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Att förstå elevers missförstånd
Om olika tolkningar av analysbegreppet i en samhällsvetenskaplig lärandesituation

Cecilia Renger

Sammanfattning/Abstract
I  denna  uppsats  har  jag  utifrån  ett  konstruktivistiskt  perspektiv  undersökt  elevers  olika  tolkningar  av

analysbegreppet  genom  att  undersöka  elva  elevers  skriftliga  analys  av  en  konflikt  som  en  del  av  en

examination. Detta har gjorts induktivt i en tematisk analys med förhoppningen att kunna öka förståelsen för

elevers uppfattning om analysbegreppet. I analysen har fyra olika teman skapats utifrån hur eleverna tolkade

uppgiften och i relation till litteratur på området: analys som personligt tyckande, analys som förklarande

text,  analys  som  utredande  text  och  analys  som  kritisk  granskning.  Den  tematiska  analysen  visar  att

majoriteten av eleverna gjorde tolkningen analys som förklarande text, vilket kan anses vara problematiskt

då genren förklarande text inte innehåller de språkliga drag som krävs för att skriva de typer av utredande

och kritiskt granskande texter som bättre överensstämmer med vad lärare förmodligen förväntar sig av en

samhällsvetenskaplig  analys  och  som utmärker  de  högre  betygsnivåerna.  Vikten  av  att  utveckla  elevers

litteracitet belyses därmed och även att läraren har koll på sina förväntningar och hur de förmedlas. 

En diskussion förs kring analyshämmande faktorer som outtalade och motstridiga krav på vetenskaplighet,

hur vetenskapligt språk och text kan fungera analyshämmande samt hur ofta reflexmässiga positivistiska och

liberala  tankesystem  kan  hindra  analysen.  Grundläggande  har  varit  att  undvika  så  kallad  kognitiv

reduktionism,  alltså att  söka enkla,  övergripande förklaringar  till  varför  eleverna inte uppnår  förväntade

studieresultat och att skillnader i elevers prestation är att de tänker fundamentalt olika. Relationen mellan

tänkande och språk, intentionen bakom handlingar och de vetenskapliga begreppens betydelse för lärande är

centralt. En viktig lärdom är att förståelse inte innebär passivt upprepande utan aktiv reflektion och att den

genererade kunskapen är beroende av hur vi tolkar våra upplevelser, vilket innebär att lärandet måste  börja i

elevernas föreställningsvärld. Analys används med speciell betydelse inom många vetenskapliga områden

samtidigt som en analys kan se ut på olika sätt och vara på olika nivåer. Det är viktigt att läraren är medveten

om elevers (och kanske även sin egen) osäkerhet kring analysbegreppets mångtydighet.  Samtidigt är det

angeläget med mer empirisk forskning på området för att reda ut analysbegreppet och klargöra dess innebörd

i olika kontexter och även utöka processkunskap om vad analytisk förmåga egentligen innebär.

Nyckelord

Analys,  konstruktivism,  sociokulturellt  perspektiv,  kognitiv  reduktionism,  tolkning,  intentioner,  begrepp,

genre, litteracitet
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1. Inledning
Kursplaner  och  betygskriterier  framhåller  ständigt  betydelsen  av  studenters  självständiga  och  analytiska

hållning samtidigt som ett återkommande problem är att alltför få studenter uppnår dessa färdigheter. Lärare

klagar på att  studenternas texter antingen blir rena referat,  eller framstår som enbart personligt tyckande

(Wendt, 2014) och forskning visar att studenter har svårt att förstå vad som skiljer en analys från ett referat,

eller en rent personlig uppfattning (Elbow 2000; Marks 2008). I en artikel i Uppsalas Nya Tidning skriver

Hanna Enefalk och åtta andra historiker vid Uppsala och Linköpings universitet att de under en följd av år

har noterat sjunkande förkunskaper hos studenterna som kommer till universitetet från gymnasiet, brister

som universitetslärarna inte har möjlighet att i efterhand täcka upp för (Enefalk et al, 2013). Enligt dem har

studenterna inte längre det redskap som är nödvändigt för att över huvud taget kunna ta till sig humanistisk

vetenskap: språket. 

Enefalk  et  al.  (2013)  poängterar  att  även  om dyslexi  i  några  fall  en  bidragande  orsak  så  är  det  inte

grundproblemet. Problemet beror heller inte på att något fler studenter än tidigare har ett annat modersmål än

svenska utan tvärtom märker en hel del av studenterna med invandrarbakgrund ut sig genom att ha ett bättre

grepp om svensk grammatik än studenter med svenskklingande efternamn. Tydligast blir språkproblemen då

studenterna själva måste uttrycka sig i skrift då studenterna anses ha ett  oerhört begränsat ordförråd och

ordförståelsen är grund eller direkt felaktig. Uttryck – även enkla vardagsuttryck – blandas ihop och används

fel och den grammatiska förmågan är ytterst begränsad och ligger ibland på en nivå som gör studenternas

utsagor direkt obegripliga. 

The deficit model, att eleverna är otillräckliga och saknar grundläggande kognitiva förmågor, inte kan tänka

analytiskt eller kritiskt, att de fortfarande är kvar i en tidigare fas i sin intellektuella utveckling eller bara är

lata och ointresserade av att lära sig något har motbevisats av forskning och kritiserats av lärare (Rose, 1988;

Harry  &  Klingner,  2006;  Wendt,  2014)  men  fortlever  som  förklaringsmodell  för  elevernas  bristande

prestationer, vilket enligt Wendt (2014) bidrar till att det finns förvånansvärt lite forskning på hur problemet

med  att  analysera  kan  hanteras  i  skolan  och  vilka  lärostrategier  som  gynnar  respektive  missgynnar

utvecklingen av förmågor som självständigt, kritiskt och analytiskt tänkande (jmf. Cavdar & Doe, 2012). 

För att förstå elevernas svårigheter att göra vetenskapliga analyser och vilka problemen och hindren är för att

utveckla en analytisk förmåga behöver vi som lärare ifrågasätta om vi själva vet vad vi menar när vi, ibland

rätt slentrianmässigt, uppmanar: gör en analys eller fördjupa analysen och hur bra vi är på att förmedla det

till eleverna (Wendt, 2014).  Ansvaret kan därmed flyttas från eleven till läraren som, istället för att känna

maktlöshet och besvikelse när eleverna inte når upp till förväntningarna, kan ta makten över sin undervisning

och  i  rollen  som  klassrummets  mediator  se  elevernas  svårigheter  som  mänsklig  variation  istället  för

tillkortakommanden och diagnoser. 

I den här uppsatsen kommer jag att undersöka hur elever tolkar en uppgift som innebär att de ska göra en

analys och relatera detta till  teoretisk litteratur i ämnet med förhoppningen att kunna öka förståelsen för

elevers uppfattning om analysbegreppet. 
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2. Bakgrund
Under  VFU  III  ansvarade  jag  och  min  parplacerade  praktikant  för  momentet  “Terrorism”  i  kurserna

Samhällskunskap 3 och Internationella relationer för en klass i årskurs tre på en gymnasieskola. Syftet med

momentet var att introducera eleverna för några perspektiv på internationella relationer och att utifrån dem,

tillsammans  med  relevanta  samhällsvetenskapliga  begrepp,  analysera  terrorismens  orsaker,  följder  och

potentiella lösningar.

Sammanställningen av elevernas svar på den enskilda examinationen visade att många av eleverna hade svårt

att utföra en analys. Vad beror det på? Är vissa elever helt enkelt smartare än andra och besitter förmågor att

analysera och tänka kritiskt som de andra eleverna inte har utvecklat fullt ut eller saknar? I dialog med min

handledare i samhällskunskap om examinationens resultat framkom att analys generellt är svårt för eleverna,

vilket kan sammanfattas i följande punkter:

• Elever  har  inga  större  problem med att  lära  sig  begrepp,  teorier  och modeller  men  det  kritiska

momentet är tillämpningen av dessa. 

• Det är svårt för eleverna att gå ifrån att vara beskrivande till att göra analyser och att både skilja det

beskrivande skrivsättet från det analytiska skrivsättet och diskussion från analys. 

• Eleverna har även svårigheter med att gå ifrån det specifika och personliga till det generella och

allmänmänskliga. 

• Negativa förväntningar, det vill säga att det finns en rådande uppfattning om att det är svårt att göra

en analys samt osäkerhet kring vetenskaplighet och det akademiska skrivandet. 

• En problematik är  skolans tradition av berättande utan ett  subjekt,  kanske för  att  efterlikna den

akademiska litteraturen, vilket syftar till att flytta elevernas privata och personliga vardagsperspektiv

till skolans generella övergripande perspektiv. 

Under  VFU-perioden  hade  jag  även  samtal  med  min  handledare  i  svenska  och  en  annan

samhällskunskapslärare om vad eleverna har svårt för och båda lyfte elevernas svårigheter med att förstå

begreppet analys och att genomföra en analys. Samtalen med dessa tre lärare väckte mitt intresse för detta

ämne; vad elevernas problem med att analysera egentligen beror på och vad vi som lärare kan göra åt det. 

2.1 Vad är en analys?
Enligt NE (2017a) betyder ordet analys egentligen sönderdelning och härstammar från grekiskans analysis

(upplösning).  En  analys  är  en  djupgående  och  noggrann  undersökning  av  en  abstrakt  företeelses

beståndsdelar. Att analysera innebär att undersöka vad något består av, man gör en analys, för att beskriva

och förklara företeelsen (NE, 2017b). Syntes, som betyder sammansättning, innebär att sätta samman delarna

för  att  förstå  helheten bättre.  Analys  och syntes  är  varandras  motsatser,  men likväl  är  de en del  av en

sammanhållen  analysprocess.  Orden  analys  och  syntes  används  med  speciell  betydelse  inom  många

vetenskapliga områden. En analys kan se ut på olika sätt och vara på olika nivåer (Ekendahl et al, 2015). 

2.2 Samhällsvetenskapliga begrepp
I Skolverkets bedömningsstöd för samhällskunskap betonas elevens förmåga att  använda ämnesspecifika

begrepp med mer eller mindre hög precision och i ett korrekt sammanhang i sina analyser och slutsatser.

(Skolverket, 2017a). Enligt Ekendahl, Nohagen & Sandahl (2015) är det viktigt för en samhällsvetare att

använda  sig  av  samhällsvetenskapliga  begrepp  eftersom  de  skapar  ett  gemensamt  språk  för  att  förstå

omvärlden och hjälper till att organisera och strukturera tankar och upplevelser. Vissa innehållsbegrepp bär

på en större potential till lärande; centrala begrepp eller  nyckelbegrepp, det vill säga att de fungerar som
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nycklar som öppnar dörrar till mer vetande. Ekendahl et al. poängterar att det är genom begreppen som

eleverna får en stor del av sina samhällskunskaper och därför är det viktigt att i undervisningen låta eleverna

få  konfrontera  sina  vardagsföreställningar  som  samhällskunskapsämnets  vetenskapliga  begrepp  för  att

internalisera begreppen. Detta kallas för begreppsbaserad undervisning. I detta möte uppstår lärande genom

att elevernas spontana uppfattningar skärps och fördjupas. 

Att  arbeta  med  begrepp  i  undervisningen  kan  lätt  förvandlas  till  en  minnesövning  i  att  komma  ihåg

betydelsen av dem, vilket riskerar landa i att begreppsanvändningen kännetecknas av att eleven räknar upp

begrepp  utan  att  i  någon  högre  grad  använda  dem  i  analys  och  slutsatser  (Skolverket,  2017a,  s.11).

Ekendahl  et  al.  betonar  att  eleverna  måste  ha  en  god  begreppslig  förståelse  för  att  kunna  analysera,

problematisera och kritiskt granska samhällsfrågor, men fakta och begreppskunskaper måste enligt dem inte

vara på plats innan eleverna tar sig an mer komplicerade uppgifter då att kunna något förutsätter både fakta

och en förmåga att tänka som en samhällsvetare. De är ständigt sammanflätade. 

2.3 Att analysera samhällsvetenskapligt
Enligt  Skolverkets läroplan (2011)  ska undervisningen i  samhällskunskap ge eleverna förutsättningar  att

analysera  samhällsfrågor  och  identifiera  orsaker  och  konsekvenser  med  hjälp  av  samhällsvetenskapliga

begrepp, teorier, modeller och metoder.  Ekendahl et al. (2015) poängterar att analysera och syntetisera är

förmågor som eleverna har med sig när de kommer till skolan, men de är ofta nybörjare inför att analysera

vetenskapligt. Det är därför lärarens uppgift att hitta den ingång som finns till det eleverna känner igen i en

analys. Undervisningen i samhällskunskap syftar till att lära dem de redskap en samhällsvetare använder för

att göra den komplexa verkligheten mer begriplig genom att utveckla förmågan att analysera.

De förmågor eleverna behöver ha med sig från gymnasiet (till exempel ett vetenskapligt förhållningssätt,

förmågan att ta ansvar och att kunna ta olika perspektiv) är inte specifika för någon universitetsdisciplin utan

för att läsa vidare generellt  (Ekendahl et al., 2015).  Lärare i samhällskunskap måste enligt Ekendahl et al.

söka ämnesdidaktiska svar på vad generella förmågor, till exempel analysförmåga, innebär ämnesspecifikt då

det  är  stora  skillnader mellan olika vetenskapsämnen i  hur de förhåller  sig  till  orsakssamband eller  hur

slutsatser dras et cetera. Eleverna behöver redskap för att ta sig an och förhålla sig till de samhällsproblem

som de möter i sin vardag. Likväl som det är viktigt att väcka elevernas intresse, engagemang och deltagande

i samhällskunskapsundervisningen bör tonvikt läggas i hur samhällsvetare samlar in information, bearbetar

den, tolkar den och gör vetenskapliga analyser..

De  centrala  kognitiva  förmågorna  i  samhällskunskapen  som Ekendahl  et  al.  belyser  är  analysförmåga,

kritiskt  tänkande  och  förmågan  att  hantera  och  granska  information.  För  att  göra  detta  på  ett

samhällsvetenskapligt sätt och utveckla sin analysförmåga behöver förmågorna brytas ner. De beståndsdelar

som analys består av kan betecknas som samhällsvetenskapliga tankeredskap som eleverna behöver ha med

sig för att träna upp sin förmåga att arbeta samhällsvetenskapligt och utveckla sin förmåga att analysera,

kritiskt  granska  och  hantera  information.  Eftersom  dessa  sex  tankeredskap  utgör  en  viktig  del  vid

utformningen av teman i den tematiska analysen i denna uppsats redovisas en sammanfattning av dem nedan

(Ekendahl et al., 2015. s.63-79):

Tankeredskap 1: Orsaker och konsekvenser – om att se samband 
Med  utgångspunkt  i  ett  problem  studerar  eleven  orsakssamband  genom  att  undersöka  orsaker  bakom

problemet och konsekvenser av problemet. Sambanden är inte alltid linjära och kan vara både komplicerade

och sammanflätade. Eleven diskuterar alternativa lösningar och rimligheten i dessa utifrån olika perspektiv.
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Tankeredskap 2: Att göra slutledningar med hjälp av belägg 
Eleven arbetar med förklaringsmodeller, för resonemang baserade på belägg och drar slutsatser utifrån dessa.

De slutsatser som eleven kommer fram till ska präglas av belägg och slutledningar, vilka kan diskuteras och

ifrågasättas, och inte av egna värderingar och åsikter. 

Tankeredskap 3: Att förstå och förklara med hjälp av abstraktioner
Eleven abstraherar, vilket innebär att renodla något för att försöka se det generella i det specifika, genom att

använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara hur samhället ser ut och fungerar. Eleven

rör sig mellan abstraktion och konkretion genom att hitta exempel i teorierna och använda dem på konkreta

fenomen och vice versa.

Tankeredskap 4: Att jämföra och kontrastera
Eleven använder  jämförande  och  kontrasterande  exempel  i  sina  resonemang för  att  belysa  likheter  och

skillnader och undersöka orsakerna till skillnaderna. Genom att vidga perspektivet från det lilla till det större

kan djupare analyser av orsakssamband och vissa generaliseringar göras, kanske till och med prognoser om

vad som kan hända i framtiden.

