som bruten på 

samma sätt som i de inlämningsarbeten som berör orsaker och konsekvenser utan hän-

delseförlopp. 

 

Den tidigare noterade tendensen att de efterfrågade orsakerna ofta är strukturer kan 

också ses här. I en del av Mikaels varför-frågor framträder både sociala agenter (t.ex. 

européerna och människor) och personer. Det kan också delvis noteras i den berättande 

formen. Att personer som Engelbrekt och Gustav Vasa blir synliga i samband med att 

orsaker efterfrågas är ett undantag. Det enda exemplet då personer och konsekvenser 

efterfrågas tillsammans är Ninas provfråga om mordet på Franz Ferdinand. Huruvida 

svaren på dessa frågor är tänkta att innehålla förklaringar som vilar på strukturer eller 

aktörer är svårt att avgöra utifrån det empiriska materialet.  

 

I flera av de exempel som ovan angetts är det tydligt att lärarna förser eleverna med 

givna kausala förhållanden. Inget utrymme ges till tolkningar och därför måste även 

dessa exempel ses stänga historien för eleverna. I de fall som ett prov följer ska eleverna 

i samtliga fall ange de kausala förhållanden som de lärt sig. Detta sammantaget gör att 

hanterandet av tankeredskapet måste sägas vara rekonstruktivistiskt. Med det finns 

undantag. Nina verkar ha funnit en arbetsform där ett angivande av på förhand be-

stämda kausala förhållanden blir något annat än ett memorerande. Bilden tycks här spela 

en avgörande roll för hur eleverna formulerar sina svar. Om än på förhand kända och 

givna kausala förhållanden ses som rekonstruktion så kan Ninas hanterande av kausala 

förhållanden ändå vetta mot konstruktion. De varför-frågor som lärarna arbetar med 

har i några fall visat sig innehålla ett angivande. Även i de fall som lärarna inte gör det 

tycks det ändå som att de efterlyser vissa kausala förhållanden som sedan återkommer i 

prov. Det innebär att även om det inte är ett angivande så pekar också dessa exempel 

mot rekonstruktion då orsakerna och/eller konsekvenserna är på förhand givna.  

 

5.5.3 Att förklara orsak och konsekvens 
I detta delkapitel sätts begreppet förklara i fokus. När eleverna uppmanas förklara verkar 

det som om relationerna mellan noderna tydliggörs och beroende på vad som ska 
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förklaras så kan också en kronologisk berättelse tecknas. I detta delkapitel visas också 

att även om de kausala förhållandena är givna på förhand kan hanterandet av orsak och 

konsekvens likväl peka mot ett konstruktivistiskt håll.  

 

Anders är den av lärarna i undersökningen som tydligast uppmanar eleverna att förklara 

orsaker och/eller konsekvenser. Han är också den lärare som i större utsträckning än 

de övriga använder sig av ett tydligt kausalt färgat språk.  

 

Anders har två skriftliga prov i sin kurs, ett på momentet antiken och ett på momentet 

revolutionerna (amerikanska och franska). Till varje moment som ingår i kursen har han 

gjort en PPT. I den som han använder för momentet antiken återfinns flera kausala 

utsagor. Då konsekvenserna av Romarrikets expansion berörs står det att ”Färre bönder 

= Nya problem = Dålig lösning”320 Här blir det enbart punkter med en kausalitet som 

inte är uttryckt. Anders menar att han pratade om konsekvenserna av Roms expansion 

på lektion i samband med att han visade presentationen:  

 
…Att ju mer de krigade ju mer territorium de tog över desto mer slavar fick de. Och de 

här nya slavarna konkurrerade ut bönderna i mångt och mycket. Och det…skapade nya 

problem…Dels att de blev arbetslösa och tog sig in till städerna och…blev väldigt fattiga. 

Och att romarriket fick eller började få svårt att upprätthålla sin jordbruksproduktion helt 

enkelt… /…/ det jag ville trycka på det var just det här att fastän det expanderade militärt 

och kulturellt fick det konsekvenser för romerska samhället…och jag tog upp det som 

exempel.321  

 

Denna frågeställning återkom i det prov som avslutade momentet: ”5. Vilka konsekven-

ser drabbades det romerska samhället av när imperiet expanderade?”322 Provfrågan kan 

liknas vid den angivande formen som ovan visats även om relationerna mellan de noder 

som Anders talar om tycks länka samman noderna i större utsträckning än i den an-

givande formen.  

 

I samma PPT anges att orsakerna till Roms undergång var många men inga specifika 

orsaker anges.323 Anders menar att han inte bemödade sig om att skriva ned dem i 

presentationen, utan att han talade om några mer konkret på lektion istället. Han menar 

att elevernas bok tar upp tre, fyra orsaker och att han fyllde på med några andra under 

lektion. Även denna frågeställning återkommer i provet och då formulerad som ”7. 

Ange två orsaker som du utförligt förklarar som anledning till att Romarriket föll!”324 

Även i denna fråga återfinns ett angivande av orsaker. Skillnaden ligger i att de angivna 

orsakerna ska förklaras, vilket uttrycks explicit. Anders menar att vilka orsaker som 

eleverna valde var av underordnad betydelse. Därmed minskar angivandets betydelse. 

                                                 
320 Anders, PPT, Antiken, s. 25.  
321 Anders, Intervju, s. 25 f. 
322 Anders, Prov Antiken, s. 1. 
323 Anders, PPT, Antiken, s. 30.  
324 Anders, Prov Antiken, s. 1. 
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Det som istället var viktigt i denna uppgift var hur eleverna förklarade varför de valda 

orsakerna ledde fram till att Romarriket bröts sönder och att eleverna motiverade sina 

val. Anders understryker också vikten av den förklarande och motiverande delen.325 

 

Anders arbete med kausala förhållanden fortsätter under momenten medeltiden och 

tidig-modern tid. Under det senare momentet lät Anders eleverna jobba själva i stor 

utsträckning med olika händelser. I den examination som följde uppmanades eleverna 

knyta ihop händelserna. Tonvikten låg på kausala förhållanden. Att examinationen gick 

bra för eleverna tillskriver Anders att han och klassen jobbat mycket med kausala frågor 

under tidigare moment.326 

 

Även om kausala förhållanden blir synliggjorda i de tre första momenten säger Anders 

att han efter momentet ”tidig-modern tid” kände att han nu vill ta ett omtag om kausala 

frågeställningar då ”…det är det här som är viktig i historien.”327 Upplägget är nu ett 

annat. Anders visar en PPT och varvar denna med instuderingsfrågor inför det kom-

mande provet.328 I den PPT som Anders visar tas amerikanska och franska 

revolutionerna samt Napoleonkrigen upp. Kausala förhållanden får en framskjuten roll 

i PPT. Orsakerna till revolutionerna diskuteras i termer av indirekta och direkta och 

konsekvenserna omtalas som kort- respektive långsiktiga. Med rubriker som 

”Amerikanska [revolutionen] Varför/Hur?, Franska [revolutionen] Konsekvenser På 

kort sikt” markeras det som är centralt och de kausala förhållandena, vilka presenteras i 

punktform, löper som en röd tråd genom hela presentationen.329 Även om 

tyngdpunkten ligger på kausala förhållanden tas också till viss del händelseförloppen 

med, vilket sker i samband med, eller efter, de presenterade orsakerna. I det prov som 

klassen hade på detta moment återkommer de kausala förhållanden som de arbetat med. 

Provet består av sex frågor varav det i fem av dem frågas efter kausala förhållanden. 

Anders uppmanar eleverna i instruktionerna till provet att förklara varför de svarar som 

de gör och motivera sina svar. Frågorna där kausala förhållanden efterfrågas återges här 

i sin helhet:  

 
Textruta 5:18 Ur Anders Prov Modern tid, Amerikanska- och Franska revolutionen samt Napoleon 

                                                 
325 Anders, Intervju, s. 27. 
326 Anders, Intervju, s. 40 ff. 
327 Anders, Intervju, s. 47. 
328 Anders, Intervju, s. 46 f. 
329 Anders, PPT, Revolution och krig! Se t.ex. s. 5; s. 15. 

1. Varför blev det revolution i Amerika? (Tänk både på de indirekta och direkta orsakerna när 
du svarar här).  
2. Vilka konsekvenser fick den Amerikanska revolutionen? (Tänk både kort- och långsiktigt)  
4. Varför blev det revolution i Frankrike? Vilka likheter finns mellan Franska- och Amerikanska 
revolutionen? 
5. Vilka konsekvenser fick den Franska revolutionen? (Tänk både kort- och långsiktigt och 
glöm inte Napoleon!) 
6. Vilka konsekvenser fick Napoleons tid vid makten? (Återigen, tänk både kort- och 
långsiktigt.) 
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Alla frågeställningar förutom den jämförande aspekten i fråga fyra har behandlas i pre-

sentationen. Huruvida denna jämförelse, innan provet, har skett på lektion eller inte kan 

inte avgöras. Det starka fokus på kausala förhållanden i momentet förklaras genom att 

Anders ville tydliggöra att det är orsak och konsekvens som är det viktiga i historien och 

att det är det som klassen och Anders har arbetat med och kommer att arbeta med 

resten av kursen. Han trycker också på att det är viktigt med en tydlighet gentemot 

eleverna vad de förväntas kunna inför en examination. Detta är också något som Anders 

menar att eleverna ger uttryck för när de säger att tydligheten gör det lättare att förbereda 

sig inför ett prov hos Anders då man vet vad provet ”är på”.330 

 

* 

Beaktas provfrågorna för sig kan dessa framträda som varför-frågor och ett angivande 

av konsekvenser. Att Anders också förser eleverna med de kausala förhållanden som 

senare efterfrågas i prov innebär att hanterandet orienterar sig mot ett rekonstruktivist-

iskt håll. Samtidigt låter sig arbetet inte fångas enbart av begreppet rekonstruktion. Skill-

naden mellan den form som Anders hanterande uppvisar och den angivande formen är 

att eleverna uttryckligen ombeds att förklara och motivera sina svar. I provfrågan om 

Roms fall måste eleverna själva motivera ett urval av orsaker och förklara varför dessa 

ledde till Roms fall. I det andra provet understryks vikten av förklaringar och moti-

veringar i instruktionerna.  

 

Även om det inte kan fastslås så torde relationen mellan noderna (t.ex. de händelser 

som rimligtvis borde återfinnas i ett svar på frågorna i Anders prov) i de kausala förhål-

landena som efterfrågas blir tydligare med denna typ av formuleringar. Att kausalt fär-

gade begrepp som indirekta, direkta, kort- och långsiktiga blir frekvent använda torde 

också innebära att eleverna får ett kausalt färgat språk. De ges i alla fall tillgång till det. 

De orsaker och konsekvenser som lyfts fram på detta sätt erhåller en särskild status och 

uppmärksammas på ett tydligare sätt än om dolda och omskrivna markörer används. 

Det borde rimligtvis innebära att eleverna kan nå en större förståelse för att det kan 

finnas olika former av orsaker. Seixas och Morton påpekar också att ett benämnande av 

orsaker i termer av underliggande, lång- och kortsiktiga samt utlösande orsaker under-

lättar ett hanterande av kausalitet. Begreppen hjälper eleverna att nå en förståelse för att 

det inte bara finns direkta orsaker utan även indirekta vilket också ger dessa begrepp 

karaktären av ett sorteringsverktyg. Begreppen innebär således att orsaksbegreppet får 

en större spännvidd.331 Därmed kan detta arbete först sägas orientera sig mot 

rekonstruktion men sedan mot konstruktion.  

 

                                                 
330 Anders, Intervju, s. 50. Jfr Fredrika och Nina.  
331 Seixas & Morton (2013), s. 104; Chapman (2003), s. 47. 
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Till skillnad från den angivande formen där ingen tydlig berättelse utpekas leder Anders 

upplägg med orsaker, händelseförlopp och konsekvenser till att en kronologisk berät-

telse skapas. Detta blir tydligt i den PPT om revolutionerna där ett händelseförlopp 

också finns med även om det inte efterfrågas i provet. Inte heller i provet på momentet 

antiken finns frågor om händelseförlopp. Också hos Anders är tendensen att orsakerna 

utgörs av strukturer och att aktörerna blir synliga i händelseförloppen eller i konsekven-

serna. Samtidigt blir Archers samtliga kategorier av aktörer bitvis synbara bland orsa-

kerna. 

 

5.6 Orsak och konsekvens, sammanfattande diskussion 
I kapitel 4 framkommer det att en tydlig skiljelinje mellan lärarna står att finna i deras 

diskussioner där ämnesmässiga begrepp och modeller framkommer i olika grad. För 

tankeredskapet orsak och konsekvens kan sägas att motsvarande skiljelinje delvis står 

att finna i hanterandet av de bägge examinationsformerna som berörts. Detta innebär 

att denna sammanfattande diskussion får en annan struktur än den i kapitel 4 om källor 

och källkritik. Diskussionen inleds med en kort gruppering av lärarna följt av ett reso-

nemang om examinationsformernas betydelse. Var lärarnas arbete med orsaker och 

konsekvenser kan placeras på skalan med rekonstruktion respektive konstruktion dis-

kuteras löpande. Denna sammanfattande diskussion avslutas med ett resonemang om 

de kausala förhållandenas funktion och position. 

 

Det finns lärare som inledningsvis eller under kursen har teoretiska diskussioner om 

orsaker och konsekvenser eller som erbjuder eleverna ett språk för att sortera orsaker 

och konsekvenser. Dessa lärare är också de som i större utsträckning uppmanar eleverna 

att förklara och analysera och/eller ger eleverna uppgifter där kronologin bryts. Det 

finns också lärare som inte har denna typ av diskussion, men som ändå delvis uppmanar 

eleverna på samma sätt.  

 

Beaktas de lärare som uppvisar den berättande formen på lektion och i prov blir bilden 

något tydligare. Det är också dessa lärare som i större utsträckning uppmanar eleverna 

att i inlämningsarbeten berätta eller beskriva samt utformar uppgifter där kronologin 

blir obruten. Samma lärare tenderar, i större utsträckning, att förse eleverna med färdiga 

orsaker som sedan efterfrågas i inlämningsarbeten.  

 

5.6.1 Samband mellan olika examinationsformer och deras 
uttryck  

Resultaten blir något tydligare om de båda examinationsformerna inlämningsarbete och 

prov beaktas. Då ett hanterande av orsaker och konsekvenser sker inom ramen för in-

lämningsarbeten ska eleverna i större utsträckning finna de kausala förhållandena på 

egen hand genom att leta i olika bearbetningar som lärarna förser dem med eller som 

de väljer själva. Då ett hanterande av orsaker och konsekvenser sker inom ramen för 
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skriftliga prov förser istället lärarna, under de lektioner som föregår provet, eleverna 

med de orsaker och/eller konsekvenser som senare efterfrågas.332 Resultatet är obero-

ende lärarna och kan istället kopplas till examinationsformen. 

 

Den skillnad i hur tankeredskapet hanteras beroende på vilken examinationsform som 

beaktas blir också tydlig i de uppmaningar som riktas till eleverna i examinationerna. 

Det finns en skillnad i hur de kausala markörerna och indikatorerna kommer till uttryck. 

I inlämningsarbeten tenderar instruktionerna i högre grad uppmana eleverna att för-

klara, diskutera, analysera och jämföra. I denna examinationsform markeras de kausala 

förhållandena nästan uteslutande med begrepp som: orsaker, konsekvenser, resultat, 

följder men även med varför-frågor. I arbetet på lektion och prov uppmanas eleverna i 

större utsträckning, jämfört med inlämningsarbeten att berätta, beskriva eller svara på 

vilka- och varför-frågor. I de fall eleverna ska beskriva eller berätta tenderar de kausala 

förhållandena att indikeras med dold och omskriven kausalitet, något som inte återfinns 

i arbetet med inlämningar. En lärare (Anders) uppmanar sina elever att också i prov 

förklara kausala förhållanden. I detta fall är begreppen orsaker och konsekvenser mer 

framträdande.  

 

Det finns också en annan aspekt som kan beaktas när markörerna framkommer i större 

utsträckning. Inlämningsarbeten tenderar också att i större utsträckning medge att både 

orsaker och konsekvenser hanteras. När arbetet omfattar både orsaker och konsekvenser 

blir dessa begrepp också mer synliga. Detta gäller i ännu högre grad de lärare vars for-

muleringar i inlämningsarbeten innebär att kronologin bryts. Även här kan förhållanden 

mellan vad eleverna uppmanas göra och hur kausala förhållanden kommuniceras iakttas. 

Inlämningsarbeten där eleverna ska arbeta med både orsaker och konsekvenser samt då 

kronologin är bruten uppvisar i större utsträckning uppmaningar till analys och 

diskussion men även mer explicita begrepp.  

 

Således kan sägas att en uppmaning om att berätta eller beskriva hänger samman med 

mer dolda och omskrivna uttryck. En uppmaning om att svara på varför-frågor tenderar 

att leda till en mellanposition i avseende på hur explicita de kausala begreppen blir. En 

uppmaning om att förklara hänger däremot samman med de mer explicita begreppen 

direkta och indirekta. Härigenom styrks det resonemang som förs av Berge, Coffin m.fl. 

om sambandet mellan det narrativa och argumentativa sättet att förmedla historia och 

olika kausala uttryck.333 Dessa samband blir tydligare i inlämningsarbeten där eleverna 

ska arbeta med både orsaker och konsekvenser samt där kronologin framstår som bru-

ten.  

 

                                                 
332 Jfr Jansson (2011), Rosenlund (2011). Bägge ser att skriftliga prov tenderar till att vara 
stoffcentrerade.  
333 Se t.ex. Berge (1995), s. 10; Coffin (2004), s. 263. 
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Eftersom frågorna i skriftliga prov tenderar att vara formulerade på ett sådant sätt att 

de efterfrågar kausala förhållanden som eleverna redan tagit del av innebär det att ele-

verna ska återge eller återberätta dessa. Även om vissa undantag finns är den generella 

trenden att lärarnas hanterande av orsaker och konsekvenser i prov kan beskrivas som 

rekonstruktivistiskt. Eleverna ges en berättelse och de orsaker och konsekvenser som 

sedan efterfrågas framstår som fakta och inget som kan ifrågasättas. De berättelser ele-

verna erhåller kan ses som expertberättelser som stänger historien för dem.334 I inläm-

ningsarbeten ges eleverna en möjlighet att möta olika berättelser om ett och samma 

fenomen vilket kan öppna historien för dem. Därför pekar denna examinationsform 

oftare mot konstruktion. Det blir också tydligt då uppmaningarna till eleverna beaktas. 