Tankeredskap 5: Att byta perspektiv
Eleven betraktar samhället ur olika ideologiska och kulturella perspektiv för att få en förståelse för vilka

tankemönster och normer som ligger bakom andras ställningstaganden. Ideologiska perspektiv handlar om

att kunna anlägga och avslöja vilka ideologiska perspektiv som finns i olika samhällsfrågor och utsagor om

dessa. Kulturella perspektiv handlar om att försöka se på samhällsfrågor utifrån andra kulturers synsätt.

Tankeredskap 6: Att värdera och ta ställning

Eleven skiljer mellan samhällsvetenskaplig analys och de politiska lösningar som eleven anser vara bäst

utifrån sina värderingar och förhåller sig, i största mån, neutral till olika ideologiska ställningstaganden.

Dessa tankeredskap går in i  varandra och hänger  samman.  Tonvikten skiftar  mellan de olika redskapen

beroende på kunskapsområde i samhällskunskapen och det är lärarens ansvar att avgöra vilka redskap som är

relevanta för att göra innehållet begripligt och hjälpa eleverna att utveckla sitt tänkande. Enligt Ekendahl et

al. bärs elevers progression i förmågan att använda dessa i sina analyser. Faktakunskaper är viktiga men inte

särskilt  användbara om eleven inte  kan  använda  dem för  att  till  exempel  förklara  orsakssamband,  göra

perspektivbyten eller förstå beläggens betydelse vid argumentation. För att utveckla elevers ämneskunnande

krävs såväl fakta som förmågor och färdigheter.

3. Tidigare forskning
3.1 Kognitiv reduktionism
Det finns en stark tendens av vad Mike Rose (1988) kallar för kognitiv reduktionism inom forskning om

undervisnings-  och  inlärningsprocesserna:  att  söka  enkla,  övergripande  förklaringar  till  varför  eleverna

uppnår  förväntade  studieresultat  (Rose,  1988;  Halldén,  2002),  däribland  the  deficit  model. Ur  det

perspektivet är svaret när det gäller skrivande att misslyckade skribenter tänker fundamentalt olika mot en

framgångsrik skribent. Skriftlig produktion som begränsar sig till det konkreta, utan abstraktion eller analys

och som verkar ologisk, anses ur detta perspektiv avslöja grundläggande skillnader i perception, förnuft och

språk  (se  t.ex.  Berthoff  (1984),  Jensen  (1986)  och  Troyka  (1987)).  Denna  allmänt  ansedda  syn  på

kunskapsutveckling har genererats,  formats och stöttats  av teorier  från psykologi,  neurologi  och litterära

studier: kognitiva studier som drar slutsatsen att människor som kan kategoriseras som fältberoende (vs. de
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som är  fältoberoende) kan ha problem med analytiska uppgifter och populära artiklar inom hjärnforskning

som gör  anspråk på  en  neuropsykiatrisk bas  där  människor  är  antingen verbala,  logiska och analytiska

tänkare eller spatiala, holistiska och icke-verbala tänkare. 

Även Piagets teorier om att utvecklingen av kognitiva förmågor kan separeras i åldersgrupper (Piaget, 2013) 

har varit  bidragande till  detta  synsätt.  Enligt  Piaget  är  barnet  från 6-12 år  i  de konkreta  operationernas

stadium och börjar  där att  använda logik och förstå andras  perspektiv.  Från 12-15 år  kan barnet  forma

abstraktioner och lösa mer komplexa problem eftersom hen är i de formella operationernas stadium. Utifrån

detta perspektiv kan elever ses som fast  i  de konkreta operationernas stadium och oförmögna att  forma

abstraktioner om de inte kan lösa problem som de antas ha lärt sig i de formella operationernas stadium

(Rose,  1988).  Även  om  detta  synsätt  har  utmanats  och  kritiserats  inom  forskningen,  framför  allt  av

Vygotskijs teorier om utvecklingspsykologi och pedagogik (Vygotskij, 2010), är det fortfarande utbrett och

uppmuntrar djärva antaganden som att vissa elever helt enkelt inte har förmågan att tänka analytiskt och

forma abstraktioner; att kanske språket eleven pratar hemma är begränsande, att de uppfattar världen som en

odifferentierad helhet och att deras förvärvade talmönster begränsar deras kritiska kapacitet (Rose, 1988). 

Forskare har utvecklat intelligenstest och begrepp för att definiera, diagnostisera och kategorisera elever. De

ord som tilldelas eleven kan avgöra vilka skolformer och karriärvägar som är lämpliga och bidrar samtidigt

till  att  forma elevens identitet.  Rose (1988) anser att  antaganden som minskar kognitiv komplexitet  och

förlitar  sig på förenklade kognitiva motsatspar;  osjälvständig vs.  självständig,  litterat  vs.  oral,  verbal  vs.

rumslig, konkret vs. logisk, är snäva och missvisande dikotomier som betonar skillnader i tänkandet snarare

än att  belysa brister.  Han poängterar att  de inte heller  tar in sammanhangets betydelse: diagnoserna blir

oviktiga på de områden där eleven är förvånansvärt bra på att analysera, och förvånansvärt omedveten om

rum (fältoberoende). En bättre tolkning vore enligt Rose att eleven har begränsad tillgång till kunskap om

diskursen och skrivstrategier och inte att hen är oförmögen att forma abstraktioner. För det första var det

givna testet inte nödvändigtvis en rättvis indikator på hur man formar abstraktioner och för det andra skiljer

sig resultaten beroende på hur läraren förklarade testet för eleven och de rekvisita som användes i testet. 

3.2 Ett intentionellt perspektiv på inlärningssituationen
Enligt Rose (1988) är det alltså utformningen av examinationsuppgiften eller undervisningen som föranlett

examinationen som inte skapade de förutsättningarna eller tillhandahöll de redskapen som möjliggjorde för

eleverna att visa sin analytiska förmåga och om problemet hade formulerats annorlunda hade eleven kunna

lösa problem som de tidigare misslyckats med. Ola Halldén (2002) drar samma slutsats då han konstaterar att

när elever i en undervisningssituation svarar fel på lärarens frågor, handlar det ofta om att eleven inte tolkar

frågan i en adekvat kontext och att frågans form snarare än den svarandes kunskaper och föreställningar

tycks bestämma svaret. Det som kan ha avgörande betydelse för hur elever löser problem tycks alltså vara

situationen i vilken problemet presenteras. 

Halldén anser dock att det sociokulturella tolkningsperspektivet är begränsat då det bortser från de kognitiva

strukturerna vid inlärning: att de inte existerar i sig, utan alltid förekommer i ett socialt sammanhang, och

därför är det de sociala samspelen, eller diskursiva mönster, som bör studeras (Halldén, 2002). Detta kan ge

förståelse för regelbundenheter i individens agerande men gör det svårare att förstå avvikelserna, alltså om

någon elev tolkar en uppgift annorlunda än de andra.  Ett studium av kognitiva strukturer behöver enligt

Halldén inte innebära att man bortser ifrån att individer fungerar i sociala sammanhang utan tvärtom bidrar

interaktion  med  omgivningen  till  individens  konstruktion  av  världen  och  är  central  för

decentraliseringsprocessen då barnet lär sig att urskilja andras perspektiv än det egna. 

När elever svarar  på lärarens frågor handlar det om att kunna avläsa vilka perspektiv som efterfrågas i det

givna sammanhanget och därför menar Halldén att  fel svar kan ses som en misstolkning och bör tolkas
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utifrån ett  intentionellt  perspektiv,  vilket  innebär  att  det  är  intentionen som ger  handlingen mening och

intention är vad agenten (eleven) menar med att göra något eller vad en utomstående observatör (läraren)

menar är innebörden i beteendet (von Wright, 1971 och 1979). Att tolka beteendet som en handling innebär

enligt Halldén att sätta in den i en serie av målsättningar och föreställningar om vilka villkor som gäller för

att dessa mål ska uppnås. Om eleven svarar fel eller inte uppnår kunskapskraven kan det alltså ses 

som att eleven inte har förstått vad som förväntas av dem. 

3.3 Om begreppsförändring och lärandets komplexitet
I  bakgrundsavsnittet  i  denna  uppsats  avhandlas  begreppens  betydelse  för  att  genomföra

samhällsvetenskapliga analyser (Ekendahl et al., 2015). För att förstå ett vetenskapligt begrepp måste eleven

enligt Halldén förstå teorin som begreppet ingår i och för att förstå teorin måste eleven förstå begreppen som

konstituerar  den.  Har  elever  felaktiga föreställningar  om  de  vetenskapliga  begreppen,  vilket  även  kan

betecknas som alternativa referensramar  (Halldén, 2002) eller  common sense-  och  vardagsföreställningar

(t.ex. Murstedt m.fl. 2014),  är det av central  betydelse att komma åt dessa föreställningar för att de ska

kunna genomföra  analyser som är adekvata i det givna sammanhanget (Lundholm, 2018). 

Enligt  Lundholm (2018)  är  det  viktigt  att  utgå ifrån  elevers  uppfattningar  och föreställningar  om olika

begrepp och samhällsfenomen. Elever har ett  redan etablerat  begreppssystem som har genererats genom

vardagliga upplevelser och allmänt förekommande uppfattningar i samhället, vilket kan komma i konflikt

med de vetenskapliga  begrepp och teorier  som de  möter  i  undervisningen (Goldwater  & Shalk,  2016).

Lundholm poängterar  att  detta  inte  nödvändigtvis  behöver  innebära  att  de  måste  överge  sin  vardagliga

förståelse för den vetenskapliga men de behöver utveckla en medvetenhet om när olika förklaringar och

beskrivningar är lämpliga att använda. 

För att bli expert på en vetenskapligt område krävs att man förvärvar en starkt sammanhängande uppsättning

av  begrepp  och  principer  som  klassificerar  fenomen,  problem  och  situationer  genom  deras  djupa

(gemensamma) relationella struktur och inte bara genom ytliga drag (Goldwater & Shalk, 2016).  Ett ämne

innefattar  på en  metanivå teoretiska förklaringar och beskrivningar av processer och fenomen i  världen.

Ämneskunskap kan  förstås  som en  förståelse  av  vilka  orsakssamband  som är  relevanta  och  acceptabla

(Lundholm, 2018). Att lära sig ett  ämne kan enligt Lundholm vara utmanande på en metanivå då elever

måste förstå dessa orsakssamband och hur de används i olika ämnen. Vissa begrepp är svårare för eleverna

att lära sig, som exempelvis de samhällsvetenskapliga nyckelbegreppen aktör och struktur (Lilliestam, 2013).

Begreppsbildning,  eller  begreppsförändring,  i  samhällsvetenskapen  –  liksom  vid  inlärning  av  andra

vetenskaper – kräver att eleven förvärvar processkunskaper som är karaktäristiska för ett ämne, och att förstå

hur representationer används. 

Detta  innebär  att  utveckla  en  känsla  för  ämnets  praktik  och  lära  sig  att  tänka  som  exempelvis  en

samhällsvetare (Lundholm, 2018). Viktiga förmågor inom samhällsvetenskapen som Lundholm framhåller är

att  kunna  problematisera  och  utveckla  ett  analytiskt  tänkande  (Wendt  &  Åse,  2014).  I  forskning  inom

undervisningshistoria har forskare argumenterat för förekomsten av andra ordningens begrepp, pekandes på

lärande som omfattar processkunskap bortom ”ren” fakta, och som en viktig del av historisk förståelse (Lee,

2005;  jmf.  Sandahl,  2015,  om  samhällsvetenskapligt  lärande).  Dock  är  forskning  om  representation  i

samhällsvetenskapliga ämnen knapp och används mestadels i illustrativt syfte i textböcker (Jägerskog, 2015).
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3.4 Elevers svårigheter att vetenskapligt analysera politik
Även  Maria  Wendt  (2014)  kritiserar  synsättet  att  eleverna  är  otillräckliga  och  saknar  grundläggande

kognitiva  förmågor  att  tänka  analytiskt  eller  kritiskt  och argumenterar  för  att  det  snarare  är  elevernas

förutsättningar  och möjligheter  att  visa  sin analytiska förmåga som bör ifrågasättas.  I  artikeln  ”Gör en

analys!”  Om studenters svårigheter att vetenskapligt analysera politik – och vad vi lärare kan göra åt det

(Wendt, 2014) diskuterar Wendt resultat från fyra forskningsprojekt som handlar om pedagogiska svårigheter

som  är  aktuella  i  den  högre  utbildningen  gällande  att  undervisa  i,  och  lära  sig,  statsvetenskap  och

samhällskunskap.  De problem och hinder för att eleverna ska utveckla ett analytiskt förhållningssätt som

Wendt väljer att lyfta fram rör sig från mer konkreta problem kopplade till undervisningspraktiker till idéer

om  vetenskap  och  hur  kunskap  bör  produceras  och  hamnar  slutligen  på  en  nivå  som  diskuterar  mer

övergripande samhälleliga tankesystem. De områden hon fokuserar på,  och som utgör utgångspunkt vid

utformandet  av teman i den tematiska analysen i den här uppsatsen,  är outtalade och motstrida krav på

vetenskaplighet, hur vetenskapligt språk och text kan fungera analyshämmande samt hur ofta reflexmässiga

positivistiska och liberala tankesystem kan hindra analysen. En sammanfattning av dessa tre fokusområden

utifrån Wendts artikel redovisas nedan:

Outtalade och motstridiga krav
Det tycks sällan förekomma någon egentlig undervisning om vad kritiskt tänkande och förmåga till analys

innebär. Själva sättet att göra vetenskap – ways of thinking and practicing (WTP) förmedlas ofta inte alls till

studenterna på samma sätt som innehållet  (Perkins, 2007). Elever har ofta mycket vaga begrepp om vad

analys  och kan leda till  tolkningar  av politisk analys  som allt  från personligt  tyckande till  att  i  strängt

positivistiska termer genomföra en hypotesprövning eller att utifrån olika termer förklara fenomen. Eleverna

har  även svårt  att  i  sitt  vetenskapliga  skrivande  skilja  på  exempelvis  analys  och  referat,  subjektiv  och

normativ eller  självständig och spekulativ.  Otydligheten kring vad dessa uttalade och outtalade krav på

vetenskaplighet  betyder,  och  hur  de  ska  hanteras  skapar  osäkerhet  hos  studenterna  vilket  missgynnar

utveckling av självständighet och analytisk förmåga. 

Vetenskapligt språk och text 

Forskning visar att eleverna har lättare att uttrycka sig i tal än i skrift och att själva nedtecknandet förefaller

ställa krav på exempelvis stringens och det väl sammanhållna som reducerar de muntliga tolkningarna på ett

sätt som hämmar analyserna. Detta hänger delvis samman med att det i de flesta fall primärt är text och inte

tal  som  premieras  vid  examination  och  upplevda  hierarkier  mellan  tal  och  skrift  där  kraven  på

vetenskaplighet  i  skrivandet  blir  tydligare  (Jansson,  Wendt  &  Åse,  2007;  2009).  Även  om pedagogisk

litteratur ofta framhåller att  vetenskapligt skrivande hjälper elever till  en analytisk position och ett  slags

högre kunskapsstadium eller till djuplärande istället för ett ytligt lärande (Dysthe, 2011) verkar det samtidigt

som att  det  vetenskapliga  skrivandet  i  sig  kan  fungera  förfrämligande  och  skapa  osäkerhet  då  eleven

förväntas anpassa sig till en akademisk diskurs som kan kännas onaturlig (Elbow, 2000). 

Språket i den akademiska är enligt Elbow opersonligt, distanserat och komprimerat utan tydlig avsändare

eller mottagare.  Elevers användande av den akademiska diskursen döljer ofta en brist på genuin förståelse.