Att analysera, förklara, diskutera och jämföra kan, i olika utsträckning, ses som ett han-

terande av tankeredskapet som pekar mot ett problematiserande och ett arbetssätt där 

de efterfrågade orsakerna och konsekvenserna inte framstår som på förhand givna.335 

Detta hanterande av orsak och konsekvens kan i förlängningen vara ett sätt som undvi-

ker att eleverna hamnar i narrative trap.336 Då de uppmaningar som är förknippade med 

detta arbetssätt också hänger samman med mer explicita begrepp blir det också tydligare 

för eleverna vad som förväntas av dem.337 Det är också i samband med att eleverna 

uppmanas att förklara som de i större utsträckning ges tillgång till ett språk som kan 

hjälpa dem att sortera bland orsakerna, något som anses underlätta en kausal analys.338  

 

5.6.2 De kausala förhållandenas funktion och position 
I denna diskussion är det intressant att notera hur kausala förhållanden kan få olika 

funktioner och hur de kausala förhållandena placeras i relation till dessa funktioner.  

 

I inlämningsarbeten är det orsaker och/eller konsekvenser som efterfrågas. Orsakerna 

och konsekvenserna framstår därmed som något centralt och något som eleverna ska 

arbeta med och/eller lära sig. Därmed blir de placerade i förgrunden. I lektionsan-

teckningar och prov där kausaliteten uttryckts i dolda och omskrivna termer, framstår 

orsaker och konsekvenser mer som en del av en berättelse. Det eleverna då ska lära sig 

tenderar att vara berättelsen med dess dolda och omskriva kausalitet. De kausala förhål-

landena hamnar här i bakgrunden. Även om kausaliteten inte uttryckligen efterfrågas 

förväntas den finnas med i svaret som eleverna ger. Här kan begreppet förväntad kausalitet 

användas för att belysa detta fenomen. Härigenom tycks kausalitetens funktion vara att 

driva berättelsen framåt snarare än att vara det som eleverna har att arbeta med och/eller 

lära sig. Detta kan också jämföras med de resonemang om narrationen som Somers för 

där kausala inslag, causal emplotment, måste finnas med för att skapa en mening med be-

rättelsen.339 Den funktion som Somers ger kausala inslag i en berättelse kan också ses i 

                                                 
334 Johansson (2012), s. 105 f.   
335 Se t.ex. Gullberg (2006), s. 34; Chapman (2003), s. 49. 
336 Montanero & Lucero (2011), s. 111. 
337 Se t.ex. Montanero & Lucero (2011), s. 115; Coffin (2004), s. 262. 
338 Se t.ex. Seixas & Morton (2013), s. 104; s. 118, Chapman (2003), s. 47. 
339 Somers (2001), s. 361 f. 
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den drivande funktion som noteras i denna studie. Om kausala inslag saknas i berättel-

sen framstår den mer som en lista av händelser. I de fall då förväntad kausalitet kan 

noteras blir det uppenbart att den karaktär som orsaker, händelseförlopp och konse-

kvenser kan ta i form av byggstenar som kan sorteras på olika sätt, t.ex. genom att bryta 

kronologin, faller bort.  

 

Då orsaker och konsekvenser blir en del av en berättelse som ska återges orienterar sig 

arbetet mot rekonstruktion. De kausala förhållandena i dessa berättelser är fixerade och 

de framstår som fakta som eleven har att lära sig. Men det kan inte sägas att motsatsen, 

dvs. inlämningsarbeten där de kausala förhållandena hamnar i förgrunden, per 

automatik leder till konstruktion. Som framgått ovan är det andra faktorer som styr 

detta.  

 

* 

Trots att arbetet med kausalitet uppvisar många exempel som pekar mot rekonstruktion 

finns likväl ett tankesätt och resonemang hos alla lärarna som indikerar att deras arbete 

med orsaker och konsekvenser kan nå längre än vad begreppet rekonstruktion medger. 

Alla lärare i studien omtalar sitt arbete med orsaker och konsekvenser som något 

centralt och viktigt. Arbetet, även om det pekar mot rekonstruktion, blir ett sätt att visa 

hur historien hänger samman, att skapa en röd tråd och något att överbrygga epoker 

med. Genom att visa hur händelser har en bakgrund, att dagens situation beror på något 

bakåt i tiden, kan en förståelse skapas för dagens samhälle vilket är en målsättning för 

lärarna i studien.340 

 

Genom det resonemang som lärarna för om sitt arbete med orsaker och konsekvenser 

är det tänkbart att arbetet framstår för eleverna som något annat än fakta. Då arbetet 

sker över tid i kurserna möter eleverna detta flera gånger och kan lära av lärarnas reso-

nemang. Anders är den som tydligast ger uttryck för detta. I en examination som låg i 

första halvan av kursen gick Anders igenom ett område (de geografiska upptäckterna) 

där kausala förhållanden belystes, dock utan någon särskild modell. Eleverna fick sedan 

arbeta med andra områden inom samma moment, t.ex. reformationen och de 

europeiska stormakterna, på liknande sätt som Anders gjort på lektionen. Examinat-

ionen bestod av ett muntligt förhör där eleverna skulle knyta samman olika delar i de 

områden som de arbetat med och göra det med hjälp av begreppsparet orsaker och 

konsekvenser. Anders menar att eleverna läste in fakta men att de i examinationen ändå 

kunde tala i kausala termer och knyta samman olika områden. Hans egen förklaring till 

detta är att klassen hade arbetat mycket med denna typ av frågor under kursens gång.341  

 

                                                 
340 Se t.ex. Margit, Intervju, s. 58; Tess, Intervju, s. 29 ff; Anders, Intervju, s. 5 f; s. 22; Fredrika, Intervju, 
s. 26; s. 45; Nina, Intervju, s. 43; Mikael, Intervju, s. 36; Lena, Intervju, s. 85.  
341 Anders, Intervju, s. 41. Att denna examination och arbete inte belyses tidigare beror på att materialet 
till momentet inte varit tillgänglig.  
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Trots att eleverna arbetat med kausala förhållanden som rekonstruktion blir orsaker och 

konsekvenser inte bara fakta. Det tycks bli något som hjälper eleverna att förstå histo-

rien med, en insikt om att händelser beror på orsaker och leder till konsekvenser. Det 

måste dock sägas att detta inte är samma sak som att arbetet leder till konstruktion. 

Snarare pekar arbetet i detta avseende i en annan riktning.  
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6 Avslutande diskussion  
I detta avslutande kapitel kommer jag först att återvända till de två första frågeställning-

arna för att i korthet besvara dessa. Sedan diskuterar jag några sätt som resultaten kan 

förstås utifrån. I denna diskussion läggs resultaten från de två första frågeställningarna 

delvis samman. De faktorer som efterfrågas i den tredje och sista frågeställningen dis-

kuteras i 6.4.  

 

Den första frågeställningen som rör vilka tankeredskap lärare arbetar med och när de 

gör det i de kurser som lärarna undervisar i, har besvarats i kapitel 3 och åskådliggörs i 

bilagorna 3:1–3:7. Resultaten visar att det är tankeredskapet orsak och konsekvens som 

är det vanligast förekommande tankeredskapet, mer än hälften av alla exempel utgörs 

av orsak och konsekvens. Källor och källkritik samt kontinuitet och förändring är också 

vanligt förekommande. Andra tankeredskap förekommer i betydligt mindre 

utsträckning. Då frågan om tankeredskapen i lärarnas kurser ställs i kapitel 1 framkom-

mer också en idé om att en kartläggning av tankeredskapen skulle kunna visa mönster i 

lärarnas arbete med tankeredskapen. Sådana mönster skulle t.ex. kunna vara att ett visst 

moment anses vara särskilt lämpat för att arbeta med ett visst tankeredskap eller att 

lärare arbetar med ett tankeredskap i taget. Några sådana mönster är inte möjliga att 

notera. Det som däremot är tydligt är den dominans som tankeredskapet orsak och 

konsekvens uppvisar och att orsakerna till vissa händelser, t.ex. Roms undergång, 

revolutionerna på 1700-talet och första världskriget, återkommer hos flera av lärarna. 

Det som också kan noteras är att källor och källkritik återkommer i de introduktioner 

som blir synliga i materialet. Det är också tydligt att olika tankeredskap framstår i olika 

mängd som markerade och indikerade.  

 

Den andra frågeställningen, som berör hur lärarnas hanterande av tankeredskapen kan 

ses i termer av rekonstruktion och konstruktion, har behandlats i kapitel 4 och 5. Då 

lärarna hanterar källor och källkritik sker detta på ett sätt som nästan uteslutande innebär 

att hanterandet orienterar sig mot konstruktion. Då lärare framställer källor som trovär-

diga och/eller korrekta kan ett rekonstruktivistiskt inslag anas. Det rekonstruktivistiska 

inslaget blir tydligast då en lärare hanterar en källa och dess innehåll som en berättelse 

där elevernas uppgift blir att besvara frågor om innehållet.  

 

Hanterandet av det andra tankeredskapet som har analyserats mer ingående uppvisar ett 

annat mönster. När lärarna hanterar orsak och konsekvens är spridningen på skalan med 

rekonstruktion och konstruktion större. Hanterandet orienterar sig mot konstruktion i 

större utsträckning då lärarna låter eleverna arbeta med inlämningsarbeten medan prov 

tenderar att vara förknippat med ett hanterande som orienterar sig mot rekonstruktion. 

Det kan emellertid inte sägas att examinationsformerna är avgörande för om hanteran-

det kan ses som konstruktion eller rekonstruktion. Det beror också på om de kausala 
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förhållanden som efterfrågas tidigare har visats för eleverna samt hur uppgifterna och 

frågorna i examinationerna är formulerade.  

 

6.1 Tankeredskapen i lärarnas kurser 
Att det är orsak och konsekvens som är det tankeredskap som lärarna tycks arbeta med 

i störst utsträckning kan bero på att alla lärare i studien ser detta som centralt i ämnet. 