När de skriver om något bara med lärobokens eller disciplinens språk, eller använder sig av vetenskapliga

begrepp utan att ha bildat en förståelse för dem, distanserar eller isolerar de sig ofta från att uppleva eller att

verkligen internalisera koncepten som de påstås lära sig (Elbow, 2000).  Osäkerheten kan enligt Elbow leda

till att eleven inte vågar analysera, inte vågar inta den position varifrån en egen analys blir möjlig, och börjar

härma vetenskaplighet på ett sätt som hindrar analysen och som inte ska förväxlas med en förståelse eller

förmåga till vetenskaplig analys. Elbow menar att även om vi som lärare kan vara missnöjda om eleverna

inte kan skriva om vad de lär sig med ämnets professionella diskurs borde vi vara lika missnöjda om de inte

kan skriva om det utan att använda disciplinens språk (Elbow, 2000). Detta kan tolkas som att eleverna bör
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utgå från sitt naturliga språk med vardagliga begrepp för att närma sig de vetenskapliga begreppen för att få

tänkandet  och språket  att  hänga ihop snarare än att  distansera sig från texten med ett  språk som känns

främmande och onaturligt. 

Föreställningar om vetenskap 
Samtidigt som samhällsvetenskapen i hög grad vilar på idéer om att verkligheten bara kan beskrivas utifrån

olika perspektiv, har ändå ett  positivistiskt tänkande ett  starkt fäste.  I  viss mån handlar det om en slags

common  sense-  eller  vardagsföreställningar  om  vetenskap  som  ligger  nära  en  positivistisk  tradition

(Murstedt m.fl. 2014). Själva idén om vetenskap som distanserad och ofärgad av erfarenheter blir ett hinder

för elever när de ska  producera egna tolkningar, analyser och förståelser, särskilt när de ska skrivas ner och

bli vetenskaplig text.  Eleven använder olika säkerhetsåtgärder för att garantera vetenskaplighet genom att

förlita  sig  på  vetenskapliga  räddningsvästar  som  uppfattas  som  osvikligt  vetenskapliga – hypoteser,

förklaringar, slumpmässiga urval etc. - och  paketlösningar – att utifrån en medvetenhet om vetenskapliga

statusordningar välja källor, teorier, metoder och angreppssätt, vilket fungerar som hindrande för utveckling

av  ett  vetenskapligt  tänkande  eftersom det  kan  tolkas  som en  osäkerhet  om den  egna  positionen  och

legitimiteten som vetenskapsproducent (Wendt & Åse, 2014). 

Defaultliberalism 
På ett  liknande sätt  som föreställningar  om vetenskap,  och en typ  av reflexmässigt  färgat  angreppssätt,

tenderar  att  verka  hindrande  för  elevernas  analytiska  utveckling  visar  en  studie  om hur  studenter  kan

förändra sin förståelse av olika centrala statsvetenskapliga begrepp att ett liberalt default-perspektiv kan bli

problematiskt  för  studenterna  (Murstedt  m.fl.,  2014).  Detta  handlar  enligt  Wendt  om  att  liberala

föreställningar  som  makt,  på  en  och  samma  gång  är  starkt  dominerande,  och  osynliggjorda.  Liberala

tankesätt  framstår  helt  enkelt  inte  som ett  perspektiv utan som ett  slags  naturligt  förnuft,  vilket  gör  att

studenter kan ha stora svårigheter att analysera utifrån andra perspektiv, inte minst strukturella perspektiv.

Det senaste decenniets nyliberalt och nykonservativt färgade förändringar av akademin (jmf. t.ex. Good &

Moss-Macusin, 2010), där begrepp som excellens och konkurrens fått större inflytande, har också tolkats

som missgynnsamt för kritiska perspektiv. Eleverna läser av sådana normförändringar, och incitamenten att

bedriva kritiska perspektiv har, menar en del uttolkare, drastiskt minskat i takt med det ökade värdet som

tillskrivs anställningsbarhet, entreprenörskap och individualitet (se t.ex. Feigenbaum, 2007).   

Wendt poängterar i artikeln att det, trots de problem och hinder för analys som hon belyser, finns mycket

som är möjligt att göra om vi medvetandegör dessa problemnivåer både för oss själva och för eleverna. En

förutsättning är dock att vi inte fastnar i ett beklagande över de svaga studenterna, och att vi förmår tänka

om kring vissa reflexmässiga pedagogiska idéer som ofta styr vår undervisning.  Enligt Wendt bör man i

högre grad reflektera över hur undervisningen kring skrivandet som praktik egentligen ser ut på universiteten

och flytta det rådande fokuset från skrivandet som en slags färdighet som hur man skriver fotnoter och gör en

litteraturlista till de komplexa dimensionerna av skrivandet, som ligger närmare hur vetenskaplighet tänks

och praktiseras, dimensioner som handlar om relationen mellan språk, tolkning och gestaltning. 

3.5 Ämnesrelaterad litteracitet
Enefalk et al. (2013) argumenterar för att de som undervisar på universitetsnivå inte har möjlighet att täcka

upp för de brister som uppstått redan i grund- och gymnasieskolan, vilket implicerar att man även där i högre

grad bör reflektera över hur undervisning rörande skrivandet som praktik egentligen ser ut. Detta understöds

av  skolans  styrdokument  där  det  står  skrivet  att  de  elever  som  studerar  på  gymnasieskolans

högskoleförberedande program förväntas både kunna läsa och skriva text av vetenskaplig karaktär och att

förhålla sig till den vetenskapliga texten är ett viktigt inslag i förberedelserna för högre studier (Skolverket,

2017b, s.1). Men man kan nog påstå att ämneslärarna på högstadiet och gymnasiet inte heller arbetar explicit
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med läs- och skrivutveckling, eftersom lärarna förmodligen tror och förväntar sig att eleverna redan förvärvat

dessa färdigheter på lägre stadier (Gibbons, 2015). 

Rose  (1988)  argumenterar  för  ett  alternativt  synsätt  att  eleven  har  begränsad  tillgång  till  kunskap  om

diskursen och skrivstrategier och inte att hen är oförmögen att forma abstraktioner. Kunskaper i och om det

språk som är specifikt för ett ämne är en förutsättning för att eleverna ska kunna tillägna sig ämnesinnehållet

och är därför mer än de särskilda ord och begrepp som förknippas med ämnet. Ett välutvecklat ämnesspråk

gör det  möjligt  för eleverna att  förstå hur grundläggande principer i  ämnet är  organiserade (Skolverket,

2017b). Ämnesspråket gör det också möjligt för eleverna att kunna gå in i ämnesspecifika diskussioner och

föra  relevanta  resonemang  eller  att  läsa  och  skriva  de  texttyper  som  dominerar  i  det  aktuella  ämnet,

exempelvis förklarande och diskuterande/argumenterande texter i samhällskunskapen (Gibbons, 2015). 

Det är enligt Gibbons (2015) viktigt att förstå att de olika ämnesspecifika språken inom den akademiska

diskursen inte bara är fackspråk eller jargong utan tvärtom är den adekvata terminologin en nödvändig del av

de vetenskapliga begrepp man lär sig, både för att utöka sitt ordförråd men framför allt för att ämnesrelaterad

litteracitet innebär att mer exakt och koncist kunna uttrycka de komplexa idéer och tankar som ett ämne

inbegriper och som är väsentliga när man studerar det. 

Gibbons menar att förutom specialvokabulären och grammatiska mönster måste litteraciteten också innefatta

de olika slags genres (eller texttyper) och strukturer som tillhör specifika ämnen. Eftersom varje disciplin har

sina egna konventioner och tankemönster som särskiljer den från de övriga; de packar ihop kunskapen på

olika sätt  så kräver olika ämnen olika litterata förmågor, till exempel att  kunna läsa olika genrer,  kunna

använda  olika  strukturer  och  presentationsformer,  känna  till  olika  sätt  att  organisera  språket  och  kunna

bedöma det utifrån olika kriterier. Att vara litterat inom ett ämne innebär enligt Gibbons att man förstår hur

de grundläggande principerna i ämnet är organiserade och värderade, vilket är en förutsättning för att kunna

lära  på  ett  effektivt  sätt  när  det  gäller  kognitivt  utmanande  arbete  som  att  exempelvis  genomföra  en

samhällsvetenskaplig analys.

4. Teoretiska perspektiv
Eftersom de vetenskapliga teorierna i viss mån är analytiska konstruktioner och kan överlappa varandra är

det ibland svårt att i praktiken avgöra vilket perspektiv som ligger till grund för en undersökning ( Justesen &

Mik-Meyer, 2011). Konstruktivismen ligger till grund för denna undersökning men har kompletterat med ett

sociokulturellt  perspektiv.  De  två  perspektiven  överlappar  varandra  i  sin  anti-essentiella  världsbild  men

skiljer  sig  samtidigt  åt  på väsentliga  delar  gällande synsätt  på  lärande och perspektiven använder  olika

begreppsapparater för att förstå lärandeprocessen.

4.1 Det konstruktivistiska perspektivet
Konstruktivismen är en bred samlingsbeteckning som omfattar flera olika synsätt inom samhällsvetenskapen

men  som alla  har  gemensamt  att  de  bygger  på  det  ontologiska  grundantagandet  att  vår  verklighet  är

konstruerad men oenighet råder gällande vem eller vad som konstruerar den. Det finns inte en oberoende och

entydig  verklighet  och  verkligheten,  oavsett  antal,  har  ingen  inneboende  essens  eller  en  stabil  och

sammanhängande meningsfullhet. Verkligheten finns därute men den är inte oberoende av vår förståelse av

den utan konstrueras kollektivt genom språk, diskurser och objektifierande institutionella strukturer som är

betydelsebärande och utgör den kontext som individerna refererar till. (Justesen & Mik-Meyer, 2011).

Forskningens syfte är utifrån detta synsätt att försöka fånga den komplexitet som kännetecknar tillblivelsen

av det observerade fenomenet, samt att beskriva komplexiteten och mångtydigheten ur en rad olika aspekter.
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Undersökningsfältet är aldrig givet oberoende av sociala processer och den specifika kontexten, tvärtom är

subjektiviteten och kontexten betingelser som inte kan eller ska ignoreras, utan den konstrueras fortlöpande,

till exempel genom hur vi pratar om världen. Den konstruerade verkligheten är flytande, instabil, mångtydig

och föränderlig (Justesen & Mik-Meyer, 2011).

Väsentliga  drivkrafter  för  lärande  och  utveckling  är  enligt  Jean  Piaget,  den  förmodligen  mest  kända

konstruktivisten, mognad, handling, socialt samspel och självreglering (det vill säga sökandet efter jämvikt;

att anpassa sig till sin miljö) (Jensen, 2016). Av dessa fyra drivkrafter uppger Jensen självregleringen som

den viktigaste;  att  våra  biologiska system är  självreglerande och eftersträvar  balans  (eller  jämvikt),  och

utifrån den tanken utvecklade Piaget två av sina mest kända begrepp:  

Enligt  Piaget  är  vi  bärare  av  mentala  konstruktioner,  scheman,  för  en  rad  olika  företeelser:  motoriska

scheman (ett  inövat  rörelsemönster),  scheman för  objekt  (en mental  mall  för  hur  någonting ser  ut  eller

fungerar) och scheman för händelser (en mental mall för hur händelser normalt utspelar sig). Schema är ett

organiserat mönster av tankar och handlingar vi upplever världen genom och som hjälper till att förklara

omvärlden.  Det  finns  inga scheman i  objekten eller  subjekten  utan scheman är  ett  resultat  av en aktiv

integrering mellan objekt och subjekt. Olika människor bildar olika scheman för samma objekt beroende på

perception,  kunskaper  och  erfarenheter.  För  att  utforska  världen  skapar  barn  alltmer  komplicerade  och

differentierade scheman som leder till bättre förståelse och anpassning till omvärlden. Med detta förändras

omgivningen och blir alltmer omfattade. 

För  att  upprätthålla  jämvikt  anpassar  sig  människan  till  de  förändrade  förhållandena  genom  adaption,

bestående  av  de  två  delprocesserna  assimilation,  genom  vilken informationen  infogas  i  befintliga

tankemönster,  och  ackommodation,  genom  vilken  tankemönstren  förändras  för  att  passa  den  nya

informationen (Jensen, 2016). Ackommodation sker om en människas inre förväntningar och uppfattningar

inte överensstämmer med den inhämtade informationen och  kognitiv dissonans  uppstår, alltså en obalans

mellan det  inre  schemat  och den yttre  verkligheten.  Det  biologiska och kognitiva systemet  kan då inte

fungera optimalt i sin omgivning, vilket tvingar fram en förändring som innebär att vi behöver uppdatera en

eller flera av våra scheman. När vi märker att fenomen i världen inte är vad vi tror att de är behöver vi ha

scheman som bättre matchar fenomenet, vilket leder till en process som för oss närmare fenomenets sanna

väsen, vilket oundvikligen innebär ett lärande. Om vi ackommoderar för mycket och för länge uppstår också

en form av obalans då vårt inre är för flexibelt och instabilt (Jensen, 2016). Denna meningsskaparprocess,

där olika bitar  av information kopplas ihop för  att  förstå  omvärlden,  är  en central  del  av inlärning och

förståelse (Halldén, 2008). 

Vad denna teori har för påverkan på lärande är enligt Jensen (2016) synsättet att den som lär sig är en aktiv

meningsskapare  och  inte  en  passiv  mottagare  av  information.  I  en  process  av  assimilation  och

ackommodation  försöker  vi  förstå  och  omsätta  informationen  till  något  begripligt  utifrån  de  mentala

konstruktioner vi är utrustade med, alltså vår förförståelse. Vår jämviktssträvan gör att vi assimilerar för att

behålla ett stabilt inre och ackommoderar för att anpassa oss till det yttre (Piaget, 2013). 

4.2 Det sociokulturella perspektivet
Medan  konstruktivismen  syftar  till  att  förklara  våra  olikheter  förklarar  det  sociokulturella  perspektivet

snarare  våra  likheter  med  fokus  på  de  sociala  interaktionerna  istället  för  de  mentala,  individuella,

konstruktionerna  (det  kognitiva).  De  aspekter  som utgör  kännetecken för  den  sociokulturella  teorin;  de

sociala (det sociala samspelet mellan elever och lärare och elev), de medierande (verktyg, hjälpmedel eller

artefakter),  de  situerade  (den miljö som eleverna befinner sig i)  och de kreativa,  samverkar och ger en

struktur för hur undervisning ska ske (Strandberg, 2009). 
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Övertagandet av begrepp från omgivningens språkanvändning anger Strandberg som det viktigaste för den

språkliga och tankemässiga utvecklingen hos barnen. Lärandet handlar om mötet mellan vardagliga begrepp

som bygger på erfarenhet och vetenskapliga begrepp som är teoretiska, där elevens erfarenheter konfronteras

med vetenskapernas begrepp – en komplicerad situation där läraren har en avgörande roll. Det är den vuxnes

vetenskapliga begrepp som sätter elevens spontana tänkande i rörelse mot en kvalitativt högre nivå.

Strandberg menar att det är i det sammanhanget man skall se Vygotskijs teori om den närmaste (proximala)

utvecklingszonen (Vygotskij, 2010) för att bland annat beskriva relationerna mellan elevers vardagstänkande

och det vetenskapliga tänkandet samt lärarens roll att utmana elevers tänkande. Det är inom den närmaste

utvecklingszonen  som lärandet sker,  vilket innebär skillnaden mellan var eleven befinner sig nu och kan

prestera ensam och utan stöd, den faktiska utvecklingsnivån, och vad eleven kan prestera under handledning

eller  i  samarbete  med  andra  människor,  den  potentiella  utvecklingsnivån  (Strandberg,  2009).  Lärarens

ansvar, i rollen som klassrummets mediator, är att se elevens potential som utgångsläget och hjälpa eleven att

prestera inom sin förmåga. Den mentala utvecklingen inom zonen sker i två steg: där den först uppträder i

samspel med andra (social aktivitet) och därefter sker en inre kommunikation (tankeaktivitet). Detta innebär

en internalisering, då individen införlivar den nya kunskapen i den egna personen och gör kunskapen till sin

egen genom appropriering.  Detta utgör början på en ny proximal utvecklingszon (Vygotskij, 2010).  Även

Bakhtin poängterar vikten av förståelse när han undersöker processen då människor omvandlar det externa

auktoritära ordet till det interna övertygande ordet (Bakhtin, 1981). 

4.3 Ett konstruktivistiskt perspektiv med inkorporation av sammanhanget
Även om konstruktivismen och det  sociokulturella perspektivet  representerar två skilda synsätt  på barns

utveckling av tänkande och språk så kan de ses som kompletterande varandra. Konstruktivismen och det

sociokulturella perspektivet förenas i antagandet att människan har en grundläggande vilja att lära sig, att

lärandeprocessen är en aktiv process där individen konstruerar sin egen kunskap. Men för konstruktivismen

handlar det om hur barns tänkande och kunskap uttrycks i språket, beroende på det tänkande de redan har

och allmänna principer för tänkandets utveckling,  medan det ur ett sociokulturellt perspektiv snarare handlar

om en rörelse i motsatt riktning: hur socialt språk och olika begrepp genom yttre aktivitet införlivas i barns

språk och tänkande. 

Med  denna  teoribildning  som  bakgrund  utgår  denna  undersökning  ifrån  det  konstruktivistiska

grundantagandet  att  vår  verklighet  konstrueras  genom sociala  processer  som konstitueras  genom språk,

diskurser och objektifierande institutionella strukturer som är betydelsebärande och utgör den kontext som

individerna refererar till. Våra individuella scheman som har formats av våra kunskaper och erfarenheter

utgör utgångspunkten för vårt lärande, varifrån vi skapar och bildar kunskap och förståelse om omvärlden

genom adaption;  ett  samspel  mellan  inlärningsprocesserna  assimilation  och  ackommodation.  Förståelse

innebär inte passivt upprepande utan aktiv reflektion och den genererade kunskapen är beroende av hur vi

tolkar våra  upplevelser.  Det  sociokulturella perspektivet  bidrar  framför  allt  med de sociala relationernas

avgörande roll i läroprocessen, relationen mellan tänkande och språk samt begreppsbildningens betydelse för

lärandet. 
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5. Syfte och frågeställningar
Mot  bakgrund  av  att  styrdokument  lyfter  mål  som  att  undervisningen  i  samhällskunskap  ge  eleverna

förutsättningar att analysera samhällsfrågor  (Skolverket, 2011) finns ett behov att undersöka vad forskning

på området säger om detta, och vad en analys kan innebära när eleven gör en sådan.

Frågeställningen har i dialog med både VFU-handledare och uppsatshandledare och genom bearbetning av

materialet och inläsning på området utvecklats och specificerats och slutligen formulerats på följande sätt:

Hur kan elevers tolkning av en uppgift som innebär att göra en analys förstås i relation till tidigare forskning

och annan litteratur på området?

• Vilka aspekter (här som teman) framträder? Vilka saknas?

• Vilka teman framträder som tidigare forskning inte har belyst men som också kan ses som aspekter

av att göra en analys'?

Syftet i denna uppsats är att undersöka vad det innebär  att göra en analys. Det sker genom att analysera

elevsvar  –  elever  som  löser  en  uppgift  som  innebär  att  göra  en  analys  –  i  relation  till  Skolverkets

styrdokument,  tidigare  forskning  och  annan  litteratur  på  området  samt  teoribildning.  Därmed  kommer

förhoppningsvis bidraget med uppsatsen ligga i en utvecklad bild av vad forskning säger, och hur detta kan

konkretiseras i relation till elevsvar. 

6. Material och metod

6.1 Material
Under  VFU  III  ansvarade  jag  och  en  parplacerad  praktikant  för  momentet  “Terrorism”  i  kurserna

Samhällskunskap 3 och Internationella relationer för en klass i årskurs tre på en gymnasieskola i Stockholm.

Momentet pågick i åtta veckor. Fyra lektioner avsattes för genomgång, diskussioner och övningar och två

lektioner avsattes för självständigt grupparbete där 3-4 elever genomförde en enkel konfliktanalys (Brolin &

Nohagen, 2011, s.466-468) utifrån forskningsprocessens fyra steg (Brolin & Nohagen, 2011, s.575-576). De

tilldelades en artikel som berättade om en konflikt där en av aktörerna är en terroristorganisation. Deras

uppgift  var  att  undersöka  vad  konflikten  handlar  om  och  utifrån  två  teoretiska  aktörsperspektiv  på

internationella relationer (realism och liberalism) analysera orsaker till  konflikten, möjliga lösningar och

strukturella begränsningar. Källorna eleverna hade att tillgå var dels läroboken Internationella relationer av

Lars-Olof  Karlsson  och  dels  en  länksamling  till  information  om  terrorism,  realism  och  liberalism.

Grupparbetet  resulterade  i  en  skriftlig  rapport  och  en  muntlig  redovisning.  De  aktuella  kunskapskraven

delades ut  vid första lektionstillfället och några veckor in i  momentet  utformade vi  bedömningsexempel

utifrån kunskapskraven som visades i klassen för att konkretisera hur ett svar på de olika betygsnivåerna

kunde se ut. Grupparbetet följdes av en enskild examination bestående av tre uppgifter. Den första innebar att

koppla ihop begrepp med teoretiska perspektiv och den andra att utifrån EU:s definition diskutera begreppet

terrorism.  Den  tredje  uppgiften  var  att  eleverna  skulle  genomföra  en  konfliktanalys  utifrån  en

tidningsartikeln som handlar om ett bombdåd i Somalias huvudstad Mogadishu som terroristorganisationen

Al-Shabaab misstänks ligga bakom:

”Vad  kan  du  se  för  orsaker  till  bombdådet  i  Mogadishu  utifrån  ett  realistiskt  OCH  ett  liberalistiskt

perspektiv? Vad skulle man kunna göra utifrån de två perspektiven för att det inte ska hända igen, alltså

lösningar på konflikten? Använd begreppen i fråga 1 (se nedan) i dina resonemang. (E-A)”
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Begreppen som eleverna skulle använda sig av i sina resonemang: 

allas  krig  mot  alla,  mellanstatlig  organisation,  maktbalans,  diplomati  (samarbete  genom  förhandling),

egenintresse, krig mot terrorismen, mänskliga rättigheter, staten som den främsta aktören (suveränitet), hård

makt, mjuk makt. 

De aktuella kunskapskraven redovisades vid examinationstillfället (se tabell 2 på nästa sida).

Tabell 1 De aktuella kunskapskraven för den enskilda examinationen

A C E

Eleven kan utförligt och 

nyanserat redogöra för hur 

terrorism påverkar och påverkas 

av internationella aktörer. 

Dessutom diskuterar eleven 

utförligt och nyanserat 

realistiskt och liberalistiskt 

perspektiv på terrorism.

Eleven kan utförligt redogöra för

hur terrorism påverkar och 

påverkas av internationella 

aktörer. Dessutom diskuterar 

eleven utförligt realistiskt och 

liberalistiskt perspektiv på 

terrorism.

Eleven kan översiktligt redogöra

för hur terrorism påverkar och 

påverkas av internationella 

aktörer. Dessutom diskuterar 

eleven översiktligt realistiskt 

och liberalistiskt perspektiv på 

terrorism. 

Eleven kan analysera 

terrorismens orsaker och 

lösningar. I analysen använder 

eleven med säkerhet några 

relevanta begrepp och teorier. 

Eleven kan analysera 

terrorismens orsaker och 

lösningar. I analysen använder 

eleven med viss säkerhet några 

relevanta begrepp och teorier. 

Eleven kan analysera 

terrorismens orsaker och 

lösningar. I analysen använder 

eleven med viss säkerhet några 

relevanta begrepp och teorier. 

Källa: Sammanställda från kursplanerna för Samhällskunskap 3 och Internationella relationer (Skolverket, 2011), s.3-6

och s.17-18.

Elevernas analyser i examinationen (uppgift 3) har utgjort det empiriska underlaget i den här uppsatserna. Av

klassens  tjugo  elever  deltog  tretton  elever  vid  examinationstillfället,  varav  elva  genomförde  analysen.

Examinationen pågick i två timmar och eleverna skrev provsvaren på datorn. Elevernas analyser utifrån den

tredje frågeställningen i examinationen, som blev ungefär 0,5-1,5 sidor långa, har använts som underlag för

den tematiska analysen. Elevernas analyser har kompletterats med intervjuer av några av eleverna som deltog

för  att  höra  deras  tankar  och  åsikter  om examinationen.  I  metodavsnitt  6.2.3  Elevintervjuer redovisas

genomförandet av intervjuerna utförligare. Examinationerna och intervjuerna har använts i undersökningen

efter skriftligt godkännande av eleverna (se Bilaga 1 och 2).

6.2 Metod

6.2.2 Tematisk analys
Analysen av elevsvaren har genomförts med hjälp av kvalitativ metod och en tematisk analys.  Tematisk

analys är ett tillgängligt och teoretiskt flexibelt sätt att analysera kvalitativ data för att identifiera mönster

eller teman i materialet (Braun & Clarke, 2008). Metoden kan användas för att  organisera och beskriva

materialet i detalj och även för att tolka olika delar av forskningsämnet. Temat fångar någonting viktigt om

materialet i förhållande till forskningsfrågan och representerar någon typ av mönster i svaren eller mening i

materialet. Svarens relevans bedöms inte i förhållande till kvantitativa mått utan utifrån hur väl det fångar

upp något viktigt kopplat till den övergripande forskningsfrågan.  Den tematiska analysen har genomförts i

sex steg (se tabell 1).
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Tabell 2 Faser i tematisk analys.

Fas Beskrivning av processen

1. Bekanta sig med materialet Transkribera materialet (om nödvändigt), läs igenom det flera gånger

och skriv ned de första idéerna.

2. Koda Koda intressanta drag i materialet på ett systematiskt sätt genom hela

materialet och samla material som är relevant för varje kod.

3. Sök efter teman Samla koder i potentiella teman och samla material som är relevant för

varje potentiellt tema. 

4. Granska teman Kontrollera om teman fungerar i relation till de kodade utdragen (nivå

1) och hela materialet (nivå 2) vilket genererar en tematisk kartläggning

av analysen.

5. Definiera och namnge teman Pågående  analys  för  att  förfina  detaljerna  i  varje  tema,  och  den

övergripande berättelsen som analysen berättar, vilket genererar tydliga

definitioner och namn för varje tema. 

6. Producera rapporten Den sista  möjligheten till  analys.  Urval  av levande och övertygande

exempel,  slutlig  analys  av  valda  utdrag,  återkoppla  analysen  till

forskningsfrågan och litteraturen, producerande en vetenskaplig rapport

av analysen.

Källa: Hämtad från ”Using thematic research analysis in psychology” av Braun, V. och Clarke, V. (2008). Qualitative

Research in Psychology, 3(2), s.87. 

Kodningen som utgör grunden för tematiseringen kan ske antingen utifrån en specifik forskningsfråga eller

så kan den specifika forskningsfrågan utvecklas genom kodningsprocessen. Identifieringen av teman kan ske

på antingen en semantisk eller  en latent  nivå beroende på syftet  med analysen,  där skillnaden är  att  en

tematisk analys på en semantisk nivå innebär att organisera och beskriva materialet för att visa mönster i

innehållet  medan  tematisk  analys  på  en  latent  nivå  går  längre  genom  att  identifiera  och  undersöka

underliggande  idéer,  antaganden  och  föreställningar  och  ideologier  som  antas  forma  eller  informera

materialets semantiska innehåll (Braun & Clarke, 2008). En tematisk analys fokuserar vanligtvis helt och

hållet eller huvudsakligen på en nivå men idealt innehåller analysen en utveckling från  beskrivning, där data

bara  har  organiserats  för  att  visa  mönster  i  innehållet,  och  sammanfattats,  till  tolkning där  mönstrens

signifikans samt bredare meningar och implikationer teoretiseras, ofta i relation till tidigare litteratur. 

Analysen är uppdelad i två delar: en tematisk analys på en semantisk nivå och tematisk analys på en latent

nivå. I den första delen beskrivs materialet och utgör en grund för den andra delen som tolkar materialet.

Därefter följer ett avsnitt med intervjuer som behandlar hur eleverna tolkade examinationsuppgiften. För att

tydliggöra  processen  från  att  börja  läsa  igenom elevsvaren,  till  att  välja  relevant  forskning  och  annan

litteratur på området och utifrån det utforma teman som kategoriserar hur elever kan tolka en uppgift som

innebär att göra en analys, redovisas nedan hur den latenta analysen har genomförts steg för steg utifrån

Tabell 2:

Steg 1: Bekanta sig med materialet

I  arbetet  med att  organisera  elevsvaren har  Skolverkets  bedömningsstöd i  samhällskunskap (Skolverket,

2017) använts för att reda ut vad som kännetecknar svar på olika nivåer i relation till den aktuella delen av

kunskapskraven.  I bedömningsstödet  konkretiseras den aktuella delen av kunskapskraven genom att  den

delas upp i två bedömningsaspekter: Innehållslig bredd och djup samt begreppsanvändning och Analys och

slutsatser. Utifrån dessa två bedömningsaspekter kan kvaliteter motsvarande betyg A, C och E identifieras i
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elevsvaren. Bedömningsstödet är utformat för Samhällskunskap kurs 1a1 och 1b men progressionsuttrycken

(översiktligt,  utförligt  och  utförligt  och  nyanserat  samt  skillnaden  mellan  med  viss  säkerhet  och  med

säkerhet  ) har samma innebörd i andra kurser i samhällskunskap. Överföringsvärden finns även till andra

ämnen som historia och naturkunskap med skillnaden att i dessa ämnen anges dessa progressionsuttryck i

samband med att eleverna ska redogöra för, inte analysera. De två bedömningsaspekterna definieras enligt

följande:

Innehållslig bredd och djup samt begreppsanvändning: 

”På E-nivå räcker det med att väsentliga delar av det centrala innehållet är med. På C-nivå är svaret vara mer

exakt och innehållsrikt, såväl kvantitativt och kvalitativt, och fler centrala delar av moment är med medan på

A-nivå tas de flesta av innehållets centrala delar med ur olika perspektiv.. 

På E-nivå använder  eleven relevanta samhällsvetenskapliga begrepp, emellanåt med låg precision, det vill

säga  begreppen  används  inte  alltid  helt  korrekt  eller  i  rätt  sammanhang.  Begreppsanvändningen

kännetecknas av att  eleven räknar  upp begrepp utan att  i  någon högre grad använda dem i  analys  och

slutsatser.  På  C-nivå  använder  eleven  i  hög  utsträckning  relevanta  samhällsvetenskapliga  begrepp,  i

huvudsak med hög precision, det vill säga begreppen används på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang i

analys  och slutsatser.  På A-nivå använder eleven genomgående relevanta  samhällsvetenskapliga begrepp

med hög precision, det vill säga begreppen används på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang i analys och

slutsatser.” 

Analys och slutsatser:
”På E-nivå är analyser och slutsatser allmänt hållna och görs ibland på subjektiva grunder utan att alltid ha

stöd i sakförhållanden. På C-nivå är analyser och slutsatser emellanåt specifika till sin karaktär och eleven

förtydligar dem genom t.ex. relevanta förklaringar och exempel eller genom att dra paralleller. Samband och

slutsatser  förklaras med stöd i  fakta och sakförhållanden.  Eleven kan ibland problematisera och ta fram

relevanta invändningar och motargument. På A-nivå konkretiseras analyser och slutsatser ofta med hjälp av

flera tydliga och relevanta exempel och förklaringar eller genom att eleven drar paralleller. Samband och

slutsatser förklaras med stöd i fakta och sakförhållanden. Eleven har en problematiserande prägel på texten

och gör relevanta invändningar och motargument. Eleven väger in flera olika aspekter och ser saker ur olika

perspektiv genom att vrida och vända på argumenten.”