Orsaker och konsekvenser är för lärarna något som kan hålla ihop historien och utgöra 

en röd tråd i undervisningen. Tankeredskapets dominans kan också förstås utifrån den 

nödvändighet som Somers ger den kausala logiken. Utan kausalitet får en berättelse 

ingen mening. Istället blir den en lista av händelser som inte hänger samman.342 Dessa 

två sätt att förstå resultaten är de som vid en första anblick ter sig som självklara. Det 

finns också andra sätt att förstå resultaten som kan nås om tankeredskapen jämförs med 

varandra och där ett resonemang tar avstamp i vilken utsträckning olika tankeredskap 

blir markerade respektive indikerade. Dessa sätt tangerar också diskussionen om rekon-

struktion och konstruktion.  

 

6.1.1 Markerade och indikerade tankeredskap 
Källor och källkritik samt signifikans är tankeredskap som nästan alltid blir markerade. 

För orsak och konsekvens är förhållandet ungefär hälften var medan kontinuitet och 

förändring samt framsteg och förfall uppvisar fler indikerade än markerade exempel. 

Om detta resultat sätts i relation till vilka tankeredskap som framstår som en del av den 

berättelse som lärarna förser eleverna med och de tankeredskap som inte gör det, intar 

källor och källkritik en särställning. Källor och källkritik är ett tankeredskap som nästan 

uteslutande blir markerat. Det är också ett tankeredskap som endast i ett fall blir en del 

av den berättelse som lärare förser eleverna med. Om bara markörer och indikatorer 

beaktas skulle det samma kunna sägas om signifikans men eftersom detta tankeredskap 

ofta blir en del av den berättelse som lärare ger eleverna framträder här en annan bild. 

Härigenom kan sägas att bara för att markörer återfinns för ett tankeredskap innebär 

inte detta per automatik att tankeredskapet används på ett sätt som t.ex. kan skapa en 

större förståelse för hur den historiska berättelsen har tillkommit dvs. ett arbete som 

pekar mot konstruktion. Däremot kan användandet av markörer ses som en förutsättning 

för att användandet av tankeredskapet också ska kunna ge den förståelse som ovan om-

talas. Detta blir tydligt i fallet med källor och källkritik där lärarna ofta uppvisar begrepp 

som är starkt förknippade med tankeredskapet. Detta blir också tydligt i arbetet med 

orsaker och konsekvenser. Som kapitel 5 visar hänger ett explicit språkbruk, där begrepp 

(markörer)som kan förknippas med orsaker och konsekvenser, samman med en under-

visning som vetter mot konstruktion. Motsvarande kan sägas om de fall där språkbruket 

blir mer implicit; dessa fall tenderar att i större utsträckning peka mot rekonstruktion. 

Detta resultat ligger i linje med de diskussioner som historiedidaktiker och historie-

teoretiker för om språkets betydelse för hur kausala förhållanden uttrycks och vikten av 

                                                 
342 Somers (2001), s. 361 f. 
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att vara explicit.343 Om ett hanterande av tankeredskap ska peka mot konstruktion, om 

detta är målet, kan det därför sägas att detta underlättas om tankeredskapet markeras 

med hjälp av explicita begrepp som tydligt kan förknippas med tankeredskapet. 

 

6.1.1.1 En skillnad mellan tankeredskapens karaktär? 
Att markörer är viktiga kan således fastslås. Men detta räcker inte för att förstå den 

särställning som källor och källkritik intar bland tankeredskapen. Närvaron av tydliga 

markörer, inslag av konstruktion och frånvaron av tankeredskapet i lärarnas berättelser, 

som utmärker källor och källkritik, måste också förstås på ett annat sätt. Counsell och 

VanSledright delar synen på källor och källkritik som något annat än andra tankered-

skap. Counsell efterlyser en distinktion mellan källkritisk metod och det som relaterar 

till en förståelse för the big ideas som historia genererar, exempelvis kausalitet och 

förändring.344 Den skillnad som VanSledright gör mellan källkritik och andra 

tankeredskap är att källkritik fyller en annan funktion än t.ex. kausalitet eller framsteg 

och förfall där de senare har en mer organiserande roll.345 Detta skulle kunna räcka som 

en teoretisk förklaring till varför lärarnas arbete med källor och källkritik får en 

särställning men det kan inte förklara varför andra tankeredskap oftare uppvisar den 

glidning som omtalas i inledningskapitlet dvs. att de blir en del av den berättelse som 

lärarna ger eleverna. En diskussion om tankeredskapens frånvaro eller närvaro i dessa 

berättelser skulle kunna fungera som en utveckling av den distinktion som ovan görs. 

Här ska understrykas att det resonemang som kommer att föras är inget som jag kan 

fastslå i studien utan ska snarare uppfattas som ett förslag för hur tankeredskapen kan 

sorteras. 

 

I likhet med orsaker och konsekvenser blir också kontinuitet och förändring samt fram-

steg och förfall ofta en del av den berättelse som lärarna förser eleverna med. I instude-

ringsfrågor kan t.ex. en viss orsak, förändring eller nedgång efterfrågas. Dessa riktar sig 

då ofta till elevernas läroböcker vars sammansättning och innehåll blivit beskrivna som 

ett hinder för implementering av tankeredskap och kunskap som är förknippad med 

dessa.346 Läroböckernas berättande form skulle i så fall innebära att om lärare arbetar 

med tankeredskap så som de framställs i deras läromedel, vilket också några av lärarna 

ger uttryck för,347 framträder de som en del av berättelsen. Läroböckernas konstruktion 

skulle också kunna vara ett sätt att förstå varför orsaker till vissa händelser är återkom-

mande. Detta kan innebära att vissa tankeredskap glider över till att bli en del av histo-

                                                 
343 Se t.ex. Jarrick & Söderberg (1993), s. 46 ff; Seixas & Morton (2013), s. 104; s. 118; Chapman 
(2003), s. 47 ff; Montanero & Lucero (2011), s. 115; Coffin (2004), s. 262. 
344 Counsell (2007), s. 56 f. 
345 VanSledright (2014), s. 35.  
346 Aronsson (2012), s. 9.   
347 Se t.ex. Margit, Intervju, s. 27 ff; s. 57 f; Tess, Intervju, s. 30; Fredrika, Intervju, s. 30; Nina, Intervju, 
s. 31. 
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riens innehåll. Men för att göra skillnad mellan tankeredskapen och förstå detta feno-

men måste också ett resonemang föras om vilka tankeredskap som kan användas för att 

berätta historien med.  

 

Orsaker, förändring och förfall är alla sätt som kan användas för att berätta om en 

händelse i historien. De kan ses som beståndsdelar i historiens innehåll och vara invävda 

i det utan att deras organiserade funktion som t.ex. VanSledright noterar finns med.348 

Kausala inslag ses t.o.m. som en nödvändighet för en berättande form.349 Det torde 

dock bli svårare att använda källkritik för att berätta om en händelse. Detta tankeredskap 

är något som används för att t.ex. konstruera historiska berättelser men det är inget som 

återfinns som en integrerad beståndsdel i den historiska berättelsen. Detsamma kan 

delvis sägas gälla om historisk empati. Empati är ett sätt att förstå historien och dess 

aktörer, men återfinns vanligtvis inte i den historiska berättelsen som ett innehåll. Detta 

blir också tydligt i denna studie då empati tar sig andra uttryck än som en del av en 

berättelse.  

 

Enligt resonemanget ovan skulle en distinktion kunna göras mellan olika tankeredskap 

för att belysa om de kan vara eller ofta är en del av den historiska berättelsen så som 

den framkommer i t.ex. läroböcker. Tankeredskap som också kan vara beståndsdelar i 

en berättelse (glidningen) skulle kunna benämnas som interna tankeredskap för att 

understryka att de kan vara integrerade i en berättelse, förutom att de kan användas som 

tankeredskap. Härigenom kan deras bägge funktioner, som jag i denna studie noterar, 

belysas. Tankeredskap som svårligen kan tänkas utgöra en beståndsdel i stoffet kan be-

nämnas som externa tankeredskap för att belysa deras mer ensidiga funktion och från-

varo i den historiska berättelsen. Begreppsparet interna och externa skulle därmed 

kunna uppmärksamma den skillnad som tycks finnas mellan olika tankeredskap i detta 

avseende.  

 

Att på detta sätt sortera tankeredskapen placerar källkritik och empati i samma kategori, 

externa, vilket kan ses som problematiskt då de fyller olika funktioner.350 Det är därför 

viktigt att uppfatta denna sortering och begreppsparet interna/externa som ett förslag 

som måste prövas i andra sammanhang. Poängen är dock att denna sortering skulle 

kunna förklara varför vissa tankeredskap i denna studie blir föremål för en glidning mot 

historiens innehåll och mot rekonstruktion i större utsträckning än andra tankeredskap.  

 

                                                 
348 De empiriska exemplen i kapitel 5 om den berättande formen visar också detta. Se t.ex. exemplen 
som berör antiken.  
349 Somers (2001), s. 361 f; Jarrick & Söderberg (1993), s. 46. 
350 Att använda interna/externa kan också ses som problematiskt då de interna också kan användas 
som tankeredskap och därmed mer får karaktären av externa. De skulle också kunna benämnas som 
dubbla/enkla. Här avses den funktion tankeredskapen får i detta avseende. Samtidigt kan t.ex. ordet 
enkla leda tankarna fel.  
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6.2 Tankeredskap som modell och som process  
Olika tankeredskap orienterar sig alltså på olika sätt på skalan med rekonstruktion och 

konstruktion. Ett annat sätt att förstå detta är att beakta olika steg som lärare kan hantera 

tankeredskapen på. Lärare kan föra ämnesspecifika resonemang som innehåller ämnes-

specifika begrepp och visa eleverna analytiska modeller över hur ett arbete med ett visst 

tankeredskap kan gå till. Lärare kan också låta eleverna arbeta med ett tankeredskap 

utifrån det lärarna talat om och visat. 