Bedömningsstödet har varit behjälpligt vid organiseringen av elevsvaren i detta steg. Dock vill jag poängtera

att dialogen med mer erfarna lärarkollegor är det som har varit mest givande i utvecklandet av en förståelse

för  kunskapskraven  och  dess  konkretisering,  tillämpning  och  anpassning  för  att  mesta  möjliga  mån

överensstämma med elevens prestation.

Steg 2: Koda 

För  att  koda  intressanta  drag  i  materialet  på  ett  systematiskt  sätt  har  jag  använt  fyra  olika  typer  av

markeringar i dokumentet: 

• Perspektiv: Utgår eleven ifrån de teoretiska perspektiven i sin analys?

• Nyckelbegrepp: I vilken utsträckning använder sig eleven av nyckelbegrepp i analysen och på vilket

sätt?

• Konnektorer  (eller  sambandsord/bindeord):  Vilken  typ  av  konnektorer  använder  sig  eleven av  i

analysen?

• Kärnmeningar: Kvalitativa formuleringar i relation till momentets centrala innehåll och de aktuella

kunskapskraven
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Att det kritiska momentet i elevernas analyser enligt min VFU-handledare var tillämpningen av begrepp,

teorier och modeller, en iakttagelse som bekräftas i tidigare forskning på området (Halldén, 1999; Elbow,

2000; Wendt, 2014 och Lundholm, 2018), var det av intresse att undersöka  vilket perspektiv eleven utgår

ifrån i sina analyser samt användning av nyckelbegrepp. Detta motiverar valet av kategorierna perspektiv och

nyckelbegrepp i kodningen av elevsvaren. Handledarens uppmärksammande av elevers svårigheter att skriva

analyser (att gå ifrån att vara beskrivande till att göra analyser, att skilja det beskrivande skrivsättet från det

analytiska skrivsättet och diskussion från analys) bekräftas även i litteraturen:

Lärare klagar på att studenternas texter antingen blir rena referat,  eller framstår som enbart personligt

tyckande (Wendt, 2014) och forskning visar att studenter har svårt att förstå vad som skiljer en analys från

ett referat, eller en rent personlig uppfattning (Elbow 2000; Marks 2008).

Elevers upplevda oförmåga att skilja på olika texttyper gjorde mig intresserad av analys som genre vilket

motiverar  mitt  val  att  använda  den  tredje  kategorin  konnektorer.  Konnektorerna  visar  relationen mellan

tankarna i texten och står ofta först i en mening eller ett stycke och signalerar vilken slags information som

följer (Gibbons, 2015). Varje genre har i regel sina egna slags konnektorer. Exempelvis brukar en berättande

text   ha tidsord (t.ex.  sedan,  därefter,  slutligen),  medan en argumenterande text  kan ha ord som ordnar

tankarna  i  följd,  kontrasterar  dem,  sammanfattar,  utvecklar  eller  lägger  till  information  (t.ex.  för  det

första/andra/tredje, å andra sidan, exempelvis, dessutom). Konnektorerna strukturerar och organiserar texten

som en helhet (Gibbons, 2015).

För att analysera terrorism som samhällsfenomen i detta moment använde eleverna en enkel konfliktanalys

som modell,  vilken har många gemensamma drag med en kausalanalysmodell (se figur 1) som eleverna

enligt deras samhällskunskapslärare, min VFU-handledare, var vana att arbeta med.

Figur 1  Samhällsvetenskaplig analysmodell med orsaker, konsekvenser och åtgärder. 
Källa: Brolin, K. & Nohagen, L. (2011) Forum: Samhällskunskap 123, s.33. Stockholm: Bonnier Utbildning AB.

Frågan i examinationsuppgiften  var vad eleven kan se för orsaker till bombdådet i Mogadishu utifrån ett

realistiskt och ett liberalistiskt perspektiv och vad man skulle kunna göra utifrån de två perspektiven för att

det  inte  ska  hända  igen,  alltså  lösningar  på  konflikten.  Uppgiftsformuleringen  syftade  således  till  att

genomföra  en  kausalanalys  utifrån  de  aktuella  kunskapskraven  att  analysera  terrorismens  orsaker  och

lösningar, vilket i jämförelse med typiska drag i några av skolans genrer (Gibbons, 2015, s.241-246) kan ses

som att en förklarande texttyp efterfrågas.

En förklarande text brukar ha konnektorer som uttrycker orsak och verkan. En vanlig struktur är bestämning

av  företeelsen  och  därefter  händelseföljdens  orsak  och  verkan.  Språkliga  drag  är  exempelvis  allmänna,
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ämnesspecifika substantiv utan mänsklig anknytning, nominaliseringar och passiv form.  Konnektorer kan

användas för att till exempel specificera och förtydliga analyser och slutsatser ( till exempel, det vill säga) och

att  problematisera  (däremot,  å  andra  sidan).  Att  koda  konnektorerna  i  elevsvaren  syftade  både  till  att

undersöka elevernas förståelse av vilken texttyp som de förväntades skriva, följa elevernas tankegångar och

kartlägga orsakssamband. 

Kodningen  av  perspektiv,  nyckelbegrepp  och  konnektorer  anger  enbart  förekomsten  av  dessa,  inte

tillämpningen av dem. Kärnmeningar anger en mer kvalitativ och subjektiv aspekt av analysen där eleven i

sina  resonemang  uttrycker  något  som jag  i  relation  till  uppgiften  uppfattar  som centralt.  Exempel  på

kärnmeningar  kan  vara  när  eleven  inte  använder  nyckelbegrepp  i  analysen  men  med  egna,  mer

vardagsmässiga, formuleringar  förklarar  orsakssamband,  gör  skarpa  iakttagelser  eller  nyanserar  sina

resonemang  på  olika  sätt.  Nedan  redovisas  två  kodade  utdrag  ur  elevernas  analyser  med  tillhörande

motivering för att exemplifiera de fyra olika typerna av kodning (se Tabell 2 och 3).

Tabell 3 Exempel på kodning 

Utdrag 1 Kodat för

Orsaker ur ett  realistiskt perspektiv så vill Al-Shabaab få igenom sin

vilja om hur landet ska styras och att sharia lagarna ska bli hårdare.

Och därför använder sig utav våld och hot. Medan ur ett liberalistiskt

perspektiv  så  är  orsaken  densamma  men  att  man  använder  sig  av

diplomati och det mänskliga rättigheterna för att kunna förhandla sig så

att båda får sin vilja igenom.

1. Perspektiv
2. Nyckelbegrepp
3. Konnektorer

I detta exempel utgår eleven från de teoretiska perspektiven (ur ett realistiskt perspektiv, ur ett liberalistiskt

perspektiv) och använder sig av flera nyckelbegrepp (diplomati,  mänsklig rättigheter,  förhandla).  Eleven

använder sig genomgående av kausala konnektorer, eller sambandsord, (därför, för att, så att) för att uttrycka

orsaker och enkla samband i flera led. Konnektorerna medan...så anger en jämförelse för att belysa en likhet

mellan perspektiven samtidigt som konnektorn men anger en motsättning mellan perspektiven.

Tabell 4 Exempel på kodning

Utdrag 2 Kodat för

Orsaken till  dådet  enligt  liberalismen kan vara att

staten  misslyckats  förmedla  sina  budskap  till  alla

och på så vis skapat ett  utanförskap där missnöjet

endast gror. Ifrån dessa utanförskap växer sig andra

makter  till,  i  detta  fall  terrorgruppen  Al-shebab.

Terrordåden  är  därför  mer  eller  mindre  bevis  för

statens  misslyckanden,  och  därför  anser

liberalismen att misstagen bör tas itu med. 

1. Perspektiv
2. Konnektorer
3. Kärnmeningar

Eleven utgår i detta exempel från ett av perspektiven (enligt liberalismen, anser liberalismen) och använder

kausala konnektorer (på så vis, därför) för att uttrycka orsakssamband och med hjälp av specificering (i

detta fall) vilket gör resonemanget mer utförligt.  Eleven använder sig inte av några nyckelbegrepp i sin

analys  men lyckas i  sina resonemang komma åt aspekter som jag i  relation till  uppgiften bedömer som

centralt (terrorismen kan ur ett liberalistiskt perspektiv ses som ett uttryck för missnöje som bottnar i statens

misslyckanden). 
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Steg 3-5: Söka efter, granska, definiera och namnge teman 
Efter att ha kodat alla elevsvar utifrån de fyra kodningarna är nästa steg att söka efter teman med analysens

frågeställning som utgångspunkt. En induktiv ansats har inneburit att analysen började någon annan stans än

där jag började. Frågeställningen var till en början öppet formulerad som: Hur har eleverna genomfört sin

analys (semantisk nivå) och vad kan det säga om deras uppfattning om analysbegreppet (latent nivå)? 

Frågeställningen har genom bearbetning av materialet och inläsning på området  utvecklats och specificerats

som:

Hur kan elevers tolkning av en uppgift som innebär att göra en analys förstås i relation till tidigare forskning

och annan litteratur på området?

• Vilka aspekter (här som 'teman') framträder? Vilka saknas?

• Vilka teman framträder som tidigare forskning inte har belyst men som också kan ses som aspekter

av att göra en analys'?

Dessa frågeställningen har jag utgått ifrån i sökandet efter teman (steg 2) i det kodade materialet.

Temana har skapats i en växelverkan med litteraturen. Kodningarna i det analyserade materialet har lett till

efterforskning för att  hitta teorier och perspektiv som på något sätt  behandlar aspekterna, samtidigt som

litteraturen har agerat glasögon för att identifiera och koda aspekter i elevsvaren. Analysen har genomförts

med Skolverkets styrdokument och bedömningsstöd som utgångspunkt. Därefter har tidigare forskning på

området behandlats (framför allt Rose, 1988; Halldén, 2002; Lundholm, 2018, Wendt, 2014; Elbow, 2000 &

Gibbons,  2015). De kodade aspekterna har  ställts  mot  varandra för  att  både hitta  samband och urskilja

likheter  och  skillnader.  Relaterade  aspekter  har  fogats  samman och formulerats  som teman.  Teman har

granskats  i relation till typiska drag i några av skolans genrer (Gibbons, 2015) för att identifiera genredrag i

temana. För att närma mig en förståelse av elevernas tolkning av uppgiften och hur de kan tänkas uppfatta

vad göra analys innebär  har elevsvaren analyseras och tolkats i relation till teori på ett övergripande plan;

utifrån det konstruktivistiska perspektivet att individen är tolkande i relation till världen, och konstruerar sin

kunskap om den, är i och med denna forskningsfråga kopplad till elevers tolkning av uppgift och hur de kan

tänkas uppfatta vad göra analys innebär. 

De teman som slutligen har definierats och namngetts (steg 4 och 5) är:

• Analys som personligt tyckande (kvaliteter som generellt motsvarar E-nivå)

• Analys som referat (kvaliteter som generellt motsvarar C-nivå)

• Analys som utredande text (kvaliteter som generellt motsvarar A-nivå)

• Analys som kritisk granskning (hypotetisk men önskvärd A-nivå; A+)

6. Producera rapporten

I följande steg har undersökningens resultat och analys sammanställts (se avsnitt 7. Resultat och analys).

6.2.2 Elevintervjuer
Intervjuerna ägde rum tisdag den 12 december efter  lunch under ungefär 10 minuter i  cafeterian på ett

gymnasium i Stockholm.  De var inte planerade i förväg utan skedde då jag i ett annat syfte besökte skolan

och fick möjligheten att prata med några av dem några minuter efter lunchen då de var på väg till en lektion.

Eleverna informerades om vad deras svar på frågorna skulle användas till, syftet med undersökningen och att

deras eventuella svar skulle anonymiseras (se avsnitt  6.2.3 Etik). Intervjuerna, eller samtalen, skedde i två

grupper som jag har valt att kalla grupp 1 och grupp 2. Grupp 1 bestod av fyra elever medan Grupp 2 bestod

av två elever. I resultatet har jag benämnt tre av eleverna i grupp 1 som elev X, Y och Z. Den fjärde eleven
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benämns inte med kodat namn då hen inte aktivt deltog med synpunkter i samtalet, mer än att instämma med

de andra elevernas (X, Y och Z) åsikter (se avsnitt  7.3 Elevintervjuer). I grupp 2 benämns de två eleverna

inte med kodade namn utan som en entitet,  t.ex.  ”I grupp 2 yttrades samma önskan som i grupp 1 [...]”,

eftersom  eleverna var samstämmiga i sina synpunkter. Svaren nedtecknades av mig och sammanfattades för

eleverna efteråt  och de  gav  mig  sitt  muntliga samtycke  att  svaren används i  undersökningen.  Eftersom

intervjuerna skedde spontant under informella former utan skriftligt samtycke innan intervjuerna utgör de

inte en del av analysen utan kan mer ses som ett kompletterande inslag; en kommentar av resultatet i den

tematiska analysen och ett bidrag i utvecklandet av en förståelse av hur eleverna tolkade uppgiften. Eleverna

har efteråt skriftligt godkänt att intervjuerna används i den här undersökningen (se bilaga 3).  

6.2.3 Etik
Undersökningen är genomförd i enlighet med lagen om etikprövning av forskning som avser människor

(SFS 2003:460) . Eftersom forskningspersonerna, eleverna, har fyllt 15 år men flera inte har fyllt 18 år och

de inser vad forskningen innebär för hans eller hennes del, har de i överensstämmelse med 18 § informerats

och samtyckt till forskningen på det sätt som anges i 16 och 17 §§. Det anges i 16 § att forskningspersonerna

ska  informeras  om den  övergripande  planen  för  forskningen,  syftet  med  forskningen,  de  metoder  som

kommer  att  användas,  de  följder  och  risker  som kan  användas,  vem som är  forskningshuvudman,  att

deltagande i forskningen är frivilligt och forskningspersonens rätt att när som helst avbryta sin medverkan.

Forskningen får enligt 17 § bara utföras om forskningspersonen har samtyckt till den forskning som avser

henne eller honom. Samtycket ska vara frivilligt, uttryckligt och preciserat till viss forskning.

Etiska  ställningstaganden i  den  här  undersökningen  har  framför  allt  berört  de  elever  som deltog  i  den

skriftliga examinationen och i intervjuerna samt deras samhällskunskapslärare, min VFU-handledare, som

jag  har  fört  dialog  med  om  uppsatsämnet  (se  sammanfattning  av  dialogen  i  avsnitt  2.  Bakgrund).

Examinationen och dialogen med läraren genomfördes innan val av uppsatsämne men eleverna och läraren

har i enlighet med 16-18 § informerats om undersökningens syfte och upplägg samt om hur materialet lagras

och  används,  och  de  har  gett  sitt  samtycke  till  lagring  och  användande  av  materialet,  se

medgivandeblanketter  i  bilaga  1 och  2.  Intervjuerna  med  sex  av de  elever  som deltog i  examinationen

genomfördes efter  bearbetning av materialet  och eleverna informerades innan intervjuerna om vad mina

anteckningar  från  intervjuerna  ska  användas  till,  om undersökningens  syfte  och  upplägg  samt  om hur

materialet lagras och används, och de har gett sitt samtycke till lagring och användande av materialet, se

medgivandeblanketter i bilaga 3.

Materialet  har  samlats  in  och  bearbetats  i  enlighet  med  Vetenskapsrådets  forskningsetiska  principer  i

publikationen God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) och de rekommendationer som presenteras i denna

skrift gällande sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Eleverna har informerats om vilka

åtgärder som kommer att  vidtas för att  förhindra,  eller  minska risken,  för att  deras  personuppgifter  ska

spridas eller att svaren ska kunna spåras till dem. Detta har skett genom anonymisering av svaren så att ingen

elev omnämns i utdragen ur examinationssvaren och eleverna benämns i intervjuerna som X, Y och Z (i

enlighet med 21 § i personuppgiftslagen (SFS 1998:204)). Detta har tydligt poängterats för eleverna.
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7. Resultat och analys

7.1 Tematisk analys på en semantisk nivå
På  denna  nivå  har  elevsvaren  organiserats  och  sammanfattats  utifrån  Skolverkets  bedömningsstöd  i

samhällskunskap (Skolverket, 2017) och i samråd med mer erfarna lärarkollegor (se Tabell 4).

Tabell 4 Sammanställning av betygsfördelning

Totalt 13 prov Fråga 1 (max betyg E) Fråga 2 (max betyg C) Fråga 3 (max betyg A, 3 st ej svarat)

A 3

C 6 4

E 13 7 3

Alla tretton elever verkar ha koll på vilka begrepp som tillhör vilket perspektiv (tre stycken hade åtta rätt av

tio begrepp, sju stycken har nio rätt, tre stycken hade tio rätt), men när det kommer till att tillämpa begreppen

i en analys utifrån de två perspektiven är det endast tre stycken som fick betyget A då de  utförligt och

nyanserat diskuterar  realistiskt  och  liberalistiskt  perspektiv  på  terrorism  och  i  analysen  med  säkerhet

använder några relevanta begrepp och teorier då terrorismens orsaker och lösningar analyseras. Fyra elever

gör detta utförligt men hade i större utsträckning behövt utgå ifrån och använda sig av begreppen, utveckla

resonemangen, ställa perspektiven mot varandra och problematisera. Tre elever genomförde en  översiktlig

analys men hade behövt reda ut skillnaden mellan de två perspektiven med tillhörande begrepp och tydligt

utgå ifrån dessa i analysen. Tre elever svarade inte. Sju elever var frånvarande vid examinationstillfället. 

7.2 Tematisk analys på latent nivå
Att elever kan tolka politisk analys som allt från personligt tyckande till att i strängt positivistiska termer

genomföra en hypotesprövning eller att utifrån olika termer förklara fenomen (Wendt,  2014) bekräftas i den

tematiska analysen. Av elva elever förefaller det som om två elever har tolkat uppgiften som att de ska

uttrycka sin personliga uppfattning och utgår helt eller övervägande från sina egna värderingar och åsikter

för att diskutera terrorism som samhällsfenomen. Åtta elever utgår istället ifrån de teoretiska perspektiven i

sina resonemang.  Fem stycken använder  perspektiven för  att  förklara  terrorismens  orsaker  och redovisa

potentiella lösningar. Tre stycken går steget längre i analysen genom att i en mer utredande ansats ställa

perspektiven mot varandra, jämföra och problematisera de olika synsätten. Denna ansats hade dock kunnat

tas ytterligare ett steg längre genom att i högre grad kritiskt granska perspektivens grundantaganden och dess

begränsningar. Det framstår som ett genomgående tema i analyserna att eleverna inte vågar inta den position

varifrån en egen analys blir möjlig för att producera egna tolkningar, analyser och förståelser. Synteser och

slutsatser lyser med sin frånvaro. Elevernas olika tolkningar av uppgiften har delats upp i tre teman; analys

som personligt tyckande, analys som förklarande text och analys som utredande text. Avsaknaden av ett i

högre grad kritiskt  granskande perspektiv där eleven intar  en mer självständig position i  sin analys  och

syntetiserar  har format  ett  fjärde tema:  analys  som kritiskt  granskning.  Dessa fyra  teman redovisas mer

utförligt, tillsammans med exempel från elevernas analyser, nedan. Varje tema är uppdelade i tre punkter:

samband  och  slutsatser,  abstraktionsnivå  och  analys  som personligt  tyckande/förklarande  text/utredande

text/kritiskt granskning. Den aktuella kodningen i elevexemplen  har i tydliggörande syfte markerats med fet,

kursiverad och understruken text.
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Tema 1: Analys som personligt tyckande 

Samband och slutsatser:

Eleven tolkar uppgiften som innebär att  göra en analys som att uttrycka en personlig uppfattning, vilket

liknar en krönika. Med utgångspunkt i konflikten studerar eleven orsakssamband genom att antingen kort

beskriva orsaker bakom konflikten och potentiella lösningar på konflikten utifrån de två perspektiven, följt

av en diskussion kring egna åsikter och värderingar, eller enbart föra en diskussion utifrån ett personligt

perspektiv. Sambanden är enkla, linjära och sällan i flera led. Analys och slutsatser är allmänt hållna och görs

ibland på subjektiva grunder utan att alltid ha stöd i sakförhållanden. Typiska konnektorer eleven använder

sig av är exempelvis för att och så.

Exempel på denna typ av samband och slutsatser:
 ”[…] Somalia styrs via demokrati- Al-Shabaab vill avskaffa demokrati. Så enkelt som det låter så är detta en

av alla anledningar till varför bombdådet skedde. Genom att komma åt någons svaga punkter, exempelvis att 

skrämma upp de genom att bomba staden, kidnappa barn som vuxna, slakta eller hänga folk, så får man folk 

att frukta en. Genom att folk fruktar en så kan man få personerna att göra lite som man själv vill, de har ju 

inget annat val så att säga. [...]”

Abstraktionsnivå:

Eleven  använder  inte,  eller  i  låg  utsträckning,  abstraktioner  som begrepp,  teorier  och  modeller  för  att

beskriva och förklara konflikten. Om teorierna beskrivs används inte exempel på konkreta fenomen för att

konkretisera och vice versa. Använder eleven relevanta samhällsvetenskapliga begrepp görs det  med låg

precision, det vill säga begreppen används inte alltid helt korrekt eller i rätt sammanhang. 

Exempel på denna abstraktionsnivå:  
”Det är en mjuk makt i Somalia och de vill införa hård makt i landet och det ser man genom att Al-Shabab

vill införa strängare sharialagar.”

Analys som personligt tyckande:

Uppfattningen  att  analys  innebär  att  uttrycka  en  personlig  uppfattning  gör  det  irrelevant  att  använda

jämförande och kontrasterande exempel för att belysa likheter och skillnader mellan olika perspektiv och

undersöka orsaker till skillnaderna.  Analysen av orsakssamband är således ytlig och utan generaliseringar.

Eleven skiljer inte mellan samhällsvetenskaplig analys och de politiska lösningar som eleven anser vara bäst

utifrån sina värderingar och förhåller sig inte neutral till olika ideologiska ställningstaganden. 

Exempel på analys som personligt tyckande:

”[…] Ur ett realistiskt perspektiv så skulle man kanske se det som ett allas krig mot alla, eller rättare sagt

kriga mot terrorismen. Man skulle nog använda en hård makt och göra allt i sin väg för att ”få bort” dem från

samhället.  Men  ur  ett  liberalistiskt  perspektiv  så  är  orsaken  densamma  men  att  man  använder  sig  av

diplomati och de mänskliga rättigheterna för att kunna förhandla så att båda får sin vilja igenom. […] Jag

värderar så att terrorismen ska krigas mot då om man inte anser att alla ska vara lika värda och ha samma

förutsättningar. Ingen ska tro sig ha mera makt eller rätten att bestämma över någon annans liv. Jag ser alltså

lösningen på ett realistiskt perspektiv, men har även tanke på de mänskliga rättigheterna och vad som är

rätten till ett värdigt liv.”
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Tema 2: Analys som förklarande text 

Samband och slutsatser:

Eleven tolkar uppgiften som innebär att göra en analys som att skriva en förklarande text, vilket liknar ett

referat. Med utgångspunkt i konflikten studerar eleven orsakssamband genom att redogöra för orsaker bakom

konflikten och potentiella lösningar av konflikten utifrån de två perspektiven.  Analys  tolkas i  termer av

klassificering bestående av identifiering, sammanställning och jämförelse på ett sätt som ska framstå som

objektivt och säkert. Sambanden är i vissa fall komplexa, det vill säga de kan vara i flera led eller/och icke-

linjära.  Eleven  återger  perspektivens  olika  synsätt  snarare  än  att  diskutera  alternativa  lösningar  och

rimligheten  i  dessa  utifrån  olika  perspektiv. Eleven  arbetar  med  förklaringsmodeller,  för  resonemang

baserade på belägg i form av fakta och sakförhållanden och drar slutsatser utifrån dessa, snarare än att utgå

ifrån egna värderingar och åsikter. Analyser och slutsatser är emellanåt specifika till sin karaktär och eleven

konkretiserar och förtydligar dem genom till exempel relevanta förklaringar och exempel eller genom att dra

paralleller. Typiska konnektorer för den förklarande analysen är t.ex. eftersom, därför och till exempel.

Exempel på denna typ av samband och slutsatser:

”Att  lösa  konflikten  med  Al-Shabaab  i  Somalia  utifrån  en  liberalistiskt  syn  är  att  samarbeta  genom

förhandling  eftersom länder eller grupper som handlar och är beroende av varandra krigar inte. Man kan

även samarbeta med mellanstatliga organisationer som exempelvis FN   för att bekämpa terrorismen och för

att skydda de mänskliga rättigheterna.”

Abstraktionsnivå:

Eleven  abstraherar  i  viss  mån  genom  att  utgå  från  de  två  perspektiven  och  använda  sig  av  ett  fåtal

samhällsvetenskapliga  begrepp  för  att  beskriva  och  förklara  konflikten.  Elever  som uppfattas  ha  tolkat

uppgiften som att skriva ett referat tenderar att i högre utsträckning använda relevanta samhällsvetenskapliga

begrepp i sina analyser än elever som tolkat uppgiften som att uttrycka en personlig uppfattning och med

högre precision. Dock används begreppen även i detta tema i stor utsträckning med låg precision och det

förekommer att de räknas upp utan att i någon högre grad användas i analys och slutsatser. 

Exempel på denna abstraktionsnivå: 
”Orsaker enligt den liberalistiska perspektivet är då att landet har väldigt mjuk makt som Al-Shabaab inte

vill ha, utan de vill ha det mer strikt än vad det är nu.”

Analys som förklarande text:

Eleven problematiserar inte och tar ytterst sällan fram relevanta invändningar och motargument. Jämförande

och kontrasterande exempel för att belysa likheter och skillnader är sällsynta vilket hindrar djupare analyser

av orsakssamband och generaliseringar. Eleven tenderar att försöka lösa uppgiften och förhåller sig till frågor

om att göra rätt  och fel  på ett sätt som hindrar det analytiska flödet. Eleven har svårigheter med att skilja

mellan  samhällsvetenskaplig  analys  och  de  politiska  lösningar  som eleven  anser  vara  bäst  utifrån  sina

värderingar och att förhålla sig neutral till olika ideologiska ställningstaganden. Egna erfarenheter, tolkningar

och perspektiv uteblir. 

Exempel på analys som förklarande text: 
[…] Liberalismen och realismen har två olika syn på lösningar. Realismen anser att det enda och bästa

sättet är att skicka in militärtrupper till Somalia för att döda terroristerna och rensa hotet. Liberalismen

skulle helst anse att bästa sättet till att lösa problemet är att diskutera och förhandla med terroristgruppen

Al-Shabaab  och  komma  överens  om  en  lösning  som  passar  bägge  sidorna.  Däremot,  att  skicka  in

militärtrupper och döda terroristerna skulle även skada andra individer och därför skulle realismens syn på

lösningen strida mot de mänskliga rättigheterna. I så fall, skulle liberalismens syn på lösningen vara mer 
effektiv i detta fall.
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Tema 3: Analys som utredande text 

Samband och slutsatser:

Eleven tolkar uppgiften som innebär att göra en analys som att skriva en utredande text..  Med utgångspunkt i

ett  problem studerar  eleven  orsakssamband  genom att  utreda  orsaker  bakom konflikten  och  potentiella

lösningar  av  konflikten  utifrån  de  två  perspektiven. Analys  som utredande  text  ligger  närmare  en

förståelseansats än en analys som förklarande text och är större utsträckning baserad på tolkande praktiker

med teoritestande, hypotesprövande och förklarande ansatser. Sambanden är inte alltid linjära och kan vara

både  komplicerade  och  sammanflätade.  Eleven  diskuterar  alternativa  lösningar  och  rimligheten  i  dessa

utifrån olika perspektiv. Eleven arbetar med förklaringsmodeller, för resonemang baserade på belägg och

drar slutsatser utifrån dessa. Analyser och slutsatser konkretiseras och förtydligas med hjälp av flera tydliga

och relevanta exempel och förklaringar eller  genom att eleven drar paralleller.  De slutsatser  som eleven

kommer fram till ska präglas av belägg och slutledningar, vilka kan diskuteras och ifrågasättas, och inte av

egna värderingar och åsikter. Genom att vidga perspektivet från det lilla till det större kan djupare analyser

av orsakssamband och vissa generaliseringar göras, kanske till och med prognoser om vad som kan hända i

framtiden. Typiska konnektorer för den utredande analysen är exempelvis men, å andra sidan och detta kan

leda till.

Exempel på denna typ av samband och slutsatser: 
”[…]  En  lösning  enligt  liberalismen  kan  vara  att  förmedla  fred  med  terrorgruppen,  för  att förhindra

ytterligare  blodutgjutelse  och få  någon ihållande fred.  Istället  för  att döda eller  fängsla  anhängare som

realismen hellre  skulle  göra  skulle  liberalismen ifrågasätta  vad  det  faktiskt  är  gruppen vill  och  därmed

försöka föra in det som går i systemet.  Alltså förhandla sig ur situationen.  Detta kan leda till att gruppen

slutar att begå dåd då de ser förändring åt deras håll i samhället. Och kanske till och med upphör som grupp.

Men det  kan  också innebära att  gruppen inte ändrar sig något,  kanske temporärt upphör terrordåd,  men

endast för att vinna mark, så att säga, när staten går med på saker så vinner gruppen lite mer för varje gång.

Och på så sätt få mer och mer inflytande och mark tills de kan störta staten helt och hållet.”

Abstraktionsnivå:

Eleven  abstraherar  genom att  använda  begrepp,  teorier  och  modeller  för  att  beskriva  och  förklara  hur

samhället ser ut och fungerar. Eleven rör sig mellan abstraktion och konkretion genom att hitta exempel i

teorierna och använda dem på konkreta fenomen och vice versa.  Eleven använder  genomgående relevanta

samhällsvetenskapliga begrepp med hög precision, det vill säga begreppen används på ett korrekt sätt och i

rätt sammanhang i analys och slutsatser. 

Exempel på denna abstraktionsnivå: 
Inom  liberalismen förespråkar  man  istället  en  mjuk  makt,  där  som  sagt  mänskliga  rättigheter,  ett

internationellt  samarbete och  ett  diplomatiskt  tillvägagångssätt är  det  enda  sättet  att  motarbeta  och

förebygga rasism och handlingar som i Mogadishu. 

Analys som utredande text:

Eleven har en problematiserande prägel på texten och gör relevanta invändningar och motargument. Eleven

väger in flera olika aspekter och ser saker ur olika perspektiv genom att vrida och vända på argumenten.

Eleven använder  jämförande  och  kontrasterande  exempel  i  sina  resonemang för  att  belysa  likheter  och

skillnader och undersöka orsakerna till skillnaderna. Eleven skiljer mellan samhällsvetenskaplig analys och

de politiska lösningar som eleven anser vara bäst utifrån sina värderingar och förhåller sig, i största mån,

neutral till olika ideologiska ställningstaganden.

Exempel på analys som utredande text: 
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”[…] Självklart kommer det att  finnas vissa hinder för för båda synsätten. Dessa aktörer måste följa de

internationella reglerna som finns. Staten måste följa de internationella reglerna som bestämmer hur ett land

får  agera  mot  en  terrorgrupp.  Det  finns  till  exempel  FNs  mänskliga  rättigheter,  enligt  de  mänskliga

rättigheterna är alla människor oavsett vad samma värde och rätt till en rättslig prövning vilket begränsar

staten  från  att  bete  sig  hursomhelst  med  terroristerna  och  utplåna  de  då  det  går  emot  de  mänskliga

rättigheterna. För liberalismen är dessa lagar och regler inga större problem då man försöker att

hitta en lösning på en fredlig väg som inte går emot de internationella lagar och regler som finns.
Medan realismens syn inte kan följas helt då de skulle kriga mot organisationen Al-Shabaab och försöka få

bort de helt från landet snabbt för att lösa problemet, detta skulle gå emot lagar som de mänskliga rättigheter

och allas lika värde som skulle leda till andra stora problem till exempel att oskyldiga folk skulle dö och

många hade flytt men även att staten skulle straffas av FN då de inte följer lagarna.”  