 

För att belysa detta förs här ett resonemang där en åtskillnad görs mellan när lärarna 

visar hur eleverna kan arbeta med tankeredskapen och när lärarna låter eleverna arbeta med 

tankeredskapen. Detta ska uppfattas som två steg att hantera tankeredskapen men inte 

som att det rör sig om två olika former eller typer av tankeredskap.  

 

Källor och källkritik är det tankeredskap där lärarna tydligast och i störst utsträckning 

visar eleverna begrepp och teorier samt modeller över hur ett arbete med källor och 

källkritik kan gå till.351 Detta arbete sker ofta i stor utsträckning i de introduktioner som 

lärarna har i sina kurser, vilket kan förklara figurernas (bilaga 3:1–3:7) utseende. Några 

av lärarna i studien visar eleverna på ett tydligt sätt och med ämnesmässiga begrepp hur 

de kan arbeta med källor och källkritik. Det är dessa lärare som låter eleverna arbeta på det 

tydliga och ämnesmässiga sätt som lärarna tidigare visat. Det är också hos dessa lärare 

som hanterandet av tankeredskapet källor och källkritik i störst utsträckning pekar mot 

konstruktion. Här måste sägas att andra lärare i studien också låter eleverna arbeta med 

källor och källkritik utan att i samma utsträckning ha visat eleverna hur de ska göra. Det 

är också hos dessa lärare som tankeredskapet tenderar att bli mer generellt, uttryckt t.ex. 

i en ämnesallmän källkritik eller att eleverna uppmanas använda sitt sunda förnuft. 

 

I hanterandet av tankeredskapet orsaker och konsekvenser blir lärarnas instruktioner i 

detta avseende inte lika talrika eller tydliga. Lärarna i studien tycks ha en större teoretisk 

medvetenhet om tankeredskapet källor och källkritik jämfört med tankeredskapet orsak 

och konsekvens. Två av lärarna visar sina elever ett språk och olika begrepp som de kan 

använda i sina kausala analyser. I ett fall åskådliggör också läraren för eleverna en modell 

över hur de kan arbeta med kausala förhållanden. Dessa två lärare låter också eleverna 

arbeta med dessa begrepp och modeller. Samma lärares hanterande av orsak och kon-

sekvens pekar också ofta, men inte alltid, mot konstruktion. De lärare som inte uppvisar 

samma tydlighet när de visar eleverna hur de kan hantera orsak och konsekvens, eller 

inte alls omtalar detta, tenderar i större utsträckning att hantera tankeredskapet på ett 

rekonstruktivistiskt sätt. Här måste sägas att det finns lärare som inte visar eleverna 

några modeller eller begrepp, men som samtidigt hanterar orsak och konsekvens på ett 

sätt som ändå orienterar sig mot konstruktion. Detta är de fall där eleverna ska söka i 

                                                 
351 För visande av modeller och resonemang om hur ett arbete med olika tankeredskap kan ske se 
t.ex. Axelsson (2013), s. 71 ff; Lévesque (2008), s. 127 ff; Seixas & Morton (2013), s. 120; Woodcock 
(2005), s.9.   
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olika bearbetningar efter kausala förhållanden. I dessa bearbetningar kan de möta t.ex. 

olika orsaker, vilket öppnar historien för eleverna.  

 

Vad gäller de andra tankeredskap som undersöks i studien är det en lärares arbete med 

perspektiv som uppvisar instruktioner till eleverna hur de kan arbeta med tanke-

redskapet.  

 

Lärarnas hanterande av tankeredskapen kan alltså ses i två steg. Steg ett är då lärarna 

visar eleverna hur de kan arbeta med ett tankeredskap. Steg två är då lärarna låter elever-

na arbeta med tankeredskapet på de sätt som lärarna visat i steg ett. Dessa steg kan 

omnämnas som tankeredskap som modell respektive tankeredskap som process. Det kan ses 

som två olika sätt att använda tankeredskapet på. 

 

Resultaten pekar på att då lärarna visar ämnesspecifika modeller och begrepp och skapar 

förutsättningar för eleverna att arbeta efter dessa modeller och begrepp låter sig lärarnas 

hanterande av tankeredskap i större utsträckning omtalas i termer av konstruktion. När 

dessa ämnesspecifika modeller och/eller begrepp saknas tenderar däremot lärarnas 

hanterande av tankeredskapen innebära att de får en mer allmän karaktär och/eller att 

de pekar mot rekonstruktion.  

 

En slutsats blir därför att om målet är att undervisningen kring tankeredskap ska leda till 

konstruktion borde undervisningen vara organiserad så att eleverna ges möjlighet att på 

ett tydligt sätt möta och arbeta med tankeredskap både som modell och som process.352 

För att kunna hantera något är det rimligt att hävda att den som ska utföra arbetet också 

förses med sätt att göra det. Den särställning som källor och källkritik får i denna studie 

kan tillskrivas att dessa två steg – tankeredskap som modell respektive som process – 

uppmärksammas i undervisningen.  

 

6.3 Examinationsformens och uppmaningarnas betydelse 
Ett tredje och sista sätt att förstå resultaten söks här i de formuleringar som återfinns i 

de två olika examinationsformerna inlämningsarbeten och prov.  

 

För tankeredskapet källor och källkritik är inlämningsarbeten den helt dominerande 

examinationsformen. Många av exemplen är också övningar. Eleverna uppmanas ofta 

använda olika kriterier, att resonera och motivera. Dessa exempel pekar mot konstrukt-

ion. Lärarna uppmanar också eleverna att ange vilka källor som de använt. Endast ett 

exempel liknar ett prov (hemprovet med den 17-årige soldaten). Det är också den enda 

gången då källor och källkritik blir en integrerad del av den historiska berättelsen.  

 

                                                 
352 Detta sätt att resonera kan jämföras med den diskussion som förs i inledningskapitlet och som 
betonar vikten att undervisa om ett ämnes struktur. Se t.ex. Schwab (1964), s. 30; Schwab (1978), 
s.241; Bruner (1977), s. 31. 
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När lärarna ger eleverna inlämningsarbeten som berör orsak och konsekvens blir kausalt 

färgade begrepp mer explicita jämfört med hur de framträder vid examinationsformen 

prov. En skillnad i vad eleverna uppmanas göra blir också synlig. I inlämningsarbeten 

ska eleverna i större utsträckning analysera, diskutera och förklara, medan de i prov i 

större utsträckning uppmanas berätta, beskriva och svara på vilka- och varför-frågor. 

När orsak och konsekvens återfinns i examinationer i form av inlämningar tenderar 

hanterandet av tankeredskapet också i större utsträckning peka mot konstruktion. När 

tankeredskapet återfinns i prov tenderar hanterandet av det att orientera sig mot rekon-

struktion.  

 

I de skriftliga prov som berör orsak och konsekvens kan tre huvudsakliga mönster note-

ras där uppmaningarna till eleverna spelar roll för om arbetet lutar mot rekonstruktion 

eller konstruktion.  

 

I de fall eleverna i prov uppmanas berätta och beskriva saknas ett hanterande av 

tankeredskap som modell. Då dold och omskriven kausalitet samt förväntad kausalitet an-

vänds faller också tankeredskap som process bort. Den dubbla funktionen som orsaker och 

konsekvenser tidigare har getts, som internt tankeredskap, blir här uppenbar. Då orsaker 

och konsekvenser här framträder som en del av historiens innehåll, som driver be-

rättelser framåt samtidigt som dess sorterande/organiserande funktion faller bort. Det 

är hos de lärare där den berättande formen dominerar som arbetet med orsaker och 

konsekvenser i större utsträckning pekar mot rekonstruktion. 

 

Den berättande formen försvinner när eleverna uppmanas ange olika kausala förhållan-

den (eg. svara på vilka-frågor). Själva orden orsaker och konsekvenser blir mer synliga 

här, men tankeredskapet som modell återfinns inte. Här kan också varför-frågor place-

ras. Många av lärarna frågar varför något hände. Det kan verka som att dessa frågor 

efterlyser en förklaring. I de fall som jag har tillgång till de tänkta svaren på dessa frågor 

kan det fastslås att det ofta är ett angivande i form av de noder eller fakta som 

Montanero och Lucero samt Halldén talar om som efterfrågas.353 Relationerna mellan 

noderna eller faktum efterfrågas inte då varför-frågan ställs i prov. Detta innebär att 

varför-frågan egentligen blir en variant av vilka-frågan. De lärare som ger dessa upp-

maningar och ställer dessa former av frågor arbetar heller inte med tankeredskap som 

modell och hanterandet av orsaker och konsekvenser tenderar i deras prov att vetta åt 

rekonstruktion. Det är framförallt i dessa exempel som glidningen, som Lund och 

Rosenlund noterar, blir synlig i denna studie. 

  

Av de två lärare som arbetar med orsak och konsekvens tankeredskap som modell är 

det en som efterfrågar kausala förhållanden i skriftliga prov. Också detta exempel orien-

terar sig mot ett rekonstruktivistiskt håll då läraren på lektion innan provet försett 

                                                 
353 Montanero & Lucero (2011), s. 121; Halldén (1986), s. 165. 
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eleverna med de kausala förhållanden som senare efterfrågas. Ändå finns det här också 

en dragning åt konstruktion då läraren uppmanar eleverna att förklara och motivera sina 

svar på de varför- och vilka-frågor som ställs. Eleverna uppmanas också att beakta de 

kausala förhållanden som efterfrågas i termer av de begrepp som läraren har försett 

eleverna med, exempelvis indirekta, direkta, kort- och långsiktiga. Detta ger dessa 

uppgifter en annan karaktär även om de kan ses som ett återgivande. Att visa eleverna 

termer kan innebära att eleverna når ett sorterande redskap men kan också leda till en 

insikt som ökar spännvidden av olika kausala förhållanden och därigenom kan eleverna 

också se bortom det mest omedelbara i form av direkta orsaker.354 

  

Således kan konstateras att formuleringarna i examinationsformerna har betydelse för 

om hanterandet av ett tankeredskap pekar mot rekonstruktion eller konstruktion. I 

inlämningsarbeten framkommer tankeredskapen tydligare och de uppmaningar som 

eleverna har att förhålla sig till, t.ex. analysera, diskutera och förklara, har en tydligare 

koppling till ett arbete som kan ses peka mot konstruktion.  

 

I de fall där prov är examinationsformen och där ett arbete med tankeredskap som mo-

dell också saknas blir orsaker och konsekvenser antingen något som ligger i berättelsen 

eller något som kan ses som fixerat. Oavsett vilket är det inget som kan problematiseras. 

I det fall där ett prov har föregåtts av ett arbete med tankeredskap som modell finns 

också ett inslag av konstruktion. Resultatet blir alltså att närvaron eller frånvaron av 

tankeredskap som modell, återspeglas i vilka frågor eleverna har att besvara i skriftliga 

prov. Slutsatsen blir därför att förekomsten av tankeredskap som modell samt formule-

ringarna och uppmaningarna i de bägge examinationsformerna och hur dessa samver-

kar, spelar roll för om arbetet pekar åt rekonstruktion eller konstruktion. 

  

Detta resultat stämmer delvis överens med det lärarna i Janssons studie menar; att andra 

examinationsformer än prov är mer lämpade för att testa vad som där kallas 

procedurkunskaper.355 Resultatet pekar också i samma riktning som Rosenlunds resultat 

där prov anses mäta stoffkunskaper och minnesfunktion.356  

 

6.4 Bakgrundsfaktorer 
Den tredje frågeställningen, som behandlar vilken roll olika bakgrundsfaktorer spelar, 

har inte bearbetats i ett särskilt kapitel. Dessa faktorer diskuteras här och därför får detta 

avsnitt en mer sammanfattande karaktär och lärarna återkommer här i större utsträck-

ning. Sammantaget kan sägas att erfarenhet, ämneskombination och längd på den kurs 

som lärarna undervisas i har viss påverkan på resultatet men kan inte sägas vara avgö-

rande för lärarnas hanterande av tankeredskap. 

                                                 
354 Seixas & Morton (2013), s. 104; Chapman (2003), s. 47.  
355 Jansson (2011), s. 63.  
356 Rosenlund (2010), s. 204 ff; Rosenlund (2011), s. 170 ff.  
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6.4.1 Erfarenhet och ämneskombination 
Anders och Lena är de lärare som i sitt arbete med de undersökta tankeredskapen visar 

eleverna en modell och begrepp som eleverna kan arbetar efter och också låter eleverna 

göra det. Nina gör det i sitt hanterande av källor och källkritik. Anders och Lena samt 

Mikael framstår som de lärare som i sitt arbete med orsaker och konsekvenser i störst 

utsträckning använder markörerna orsaker och konsekvenser samt också bryter krono-

login (Lena och Mikael). Generellt sett är det hos ovan nämnda lärare som ett hante-

rande av tankeredskap som pekar mot konstruktion kan noteras. Gemensamt för 

Anders, Lena och Mikael är att de också är samhällskunskapslärare. Här kan också kon-

stateras att det är Anders och Lena av lärarna i studien som ser historia som sitt före-

dragna ämne.  

  

Margit, Tess och Fredrika är de lärare som för mer allmänna resonemang i sitt hante-

rande av tankeredskapet källor och källkritik både då det betraktas som modell och som 

process. Det är till viss del hos dessa lärare som en syn på källan som trovärdig och 

korrekt kan noteras. Orsak och konsekvens som tankeredskap som modell blir inte syn-

ligt hos dessa lärare. Den berättande formen är återkommande och i större utsträckning 

uppmanar de eleverna att berätta och beskriva. Hos dessa lärare bryts kronologin endast 

i undantagsfall. Det är hos dessa lärare som ett arbete kan noteras som i större utsträck-

ning pekar mot rekonstruktion. Alla dessa lärare har undervisat i historieämnet kortare 

tid än sex år.357 Margit och Tess är språklärare.  

 

Ändå kan varken lärarnas andra ämne eller erfarenhet sägas vara avgörande för hur kau-

sala förhållanden behandlas och bearbetas. Fredrika undervisar också i samhällskunskap 

och Anders gör sitt första år som lärare vilket enligt ovanstående resonemang borde 

leda till ett annat resultat. Trots detta finns det en tendens som pekar på att andra ämne 

och erfarenhet spelar viss roll för hur hanterandet av orsaker och konsekvenser utfor-

mas. Erfarna lärare och lärare i samhällskunskap tenderar i sitt hanterande att peka mer 

åt ett håll där begreppen blir mer synliga, där kronologin är mindre central samt åt ett 

mer förklarande och analyserande håll. Oerfarna lärare och lärare i språk tenderar att ha 

en mer berättande form med mer dold och omskriven kausalitet samt hålla samman 

kronogin mer. Nina intar här en mellanposition i dubbel bemärkelse. Hon betraktas som 

erfaren lärare och har engelska och svenska som andra ämnen. Nina använder inte fre-

kvent begreppen orsaker och konsekvenser, men inte heller av den berättande formen 

utan av varför-frågor. Hon bryter heller inte kronologin.  

 

Detta resultat kan jämföras med Bergs resultat då han undersöker lärares ämnesförstå-

else. Lärare med ämneskombinationen svenska och historia ses i Bergs studie oftare ha 

en bildningsorienterad ämnesförståelse medan lärare med ämneskombinationen historia 

                                                 
357 Se Berliner (2004), s. 201 f. 
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och samhällskunskap oftare har en kritiskt orienterad ämnesförståelse.358 I sin uppbygg-

nad av dessa kategorier av ämnesförståelse använder Berg andra historiedidaktikers ka-

tegorier där bildningsorienterade ämnesförståelsen förknippas med det som kallas för 

narrativ historiker och där den kritiskt orienterade ämnesförståelsen förknippas med det 

som kallas för samhällsvetenskaplig historia.359 På så sätt kan den berättande formen 

sägas vara ett uttryck för en bildningsorienterad ämnesförståelse medan den mer analy-

tiska och förklarande formen kan sägas vara ett uttryck för en kritiskt orienterad ämnes-

förståelse. Därmed pekar denna studie i detta avseende, i samma riktning som Bergs. 

Resultaten kan också sättas i relation till det Wibaeus kommer fram till i sin studie om 

hur undervisningen om Förintelsen som kunskapsområde gestaltas. Hon noterar hur 

lärare med kombinationen historia/svenska i högre grad verkar använda material av 

skönlitterär karaktär i undervisningen medan lärare med kombinationen histo-

ria/samhällskunskap i högre utsträckning verkar betona ekonomiska och samhälleliga 

faktorer.360 

 

6.4.2 Längd på kurs, elevgrupp och historisk kunskap som fakta 
Den tredje och sista faktorn som fungerar som ett urvalskriterium, nämligen längd på 

kurs, kan vid en första anblick synas ha betydelse. Även om vissa lärare som har 50-

poängskursen ger uttryck för att tiden är en begränsande faktor verkar det vara andra 

faktorer som påverkar undervisningen.361 Trots att det inte framkommit tidigare så kan 

det slås fast att elevernas programval, i form av yrkes- eller studieförberedande program, 

samt lärarnas syn på sina respektive elevgrupper och syn på historisk kunskap som fakta 

här framstår som centrala faktorer.362 

 

Margit, Fredrika, Nina och Mikael undervisar elever från yrkesförberedande program. 

Margit, Nina och Mikael har 50-poängskursen medan Fredrika har ett individuellt val 

om 100-poängskursen (gamla A-kursen). Alla menar att deras elevgrupper allmänt sett 

var ointresserade, omotiverade och hade låga förkunskaper.363 Av dessa lärare är det 

Nina som generellt sett uppvisar ett arbete som i större utsträckning pekar mot kon-

struktion. Nina är också den enda av lärarna som inte ändrar sitt upplägg när hon un-

dervisar elever från yrkesförberedande program.364 Hos de övriga lärarna (framför allt 

hos Margit och Fredrika) framträder en syn på historisk kunskap som oföränderlig och 

som fakta som delvis härstammar ifrån en tradition inom ämnet som gör gällande att 

                                                 
358 Berg (2010), s. 50 f.  
359 Berg (2010), s. 31 f.  
360 Wibaeus (2010), s. 216 f.  
361 Se t.ex. Margit, Intervju, s. 24 f, s. 78; Mikael, Intervju, s. 34 f. 
362 För andra resultat om elevgruppen som bakgrundsfaktor se t.ex. Wendell (2014), s. 114 f; Jansson 
(2011), 133 f. 
363 Margit, Intervju, t.ex. s. 76; Fredrika, Intervju, t.ex. s. 15; s. 36; Nina, Intervju, s. 11; Mikael, Intervju, 
t.ex. s. 22 ff.  
364 Margit, Intervju, s. 33; Fredrika, Intervju, s. 15; Nina, Intervju, s. 44; Mikael, Intervju, t.ex. s. 22 f. 
Nina är den av dessa lärare som enbart undervisar elever på yrkesförberedande program.  
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historisk kunskap handlar om fakta.365 Här återfinns också en föreställning om att fakta 

måste komma innan ett problematiserande kan äga rum och då tiden är begränsad hin-

ner man inte fram till att börja problematiseringen.366 Dessa lärare uppvisar också ett 

hanterande av tankeredskapen som i större utsträckning pekar mot rekonstruktion.  