Tema 4: Analys som kritisk granskning 
Avsaknaden av ett  i  högre grad kritiskt  granskande perspektiv i  elevernas  analyser  där de intar  en mer

självständig  position  i  sina  analyser  och  syntetiserar  har  format  ett  fjärde  tema:  analys  som  kritiskt

granskning. Detta frånvarande men önskvärda tema skulle kunna beskrivas på följande sätt:

Samband och slutsatser:

Eleven tolkar  uppgiften  som innebär  att  göra  en  analys  som att  genomföra  en kritisk  granskning. Med

utgångspunkt  i  ett  problem studerar  eleven  orsakssamband  genom att  inte  bara  utreda  orsaker  bakom

konflikten och potentiella lösningar av konflikten utifrån de två perspektiven utan även kritiskt granska och

ifrågasätta perspektivens synsätt. Eleven ställer perspektiven mot varandra inte bara genom att jämföra ytliga

drag utan utifrån perspektivens grundantaganden och kan därifrån se likheter och skillnader i ideologi som

leder  till  skilda  synsätt  på  orsakssamband.  Strukturella  begränsningar  diskuteras  vilket  synliggör

aktörperspektivens gemensamma utgångspunkt och handlingsutrymme. Eleven intar en självständig position

i  sin analys  och avslutar  sin analys  med en syntes och drar slutsatser  utifrån sina resonemang.  Typiska

konnektorer  för  den  kritiskt  granskande  texten  skulle  kunna  vara  trots  detta,  sammanfattningsvis  och

slutsatsen blir.

Abstraktionsnivå:

Eleven abstraherar  genom att  använda  begrepp,  teorier  och  modeller  för  att  beskriva  och  förklara  (och

kritiskt granska) hur samhället ser ut och fungerar. Eleven rör sig mellan abstraktion och konkretion genom

att  hitta  exempel  i  teorierna  och  använda  dem på  konkreta  fenomen  och  vice  versa.  Eleven  använder

genomgående relevanta samhällsvetenskapliga begrepp med hög precision, det vill säga begreppen används

på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang i analys och slutsatser. 

Analys som kritisk granskning:

Ett hypotetiskt exempel på analys  som kritisk granskning skulle kunna vara att  ta analysexemplet i  den

utredande texten (se ovan: Exempel på analys som utredande text  i Tema 3 Analys som utredande text) ett

steg längre genom att även diskutera liberalismens begränsningar (t.ex. att det kan vara svårt att få länder att

komma  överens  om  gemensamma  lösningar)  och  jämföra  perspektiven  med  varandra  utifrån  dess

begränsningar. Analysen hade kunnat avslutas med en sammanfattning och en slutsats utifrån resonemangen.
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7.3 Elevintervjuer
Frågan som ställdes till eleverna var: ”Tyckte ni att något var svårt eller otydligt med konfliktanalysen i

examinationen och hur hade vi lärare i så fall kunnat förbereda er bättre inför examinationen?”. Avsikten var

att ställa öppna frågor för att få deras spontana reaktioner utan att styra in dem i någon riktning eller ha några

specifika förväntningar på deras svar, samt betona att svaren endast är till för eget bruk som komplement till

textanalyserna  i  denna  uppsats  så  att  de  inte  skulle  känna  sig  hämmade  av  att  deras  potentiella  kritik

möjligtvis skulle förmedlas till ordinarie lärare eller hanteras på något annat sätt som kan påverka dem i

något  avseende  (se  avsnitt  6.2.3  Etik  för  utförligare  redogörande  av  etiska  ställningstaganden  och

forskningsetiska principer i undersökningen).

Den första reaktionen i grupp 1 var från elev X: ”Jaha, var det en analys!”. En annan elev Y sa att hen hade

missförstått uppgiften, Y förstod inte att hen skulle använda sig av begreppen i analysen, och att det hade

kunnat vara tydligare i uppgiften hur begreppen skulle användas. Elev Z instämde. Elev X fyllde i att det

borde stått att de ska utgå från begreppen och utveckla, vilket resulterade i en diskussion mellan elev X och

Y  om  det  skulle  stå  utgå  ifrån  begreppen  i  analysen  eller  använd  begreppen  i  analysen.  Elev  Y

sammanfattade diskussionen med att ju mer och utförligare information det finns i uppgiftsformuleringen

desto bättre eftersom det är lättare att förstå och mindre risk för missförstånd. Annars leder det till en massa

frågor till läraren och kanske man ändå inte förstår och då kanske man struntar i uppgiften och går vidare.

Slutligen  var  de  fyra  eleverna  överens  om  att  utöver  otydligheten  kring  begreppsanvändningen  var

examinationen tydlig och att de förstod vad de skulle göra. Gällande hur de hade kunnat känna sig bättre

förberedda ansåg elev X att vi kunde gått igenom kunskapskraven noggrannare och konkretiserat dem vilket

elev Y höll med om.

I grupp 2 yttrades samma önskan som i grupp 1; att vi kunde ha varit tydligare med hur de skulle använda

begreppen i analysen. För att förbereda dem bättre inför examinationen hade det under lektionstid kunnat

vara mer diskussion kring begreppen och mer praktisk tillämpning för att förstå hur de ska användas. 

7.4 Slutsatser
Hur kan elevers tolkning av en uppgift som innebär att göra en analys förstås i relation till tidigare forskning

och annan litteratur på området?

Grundläggande  i  denna  undersökning   har  varit  att  undvika  det  som Rose  (1988)  kallar  för  kognitiv

reduktionism,  alltså att  söka enkla,  övergripande förklaringar  till  varför  eleverna inte uppnår  förväntade

studieresultat  och att  skillnader i  elevers prestation är  att  de tänker fundamentalt  olika.  I  sökandet  efter

förståelse snarare  än förklaringar  har  jag därför valt  ett  konstruktivistiskt  perspektiv som utgår ifrån att

människan har en grundläggande vilja att lära sig och att lärandeprocessen är en aktiv process där individen

konstruerar sin egen kunskap. Rätt och fel i en situation omformuleras istället som att olika tolkningar  leder

till förståelse eller missförstånd. Utifrån detta perspektiv har fokus flyttat från att konstatera att det inte gick

så bra på provet för många av eleverna till att granska lärandesituationen och undervisningen som föranledde

examinationen.  En tolkning  skulle  då  kunna  vara  att  eleverna  hade  begränsad  tillgång till  kunskap om

diskursen  och  skrivstrategier  (Rose,  1988)  och  att  det  var  uppgiftsformuleringen  eller

undervisningssituationen  som  inte  skapade  de  förutsättningarna  eller  tillhandahöll  de  redskapen  som

möjliggjorde för eleverna att visa sin analytiska förmåga på provet.

En av  förutsättningarna  för  att  eleven ska  kunna  analysera  samhällsvetenskapligt  (och  förstå  hur  de

grundläggande  principerna  i  ämnet  är  organiserade  och  värderade,  alltså  de  olika  slags  genres  (eller

texttyper) och strukturer som tillhör det specifika ämnet), är att elevernas litteracitet innefattar de olika slags
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genres (eller texttyper) och strukturer som tillhör det specifika ämnet (Gibbons, 2015). Som praktikant visste

jag och den parplacerade praktikanten inte vad eleverna hade för förkunskaper och hur mycket de hade

arbetat med analys av olika samhällsfenomen tidigare. Enligt deras samhällskunskapslärare, vår handledare,

var de i alla fall vana vid att använda kausalanalysmodellen, alltså analys som verktyg eller redskap. Dock

framkom det i samtal efteråt att de har svårt med tillämpningsmomentet och svårt att skilja olika texttyper

(genres) från varandra (se 2 Bakgrund). Dessa svårigheter bekräftades till stor del i elevernas analyser (se 7.2

Tematisk analys på latent nivå). Med detta som bakgrund kan elevernas litteracitet ses som bidragande till att

majoriteten av eleverna inte valde en mer utredande ansats (Tema 3 Analys som utredande text) och kritiskt

granskade perspektiven (se  Tema 4: Analys som kritisk granskning).  Hur skriver man en analys? Vilken

texttyp efterfrågas? Vilka är de typiska språkliga dragen för den texttypen? 

Eleverna förväntades vara utförliga och nyanserade i sina resonemang, vilket var angivet i kunskapskraven

på examinationen. Dock har elever, likväl som lärare svårt att förstå vad dessa progressionsuttryck egentligen

innebär. I inledningen av momentet fick därför eleverna svarsexempel för de olika betygsnivåerna som vi

gick  igenom  gemensamt.  Ändå  framkom  i  både  i  flertalet  utvärderingar  och  i  intervjuer  (se  7.3

Elevintervjuer) att vi hade kunnat gå igenom kunskapskraven noggrannare och konkretiserat dem för att de

skulle  känna  sig  bättre  förberedda  och  veta  vad  som  förväntas  av  dem.  Utifrån  ett  konstruktivistiskt

perspektiv blir det tydligt vad detta kan ha berott på. Bedömningsexemplen var skrivna av mig och den andra

praktikanten  med  intentionen  att  förtydliga  våra  förväntningar.  Men  förståelse  innebär  inte  passivt

upprepande utan aktiv reflektion och den genererade kunskapen är beroende av hur vi tolkar våra upplevelser

(Piaget, 2013). Genom att ge dem färdiga exempelsvar utgick vi inte från deras förförståelse och gav ingen

möjlighet  till  aktiv  integrering  mellan  deras  gamla  och  nya  kunskaper  där  vi  kunde. Detta  framkom i

intervjuerna (se 7.3 Elevintervjuer)  då två elever svarade att  vi hade kunnat förbereda dem bättre inför

examinationen genom att gå igenom kunskapskraven noggrannare och konkretiserat dem.

Analysen i momentet var en upprepning av vad eleverna hade fått göra i grupp under momentet: att analysera

en konflikt där en av aktörerna är en terroristorganisationen. Teorierna och begreppen var samma som i

momentet, skillnaden var att detta var en annan konflikt och en annan terroristorganisation. Därmed var det

underförstått att det även i examinationen var en analys som efterfrågades.  Att detta inte var utskrivet kan

dock ha föranlett osäkerhet kring vad de skulle göra och vilken typ av text de förväntades skriva. Detta

framkom till  exempel i  en av intervjuerna då en av eleverna säger ”Jaha,  var det  en analys!” (se  6.2.2

Elevintervjuer).  Majoriteten  av  eleverna  som skrev  provet  genomförde  en  analys  som kan ses  som en

tolkning av analys som förklarande text (se Tema 2: Analys som förklarande text). Utifrån en granskning av

uppgiftsformuleringen och undervisningen som föranledde examinationen kan det samtidigt tolkas som att

det som förväntades av dem var just att skriva en förklarande text. I uppgiftsformuleringar ställs det ofta en

eller flera krav på vad eleven ska göra i form av imperativ som Redogör för, Diskutera, Utgå ifrån. Det första

eleven  måste  göra  är  att  reda  ut  och  klargöra  vad  uppgiften  egentligen  går  ut  på  genom att  analysera

begreppen och vilka krav som ska infrias (Dysthe, 2011).  I examinationen i detta moment efterfrågades vad

eleven kan se för orsaker och lösningar utifrån de teoretiska perspektiven. Vad de förväntades göra, t.ex.

redogöra  eller  diskutera,  och  vilka  tankeredskap de  skulle  använda  sig  av  var  således  inte  uttalat  eller

formulerat vilket kan ha lett till osäkerhet och missförstånd. 

Utifrån ett intentionellt perspektiv behöver elevernas handlingar sättas in i  en serie av målsättningar och

föreställningar om vilka villkor som gäller för att dessa mål ska uppnås och feltolkningarna skulle då  ses

som missförstånd kring förväntningar. När elever svarar  på lärarens frågor handlar det om att kunna avläsa

vilka  perspektiv  som efterfrågas  i  det  givna sammanhanget  (Halldén,  2002).  Det  var  tydliggjort  genom

understruken text att  det som efterfrågades i examinationen var vilka orsaker och lösningar de kunde se

utifrån perspektiven,  vilket två elever ändå missförstod då de istället utgick ifrån sitt eget perspektiv (se
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Tema 1: Analys som personligt tyckande) i sin analys.  Detta kan enligt Wendt bero på att elever ofta har

mycket  vaga begrepp om vad analys  egentligen är,  vilket  kan leda till  fria  tolkningar  (Wendt,  2014).  I

intervjuerna (se 7.3 Elevintervjuer) säger en av dessa två elever (elev Y) att hen missförstått uppgiften och

inte förstod hur hen skulle använda dem.

En till stor del genomgående brist i analyserna var elevernas begreppsanvändning. Eleverna använde i stor

utsträckning  de  samhällsvetenskapliga  begreppen  med  låg  precision  (se  Tema  1  Analys  som personligt

tyckande och till viss del Tema 2 Tema som förklarande text). Flertalet elever blandar ihop perspektiven och

många missförstår begrepp som mjuk makt och hård makt och förväxlar en vardagsmässig förståelse med de

vetenskapliga begreppen. Flertalet missar att det är  internationella relationer som behandlats i momentet

vilket  ledde till  att  flertalet  använde begrepp som  diplomati  och  staten som den främsta aktören  på en

nationell nivå. För att förstå ett vetenskapligt begrepp måste eleven som Halldén poängterar förstå teorin som

begreppet ingår i och för att förstå teorin måste eleven förstå begreppen som konstituerar den. Dessa elever

förväntas inte bli experter men för att utveckla en djupare förståelse och inte bara memorera begrepp utan

förankring i den teori och sammanhängande uppsättning av begrepp och principer, eller grundantaganden,

som det är en del av i en djupare relationell struktur (Goldwater & Shalk, 2016). Ord som allas krig mot alla,

hård makt,  suveränitet,  maktbalans, egenintresse och kriget mot terrorismen är alla teoretiska begrepp som

får sin mening i relation till varandra och kan därför inte förstås i isolation från de modeller och teorier de är

en del av (det realistiska perspektivet).

Enligt  Lundholm (2018)  är  det  viktigt  att  utgå ifrån  elevers  uppfattningar  och föreställningar  om olika

begrepp och samhällsfenomen. Elever har ett  redan etablerat  begreppssystem som har genererats genom

vardagliga upplevelser och allmänt förekommande uppfattningar i samhället, vilket kan komma i konflikt

med de vetenskapliga  begrepp och teorier  som de  möter  i  undervisningen (Goldwater  & Shalk,  2016).

Eleverna fick i början av momentet gruppuppgiften och sedan materialet, teorierna och tillhörande begrepp

som de skulle arbeta med. För att bearbeta detta fick de en enkel konfliktanalysmodell och en beskrivning av

forskningsprocessens fyra steg. Tillämpningen av dessa överlämnades dock till dem utan vidare bearbetning,

vilket kan ha föranlett att många elever memorerade begreppen snarare än att internalisera dem och bilda en

förståelse  för  hur  de  utgör  ett  begreppssystem som tillsammans  bildar  en  teori.  I  intervjuerna  (se  7.3

Elevintervjuer) var samtliga elever överens om att det var otydligt hur begreppen skulle användas i analysen

och enligt ena gruppen hade vi, för att förbereda dem bättre inför examinationen, under lektionstid kunnat ha

mer diskussion kring begreppen och mer praktisk tillämpning för att förstå hur de ska användas, alltså mer

begreppsbaserad undervisning (Ekendahl et al.,2015).