 

Lena och Anders undervisar elever från studieförberedande program. Lena har 100-

poängskursen medan Anders har 50-poängskursen. Bägge menar att deras elevgrupper 

var intresserade, motiverade och hade goda förkunskaper.367 Lena och Anders ger inte 

uttryck för samma syn på fakta som t.ex. Margit och Fredrika. Lena och Anders åter-

finns också bland de lärare som uppvisar ett arbete som i större utsträckning pekar mot 

konstruktion.  

 

Då lärare som har 50-poängskursen uppvisar olika arbetssätt och olika förhållningssätt 

kan fastslås att kursens längd i sig inte är en faktor som påverkar om hanterandet av 

tankeredskap vetter åt rekonstruktion eller konstruktion. Det som tycks påverka är lä-

rarens syn på historisk kunskap som fakta och om sådana lärare också undervisar elever 

på yrkesförberedande program. I dessa fall tenderar arbetet i större utsträckning att vetta 

åt rekonstruktion. 

 

6.5 Vidare forskning 
När det nu är dags att avsluta denna studie har visserligen de frågor som inledningsvis 

ställdes besvarats men samtidigt har nya frågor rests under arbetets gång, några av dessa 

får här peka ut angelägna områden för vidare forskning.  

 

I denna studie har en kartläggning ägt rum av vilka tankeredskap lärare arbetar med i de 

kurser som de undervisar i. Två av tankeredskapen har analyserats djupare. Resultaten 

pekar bland annat på att det är skillnad mellan hur lärarna hanterar källor och källkritik 

respektive orsak och konsekvens. Ett av de sätt som detta kan förstås på är att det är 

tankeredskapens karaktär som kan förklara varför arbetet med källor och källkritik i 

större utsträckning leder till konstruktion medan arbetet med orsak och konsekvens ofta 

leder till rekonstruktion. Det skulle vara intressant att undersöka om andra tankeredskap 

som lärare hanterar på ett liknande sätt som källor och källkritik samt orsak och 

konsekvens skulle uppvisa liknande resultat. Uppvisar t.ex. empati samt kontinuitet och 

förändring samma eller liknande egenskaper som de två undersökta tankeredskapen? 

Eller skulle en sådan undersökning ge helt andra resultat? Resultaten skulle oavsett vara 

                                                 
365 Margit, Intervju, s. 30; Jfr Berg (2010), s. 96; Poulsen (1999), s. 188 ff. 
366 Margit, Intervju, s. 24; Fredrika, Intervju, t.ex. s. 7; s. 55; Jfr Halldén. Han noterar uttryck hos lärare 
som gör gällande att eleverna måste ha fakta innan en analys kan börja. Halldén (1986), s. 172 f. 
Synen på historisk kunskap som fakta blir inte lika tydligt hos Mikael som menar att han inledde med 
ett annat upplägg men att han var tvungen att anpassa kursen och ”…gå på de rena faktafrågorna i 
boken för att försöka få så många som möjligt med på tåget.” Mikael, Intervju, s. 22 f. 
367 Lena, Intervju, s. 106; Anders, Intervju, s. 24; s. 51; s. 63.   
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ett välkommet bidrag till diskussionen om vad som skiljer och vad som förenar tanke-

redskapen och skulle kunna vidareutveckla eller förkasta det förslag på indelning som 

jag gör i denna studie.  

 

Resultaten visar också att lärarna i denna studie är väl rustade med teoretiska resone-

mang och modeller då de hanterar källor och källkritik. En fråga som växt sig allt star-

kare under arbetets gång är varför deras hanterande av orsak och konsekvens inte upp-

visar samma ämnesteoretiska bas. Även om tankeredskapens karaktär är ett sätt som 

detta kan förstås på borde också andra finnas. Hur påverkar t.ex. lärarnas egen lärarut-

bildning deras hanterande av tankeredskapen? Hur möter lärarstudenter olika tankered-

skap i sin utbildning? Framstår relationen mellan det som i denna studie har kallats tan-

keredskap som modell och tankeredskap som process? I så fall hur? Resultaten skulle 

kunna användas för att utveckla lärares arbete med tankeredskap.368 

 

Ett perspektiv som ibland skymtat i denna undersökning är elevperspektivet eller rättare 

sagt ett tänkt elevperspektiv. Jag kan inte göra anspråk på detta då eleverna själva inte 

ingått i studien. Elevperspektivet känns dock alltmer angeläget. Hur uppfattar eleverna 

tankeredskapen? Upplever de den skillnad som påvisats i denna studie? Elevintervjuer 

och/eller fokusgrupper skulle kunna belysa detta. Då skulle också den anpassning som 

en del lärare gör för elever på yrkesprogram kunna undersökas. Varför tenderar inslaget 

av rekonstruktion att öka i undervisningen för denna elevgrupp? Elevernas uppfattning 

om ämnet satt i relation till lärarens uppfattning skulle kunna ge svar på en sådan fråga 

men också kunna leda till en utveckling av undervisningen.  

 

Ett sista område för fortsatt forskning kan vara det som faktiskt händer på lektionerna. 

Studien får via lärarnas material och de intervjuer som gjorts tillgång till en uppfattning 

om vad som sagts och gjorts på lektionerna. I studien framkommer att lärare ibland på 

lektion talar med eleverna om hur de kan arbeta med t.ex. källor. Finns motsvarande 

muntliga instruktioner för hur eleverna kan arbeta med t.ex. empati eller signifikans som 

inte framkommer i lärares material? Det vore intressant att observera hur lärare intro-

ducerar sina kurser. Vad framkommer på sådana lektioner med tanke på hur eleverna 

kan arbeta med ämnet? Sådana observationer skulle kunna visa perspektiv som inte 

framkommer i lärarnas material.369 

 

 

 

 

                                                 
368 Jfr Blanck (2014), s. 182.  
369 Jfr Wendell (2014).  
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6.6 Slutord 
”Ett snäpp högre”. Bokens titel är hämtat från en av lärarnas tal om orsaker och 

konsekvenser. Läraren uppfattade att eleverna kunde mycket fakta, att de hade blivit 

drillade i det på högstadiet. Läraren menar att ett sådant arbetssätt inte är fel men att vi 

i undervisningen måste komma förbi detta, vi måste komma ett snäpp högre. Att arbeta 

med orsaker och konsekvenser är för denna lärare ett sätt att göra det.  

 

Att arbeta med tankeredskap kan vara ett sätt att komma vidare om undervisningen 

präglas av historiens innehåll. Samtidigt visar lärarnas tal att de uppfattar andra aspekter 

av orsak och konsekvens än rekonstruktion och konstruktion. Genom att arbeta med 

orsaker och konsekvenser över tid, även om det sker med en dragning åt rekonstruktion, 

kan det framstå som något annat än fakta.  

 

När KG Hammarlund skriver om vad den historiska kunskapen består av och hur en 

historiker når denna kunskap talar han om osmos.370 Detsamma kanske kan sägas om 

lärarnas hanterande av orsak och konsekvens. Genom att visa eleverna olika kausala 

samband t.ex. på tavlan, genom att återkommande tala om orsaker i klassrummet och 

genom att från gång till annan benämna orsaker som t.ex. indirekta kan orsaker framstå 

som något som visserligen finns i den historiska berättelsen men som samtidigt framstår 

som något annat än fakta som ska minnas och återges.  

 

Om lärare arbetar med orsaker på detta sätt, sker motsvarande arbete med andra tanke-

redskap? Tanken ligger inte långt borta. Skalan med rekonstruktion och konstruktion 

har varit ett i allra högsta grad behjälpligt analysredskap. Samtidigt finns här något annat, 

något som skalan inte tycks kunna fånga.  

 

Att hantera tankeredskap både som modell och som process har uppenbara fördelar, 

men även om arbetet sker på andra sätt tycks vi ändå komma ett snäpp högre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
370 Hammarlund (2012), s. 16.  
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7 Källor och litteratur  
Källor: 

Intervju med lärare 1 Margit 2013-05-13. 

Intervju med lärare 2 Tess  2013-03-28. 

Intervju med lärare 3 Anders 2013-05-07. 

Intervju med lärare 4 Fredrika 2013-04-02, 2013-05-03. 

Intervju med lärare 5 Nina  2013-04-25. 

Intervju med lärare 6 Mikael  2013-06-05. 

Intervju med lärare 7 Lena   2013-05-22, 2013-06-05. 

 

Material från de deltagande lärarna. 
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8 Bilagor 
8.1 Bilaga 1. Informationsbrev om forskningsprojekt  

Informationsbrev om forskningsprojekt 

Till:  

Gymnasielärare i historia 

Ämnesansvariga i historia 

Rektorer 

 

Hej! 

Mitt namn är Martin Estenberg och jag arbetar som lärare i historia och 

samhällskunskap på Älvkullegymnasiet i Karlstad. Sedan vårterminen 2012 har jag 

fått möjlighet att forska i historiedidaktik vid Karlstads universitet på 80 %. Denna 

forskning kommer att publiceras i en licentiatuppsats under 2014.  

 

I den studie som jag nu bedriver är jag intresserad av hur historielärare på 

gymnasiet arbetar med hela kurser i historia som de undervisar i där innehåll, 

upplägg, examinationer och relationen mellan olika typer av innehåll är centrala 

delar. Studien kommer att omfatta åtta gymnasielärare i historia från olika skolor 

och kommuner och med olika ämneskombinationer, erfarenhet och 

undervisningssituation. Jag söker därför nu lärare som kan tänka sig vara med i 

detta forskningsprojekt i egenskap av informanter.  