Enligt  Wendt  (2014) kan ofta  reflexmässiga positivistiska och liberala  tankesystem hindra analysen.  En

förklaring till  att  majoriteten av eleverna skrev en analys  som förklarande text kan då vara att  eleverna

utifrån positivistiska föreställningar, som till stor del har blivit en slags vardagsföreställningar om vad som

utgör vetenskap, ser förklaringen som den riktiga vetenskapen. Detta synsätt kan vara ett hinder för att gå

steget längre och utveckla analysen från en förklarande text till en mer utredande ansats med ett kritiskt

angreppssätt (se Tema 3 Analys som utredande text och Tema 4 Analys som kritisk granskning). Ett liberalt

default-perspektiv kan verka analyshämmande på studenterna då liberala tankesätt helt enkelt inte framstår

som ett perspektiv, utan som ett slags naturligt förnuft. Detta betyder att studenter kan ha stora svårigheter att

analysera utifrån andra perspektiv, inte minst strukturella perspektiv. Genom att i högre grad behandla de två

aktörperspektivens grundantaganden i undervisningen och ställa de mot det strukturella perspektivet  hade

likheter och skillnader kunnat bli tydligare för eleverna. Det är möjligt att färre elever hade blandat ihop

perspektiven i examinationen och att de hade gått steget längre i sina analyser genom att kritiskt granska de

olika perspektiven på en mer grundläggande nivå. En beskrivning av en konflikts orsaker kan vara samma

utifrån de olika perspektiven (t.ex. terroristerna vill störta demokratin) men bakomliggande antaganden är

olika (ideologiska drivkrafter eller egenintresse). 
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8. Diskussion
Slutsatserna för egen del  är att lärandet är en mycket komplex process där det inte finns några enkla svar.

Under praktiken var det återkommande att både jag själv och andra lärare ifrågasatte varför eleverna inte

levde upp till våra förväntningar. Hur kan de inte ha lärt sig det här när det var så tydligt formulerat? Vad är

det  som   är  så  svårt  med  att  göra  en  analys?  I  denna  uppsats  har  fokus  flyttats  från  elevernas

tillkortakommanden till lärandesituationen för att förstå elevernas svårigheter att göra vetenskapliga analyser

och vilka problemen och hindren är  för att  utveckla en analytisk förmåga.  Genom att  lära mig mer om

exempelvis  kognitionsprocesser  och  situerad  kunskap  har  jag  börjat  ifrågasätta  hur  mycket  eleverna

egentligen lär sig när jag har presentationer framme vid tavlan i klassrummet och ger dem material att arbeta

med utan att gemensamt bearbeta det i en aktiv process. Utgångspunkten har skiftat från mina förväntningar

till deras föreställningsvärld, för det är där vi måste börja för att lärande ska ske som innebär förståelse och

inte bara ytkunskaper.

På samma sätt som det råder strukturella begränsningar på den internationella arenan har vi som aktörer  i

skolans värld strukturer och ramfaktorer att  förhålla oss till.  Det  är  krav från såväl  Skolverket,  rektorn,

medarbetare,  föräldrar  och  självklart  elever.  Samtidigt  är  det  förväntningar  från  samhället  vad

samhällsundervisningen  ska  generera  och  var  betoningen  ska  ligga  i  elevernas  utveckling  som

medmänniskor, medborgare och medarbetare. Som lärare vill man (förhoppningsvis) leva upp till alla dessa

krav men tyvärr räcker sällan tiden till. Detta leder till avvägningar, anpassningar och prioriteringar som inte

alltid känns optimala och som i efterhand kan ifrågasättas. Genom att börja analysera examinationen och den

föranledda undervisningen har jag ifrågasatt många av de prioriteringar och val som gjordes. Varför jobbade

vi inte mer aktivt med att dekonstruera bedömningsexempel och tillämpa begrepp? Varför fokuserade vi inte

mer på det strukturella perspektivet och gick igenom perspektiven mer grundligt? Svaret då hade varit att

tiden var begränsad och att vi inte kunde  hinna med allt. Svaret är samma nu men samtidigt kan jag tydligare

se vad som styrde våra prioriteringar och konstatera att jag förmodligen hade prioriterat annorlunda idag

utifrån vad jag har lärt mig genom uppsatsarbetet.

När tiden är begränsad kan det vara strategiskt, och inte alltid medvetet, att fokusera på det som inte är för

komplicerat  och  det  som  man  som  lärare  känner  att  man  själv  har  koll  på.  Även  om  jag  och  min

parpraktikant hade en förförståelse av strukturella perspektiv hade vi svårt att  utifrån läroboken, som vi

upplevde som otydligt strukturerad, reda ut begreppet och utifrån kursernas kunskapskrav och handledarens

val  av terrorism som ämne förstå vad som var relevant  för eleverna att  lära sig.  Detta kan ses som en

bidragande orsak till att strukturperspektivet inte behandlades i högre grad i undervisningen och att diskutera

strukturella begränsningar inte efterfrågades i examinationen. Dock var detta en del av grupparbetet som

eleverna genomförde men de hade större svårigheter  att  förstå  strukturperspektivet  än aktörperspektiven

realism och liberalism. Då vi använde schackspel som en metafor för internationella relationer, med aktörer

som agerar utifrån givna regler på en spelplan, var det många som fick en aha-upplevelse men frågan är om

de verkligen förstod symboliken eller om de memorerade begreppet schackspel som ett säkert kort när de i

en avstämning och i grupparbetet svarade på vilka strukturella begränsningar de kan se för de internationella

aktörerna.

En viktig del av uppsatsen är hur språket och tänkandet hänger ihop. För att eleverna ska kunna visa vad de

kan behöver de språket för att uttrycka det. Samtidigt utvecklas tänkandet genom att lära sig nya begrepp

som kan infogas i befintliga tankemönster eller skapa nya. För att detta ska ske krävs det att läraren inte bara

fokuserar på vilket ämnesinnehåll eleverna ska lära sig utan vilka tankeredskap som ska användas för att

utveckla olika förmågor  och hur detta kan göras på ett  språkutvecklande sätt  för  att  utveckla  elevernas

litteracitet.  Det  kan  handla  om  begreppsbaserad  undervisning  eller  att  arbeta  med  olika  genres  och
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skrivstrategier. Om eleverna ska göra en analys behöver det klargöras om det är en förklarande text eller en

kritisk granskning som de ska skriva och om de ska redögöra eller diskutera i analysen, på samma sätt som

det behöver tydliggöras vad  utförlig och  nyanserad egentligen  innebär. En del av detta är svensklärarens

ansvar  men  för  att  eleverna  ska utveckla  en  känsla  för  ämnets  praktik  och  lär  sig  att  tänka  som

samhällsvetare  krävs  det  att  samhällskunskapslärare  tar  på  sig  ansvaret  att  eleverna  ska  förstå  vad  en

samhällsvetenskaplig analys är och vad de förväntas skriva när de gör en analys.

9. Sammanfattning och slutkommentar
I denna undersökning har jag utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv undersökt hur elever tolkar en uppgift

som innebär att göra analys. Syftet har varit att söka förståelse snarare än förklaringar, eller att det finns olika

slags förklaringar som inte pekar på något entydigt svar. Undersökningen har visat att eleverna kan tolka

analysbegreppet  på  flera  olika  sätt  vilket  kan  bero  på  både  uppgiftsformuleringen,  den  föranledda

undervisningen eller  andra faktorer  som har  lett  till  osäkerhet  och missförstånd.  De  kan även ha tolkat

uppgiften utifrån hur  denna typ  av uppgift  brukar  se  ut  i  samhällskunskap och därmed utgått  från sina

erfarenheter av tidigare skoluppgifter och hur de brukar lösa dem. 

En generell osäkerhet kring tolkningen av analys har framträtt, både för egen del och bland lärare och elever

men  även  i  styrdokumenten  och  litteraturen.  Denna  osäkerhet  har  jag  delat  upp  i  tre  olika  typer  av

analys:analys som begrepp, analys som genre och analys som verktyg, genre eller modell. Bland lärare talas

det ofta om analys med en självklarhet, vi vet vad en analys är och vad det innebär att göra en analys, men

det  är  desto  svårare  att  kommunicera  detta  till  eleverna.  Det  räcker  inte  med  Nationalencyklopedins

definition då analys används med speciell betydelse inom många vetenskapliga områden samtidigt som en

analys kan se ut på olika sätt och vara på olika nivåer. Det är viktigt att läraren är medveten om elevers (och

kanske även sin egen) osäkerhet kring analys och analysbegreppets mångtydighet. Samtidigt är det angeläget

med mer empirisk forskning på området för att reda ut analysbegreppet och klargöra dess innebörd i olika

kontexter och även utöka processkunskap om vad analytisk förmåga egentligen innebär.
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11. Bilagor

Bilaga 1 Medgivandeblankett 1 elev

Medgivande för att använda examination skriven av informant i forskningssyfte 

Information om en undersökning om hur elever kan tolka en uppgift som innebär att göra en analys.

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.

I slutet av terminen kommer jag att skriva en examensuppsats för en kompletterande pedagogisk utbildning

(KPU).  Uppsatsen  kommer  att  handla  om  elevers  olika  tolkningar  av  begreppet  analys  och  vad  de

tolkningarna kan bero på. Den övergripande planen är att  utgå ifrån de tretton analyser som skrevs i en

examination för momentet ”Terrorism” i Samhällskunskap 3 och Internationella Relationer som genomfördes

den 24/11 och utifrån tidigare forskning och annan litteratur på området utforma olika teman utifrån hur

eleverna har tolkat uppgiften. Syftet är att få en ökad förståelse för hur elever tolkar en uppgift som innebär

att göra en samhällsvetenskaplig analys. I uppsatsen kommer jag att diskutera problem och hinder som kan

finnas för att genomföra en analys och vad vi som lärare kan göra åt det.

Examinationerna som används som underlag i uppsatsen kommer att anonymiseras, vilket innebär att inga

namn kommer att anges och inga personuppgifter spridas vidare. De utdrag ur analyserna som redogörs i

uppsatsen kommer alltså inte kunna spåras till någon. Deltagande i forskningen innebär inga följder eller

risker. Den som ansvarar för undersökningen är jag, Cecilia Renger, och ingen annan kommer att ta del av

materialet. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan

utan närmare motivering. Ditt val att delta eller inte delta kommer inte påverka din undervisning i något

avseende. Undersökningen kommer att  presenteras i form av en uppsats vid Stockholms universitet.  Vid

intresse finns det möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen.

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.

_________________________  ________________

Ort     Datum

Cecilia Renger, tel: 0765683080, mailadress: cecilia.renger@gmail.com

__________________________

Underskrift

Cecilia Lundholm. Tel: 08-164042, mailadress: cecilia.lundholm@hsd.su.se

__________________________

Underskrift
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Godkännande för medverkan i forskningsarbete

Namn:____________________________________

Telefonnummer:____________________________

Jag lämnar härmed mitt godkännande till att examinationen skriven av mig den 24/11 används

enligt  beskrivningen  ovan,  samt  att  anonymiserade  utdrag  ur  analysen  eventuellt  publiceras  i

uppsatsen.

_____________________________  _____________________

Ort Datum

_____________________________

Underskrift
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Bilaga 2 Medgivandeblankett 2 elev 

Medgivande att intervjua informant och använda anteckningar från 

intervjun i forskningssyfte

Information om en undersökning om hur elever kan tolka en uppgift som innebär att göra en analys.

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.

I slutet av terminen kommer jag att skriva en examensuppsats för en kompletterande pedagogisk utbildning

(KPU).  Uppsatsen  kommer  att  handla  om  elevers  olika  tolkningar  av  begreppet  analys  och  vad  de

tolkningarna kan bero på. Den övergripande planen är att  utgå ifrån de tretton analyser som skrevs i en

examination för momentet ”Terrorism” i Samhällskunskap 3 och Internationella Relationer som genomfördes

den 24/11 och utifrån tidigare forskning och annan litteratur på området utforma olika teman utifrån hur

eleverna har tolkat uppgiften. Syftet är att få en ökad förståelse för hur elever tolkar en uppgift som innebär

att göra en samhällsvetenskaplig analys. I uppsatsen kommer jag att diskutera problem och hinder som kan

finnas för att genomföra en analys och vad vi som lärare kan göra åt det.

Intervjuerna utgör ingen  del av analysen utan kan mer ses som ett kompletterande inslag; en kommentar av

resultatet i den tematiska analysen och ett bidrag i utvecklandet av en förståelse av hur eleverna tolkade

analysuppgiften i examinationen.  Eventuella utdrag ur intervjuerna som publiceras i uppsatsen kommer att

anonymiseras, vilket innebär att inga namn kommer att anges och inga personuppgifter spridas vidare. De

utdrag ur analyserna som redogörs i  uppsatsen kommer alltså inte kunna spåras till någon. Deltagande i

forskningen innebär inga följder eller risker. Den som ansvarar för undersökningen är jag, Cecilia Renger,

och ingen annan kommer att ta del av materialet. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och du har rätt att

när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering. Ditt val att delta eller inte delta kommer inte

påverka din undervisning i något avseende. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid

Stockholms universitet. Vid intresse finns det möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen.

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.

_________________________  ________________

Ort     Datum

Cecilia Renger, tel: 0765683080, mailadress: cecilia.renger@gmail.com

__________________________

Underskrift

Cecilia Lundholm. Tel: 08-164042, mailadress: cecilia.lundholm@hsd.su.se

__________________________

Underskrift
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Godkännande för medverkan i forskningsarbete

Namn:____________________________________

Telefonnummer:____________________________

Jag lämnar härmed mitt godkännande till att intervjun där jag medverkade den 12/12 används

enligt  beskrivningen  ovan,  samt  att  anonymiserade  utdrag  ur  intervjun  sammanställda  utifrån

intervjuarens anteckningar eventuellt publiceras i uppsatsen.

_____________________________  _____________________

Ort Datum

_____________________________

Underskrift
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Bilaga 3 Medgivandeblankett lärare 

Medgivande att använda elevers examinationer och utdrag ur dialog i 

forskningssyfte 

Information om en undersökning om hur elever kan tolka en uppgift som innebär att göra en analys.

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.

I slutet av terminen kommer jag att skriva en examensuppsats för en kompletterande pedagogisk utbildning

(KPU).  Uppsatsen  kommer  att  handla  om  elevers  olika  tolkningar  av  begreppet  analys  och  vad  de

tolkningarna kan bero på. Den övergripande planen är att  utgå ifrån de tretton analyser som skrevs i en

examination för momentet ”Terrorism” i Samhällskunskap 3 och Internationella Relationer som genomfördes

den 24/11 och utifrån tidigare forskning och annan litteratur på området utforma olika teman utifrån hur

eleverna har tolkat uppgiften. Syftet är att få en ökad förståelse för hur elever tolkar en uppgift som innebär

att göra en samhällsvetenskaplig analys. I uppsatsen kommer jag att diskutera problem och hinder som kan

finnas för att genomföra en analys och vad vi som lärare kan göra åt det. En sammanfattning av dialogen

som hölls mellan informanten och uppsatsansvarig är planerad att vara en del av bakgrunden.

Examinationerna som används som underlag i uppsatsen kommer att anonymiseras, vilket innebär att inga

namn kommer att anges och inga personuppgifter spridas vidare. De utdrag ur analyserna som redogörs i

uppsatsen kommer alltså inte kunna spåras till någon. Deltagande i forskningen innebär inga följder eller

risker. Den som ansvarar för undersökningen är jag, Cecilia Renger, och ingen annan kommer att ta del av

materialet. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan

utan närmare motivering. Ditt val att delta eller inte delta kommer inte påverka din undervisning i något

avseende. Undersökningen kommer att  presenteras i form av en uppsats vid Stockholms universitet.  Vid

intresse finns det möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen.

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.

_________________________  ________________

Ort     Datum

Cecilia Renger, tel: 0765683080, mailadress: cecilia.renger@gmail.com

__________________________

Underskrift

Cecilia Lundholm. Tel: 08-164042, mailadress: cecilia.lundholm@hsd.su.se

__________________________

Underskrift
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Godkännande för medverkan i forskningsarbete

Namn:____________________________________

Telefonnummer:____________________________

Jag lämnar härmed mitt godkännande till att examinationen skriven av eleverna i två kurser som

jag är ansvarig för den 24/11 samt dialogen som fördes med uppsatsansvarig den 10/11 används

enligt beskrivningen ovan, samt att anonymiserade utdrag ur analyser samt utdrag ur dialogen

sammanställt utifrån uppsatsansvariges anteckningar eventuellt publiceras i uppsatsen.

_____________________________  _____________________

Ort Datum

_____________________________

Underskrift
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