 

Studiens design består av två steg. Under steg ett samlar jag in lärares material i 

form av planeringar (kursplaneringar, momentplaneringar, lektionsplaneringar), 

lektionsuppgifter, prov, inlämningsuppgifter och genomgångsmaterial (t.ex. 

föreläsningsanteckningar och powerpointpresentationer). Detta material analyseras 

sedan utifrån mina frågeställningar. Steg två består av en intervju med lärarna som 

ingår i studien och som baseras på analysen av materialet. Tanken med detta 

upplägg är att materialet inte alltid står för sig självt utan behöver sättas in i en 

kontext och kommenteras av den lärare som använt sig av materialet. Tid och plats 

för insamlingen av materialet och den påföljande intervjun bestämmer de 

medverkande lärarna. 

Intervjuerna beräknas ta 60-80 minuter och genomförs individuellt. Om det uppstår 

ett behov av följdfrågor skulle jag gärna vilja ha möjlighet till ytterligare ett 

intervjutillfälle.  
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De lärare som medverkar i studien och de skolor som lärarna är verksamma på 

kommer att anonymiseras och i den färdiga publikationen kommer inga kopplingar 

att göras mellan orter, skolor och lärare. Intervjuerna kommer spelas in och att 

transkriberas och avkodningen av namn på de deltagande lärarna kommer att vara 

känt endast av mig som forskare. De deltagande lärarna garanteras därmed 

anonymitet.  

Min förhoppning är nu att det finns lärare på Er skola som under vårterminen 2013 

är intresserade av att delta i detta forskningsprojekt!  

Om Ni har några frågor eller vill anmäla intresse för deltagande i denna studie så 

hör gärna av er till mig. 

 

Med vänliga hälsningar 

Martin Estenberg  

E-postadress  

Telefon arb: tele.nr. 

Telefon mobil: tele.nr. 

 

Mina handledare vid Karlstads universitet är:  

Docent Martin Stolare (huvudhandledare)  

E-postadress   Telefon arb: tele.nr. 

 

Universitetslektor Johan Samuelsson (biträdande handledare)  

E-postadress   Telefon arb: tele.nr. 
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8.2 Bilaga 2. Allmän intervjuguide  
Allmän intervjuguide: Frågor som ska ställas till alla lärare 

DEL 1 

 Ålder 

 Erfarenhet 
o Hur länge har du arbetat som lärare?  
o Som historielärare? 

 Läste du till historien på senare år? 
o Som utbildad lärare? 
o Arbetade du som lärare innan du gick lärarutbildningen? 
o Vilka stadier har du arbetat på? 
o Har du arbetat på samma skola under din tid som lärare eller har det 

varierat? I så fall vilka och när? 

 Utbildningen 
o När var du klar? 
o Läste du inom ramen för ett program eller fristående kurser? 
o Vart läste du din lärarutbildning? 
o Hur skulle du vilja beskriva de historiekurser som du läste under din 

utbildning? Upplägg? Fokus? Koppling till det framtida yrket? 
o När du läste dina ämnen – var det inslag av didaktik då?  

 I sådana fall - Kan du berätta om dessa?  

 Ämneskombination 
o Vilken ämneskombination ingick i din utbildning?  
o Hur ser din ämneskombination ut idag och hur har den sett ut under din 

tid som lärare?  
o Skulle du säga att det finns ett utbyte mellan dina ämnen? Hur ser detta 

utbyte ut? 
o Kan du se att ditt ena ämne avspeglas i det andra och i så fall hur? 
o Vilket av dina ämnen ser du som ditt huvudämne? 

 Historiekurser  
o Den kurs som materialet avser – när hade du den kursen? 

 Hur många timmar fick du till denna kurs?  
o Vilka kurser i historia undervisar du i detta läsår? 
o Vilka kurser i historia har du tidigare undervisat i? 
o Hur många historiekurser har du undervisat i? Ungefär? 
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DEL 2 
Lägg ut allt material på ett bord. Sortera materialet epokvis (om materialet har den 
uppbyggnaden, annars tematiskt eller motsvarande).  
 
2 a) Frågor om den aktuella kursen i historia: 

 Detta är det material som jag fick – kan du nu se om något saknas? 

 Hur lägger du upp din kurs i historia? Kronologiskt, tematiskt eller någon 
annan princip?  

 Om – kronologiskt – är det dessa moment/epoker som du har 
med?  

o Saknas det något?  

 Vilka moment examineras? 

 Har du/gör du en planering av kursen innan start? 

 I början av en kurs – hur presenterar/introducerar du kursen? 

2 b) Frågor som ställs i samband med att vi går igenom materialet epokvis 
(eller motsvarande): 

 Kan du berätta lite om undervisningen i detta moment – hur gick det till/går 
det till i praktiken? Hur använder du/ni detta material? Lyfter undervisningen 
upp arbetssätt/ämnet som inte syns i materialet? 

 Vad är syftet/meningen med detta material?  

 Materialet säger ju naturligtvis inte allt – skulle du vilja lägga till något som ni 
tar upp på lektionerna som du finner viktigt eller centralt som inte 
framkommer i materialet. Det kan vara fakta, diskussioner, arbetssätt osv. 
Något som ger en mer komplett bild än materialet gör.  

 Vad anser du är viktigt att eleverna ska kunna/lära sig i/under detta 
moment? Vilken kunskap är central? 

 När du gör detta moment nästa gång – är det något som du vill ändra på, ta 
bort eller trycka hårdare på? 

2 c) Efter att vi gått igenom alla epoker: 

 Vad tycker du att eleverna ska kunna efter avslutad kurs? Vilken kunskap ska 
de bära med sig? 

 Om du tänker på din kurs i historia – kan du se att den blir svårare ju längre 
den går? T.ex. att det blir mer att läsa, högre grad av komplexitet? Hur skulle 
du beskriva detta?  

 Tittar man på alla epoker så har du prov på vissa, inlämningsuppgift på andra 
osv. Finns det någon anledning till att det ser ut på detta sätt eller hade ett 
omvänt förhållande kunnat råda, dvs., att ni t.ex. hade ett prov på medeltiden 
och en inlämningsuppgift på antiken?  

 Vad är det som gör att din kurs ser ut på det sätt som den gör? Kan du se 
några faktorer som leder till detta/Påverkar dig? 

 Är det något annat som du vill tillägga?  
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8.3 Bilaga 3. Tankeredskap i lärarnas kurser 
Figurernas utseende bör kommenteras. De är hierarkiskt ordnade med tre vertikala 

positioner (rutor). Den översta positionen anger momentet. Eftersom lärarna namnger 

de moment som de arbetar med olika så kan momenten ha skilda namn även om det i 

princip kan vara samma epok som ingår i momenten. Om något moment inte återfinns 

i modellen beror detta antingen på att det inte finns något material som berör momentet 

eller att ett arbete med tankeredskap inte blir synligt i materialet.  

 

Den mellersta positionen anger vilken typ av material tankeredskapen förkommer i. I 

dessa rutor förkommer skillnader mellan lärarna vilket förklaras av att lärarna skickat in 

olika typer av material. Om t.ex. en lärare har skickat in mål medan en annan inte gjort 

så kommer detta således att synas i figurerna. I lektionsmaterial ingår lektionsanteckningar, 

PPT och annat som lärarna använt sig av på lektion.  

 

Den nedersta positionen anger tankeredskapens förekomst. Ordningen som de redovi-

sas i är samma ordning som de återfinns i materialet. Ordningen som materialet har 

bearbetats har först varit kronologiskt (dvs. en uppdelning i de moment som lärarna har 

i sina kurser), sedan mål, lektionsanteckningar, övningar och frågor och avslutningsvis 

examination.  

 

I figurerna visas skillnaden mellan markerade och indikerade tankeredskap genom att 

de exempel som är markerade har fet stil medan de exempel som är indikerade har 

kursiv stil.  

 

Figurerna visar således vilka tankeredskap som framkommer i en kurs och under vilket 

moment. De visar också vilka tankeredskap som är markerade samt indikerade. Det 

figurerna inte visar är i vilken utsträckning ett tankeredskap förekommer under ett mo-

ment. Om t.ex. orsak och konsekvens är angivet under t.ex. medeltiden innebär detta 

att ett arbete med tankeredskapet förekommer i momentet men inte i vilken utsträck-

ning.  
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”Ett snäpp högre”

Vilka tankeredskap hanterar historielärare i sin undervisning och när framkommer 
dessa i de kurser lärare undervisar i? Hur hanterar lärare tankeredskap i termer av 
rekonstruktion och konstruktion? Dessa frågor ställs i denna studie som bygger 
på en analys av sju lärares undervisningsmaterial och på uppföljande intervjuer 
med lärarna.

I den första delen kartläggs de tankeredskap som lärare hanterar i hela kurser 
som de undervisar i. Ett resultat av denna del är att orsak och konsekvens är 
det dominerande tankeredskapet som lärare hanterar. Ett annat resultat är att 
tankeredskapens förekomst i lärarnas kurser uppvisar stora variationer. I den andra 
delen sker en fördjupad analys av två tankeredskap, källor och källkritik samt orsak 
och konsekvens. I denna analys framkommer att lärarnas hanterande av källor 
och källkritik i större utsträckning kan beskrivas i termer av konstruktion, jämfört 
med lärarnas hanterande av orsak och konsekvens. I analysen framkommer 
också att lärare kan hantera tankeredskap i två steg; det som i studien kallas 
tankeredskap som modell respektive tankeredskap som process.
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