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Sammanfattning 
Studien söker att besvara frågan vad elever gör när de ombeds att göra en jämförande analys. I studien 
används fenomenografisk analys för att kategorisera en elevgrupps uppfattningar om vad de förväntas 
göra när de gör en jämförande analys. Efter kategoriseringen och i enlighet med variationsteorin, så 
identifieras de kritiska aspekterna mellan kategorierna för att synliggöra vad som bör adresseras i 
undervisningen för att eleverna ska få en fördjupad uppfattning om vad det innebär att göra en 
jämförande analys. I studien hittades fyra kategorier av uppfattningar hos den undersökta elevgruppen. 
Den första kategorin uppfattade jämförande analys som en personlig reflektion över vad skillnaden var 
mellan två olika fall (i studien: demokrati och diktatur). Den andra kategorin uppfattade jämförande 
analys som att redogöra för fakta. Den tredje kategorin uppfattade jämförande analys som att redogöra 
för skillnader medan den fjärde kategorin uppfattade jämförande analys som att förklara skillnader. De 
kritiska aspekterna som identifierades mellan kategorierna och som därmed borde artikuleras och 
adresseras i undervisningen var: att förstå samhällskunskap som ett vetenskapligt ämne, att förstå vad 
som är en jämförelse samt att kunna se ett orsakssamband mellan företeelse 1 och 2 i jämförelsen. 
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1. Inledning 

Bakgrund 
Utgångspunkten för denna studie är min undran: ”Vad är det gymnasieelever i årskurs 1 gör när de i 

ämnet samhällskunskap får i uppgift att analysera?” Innehållet i kursen Samhällskunskap 1b är 

omfattande och spänner över vida kunskapsområden och elevernas kursböcker är också utformade 

kring just kursernas stoff (det centrala innehållet). I kunskapskraven förväntas emellertid eleven, att 

förutom kunna redogöra för innehållet, kunna behandla stoffet genom att analysera, förklara 

samband, dra slutsatser, förklara likheter och skillnader, identifiera och diskutera orsaker och 

konsekvenser etc.. Kunskapskraven är alltså nästan uteslutande formulerade i termer av förmågor eller 

kompetenser. Det finns dock mycket liten artikulerad kunskap hos lärarstudenter och lärare om hur 

undervisningen i förmågor kan bedrivas. Malin Tväråna menar i sin licentiatuppsats, Rikare 

resonemang om rättvisa – vad kan kvalificera ett deltagande i samhällskunskapspraktiken?, att det 

saknas en närmare diskussion i styrdokumenten om hur det samhällsvetenskapliga kunnandet, som 

bland annat uttrycks i termer av förmågor, är beskaffat (Tväråna 2014: 15).  

Ingrid Carlgren skiljer på artikulerad kunskap och kunskap som kan beskrivas som ”tyst” kunskap, 

vilken bildar en osynliggjord bakgrund till den artikulerade kunskapen (Carlgren 2015: 98). Carlgren 

beskriver den artikulerade kunskapen som toppen av ett isberg och den tysta kunskapen som det som 

förblir osynligt under vattenytan och skriver gällande skolan: ”Där förväntas undervisningen ta sin 

utgångspunkt i den artikulerade kunskapen som därefter ska ”tillämpas” i praktiska övningar. Som om 

det inte finns någon tyst aspekt av kunnandet” (2015: 98) Carlgren menar vidare att skillnaden mellan 

den artikulerade kunskapen och den tysta kunskapen inte har verbaliserats inom skolan som därför 

lämnat de elever som inte har med sig det tysta kunnandet hemifrån, att klara sig bäst de kan (Carlgren 

2015: 98). Lärare som deltog i en studie av Malin Tväråna, till vilken jag ska återkomma mer i detalj, 

vittnar om att de som kommer från akademiska hem besitter en kompetens som lärare har svårt att lära 

ut till de elever som kommer från icke-akademiska hem (Tväråna 2014: 31). Carlgren refererar till 

Michael Polanyi som använder begreppet ”tacit knowledge” för att beskriva den tysta eller 

underförstådda kunskapen och som pekar på nödvändigheten av att verbalisera det tysta kunnandet 

genom att göra det till objekt för vårt centrala medvetande (Carlgren 2015: 88).  

Det kan nämnas att även inom den akademiska världen har en lyft fram svårigheten att lära ut och 

förmedla vissa typer av ”tysta” kompetenser. I artikeln Gör en analys!(2014) av Maria Wendt 

efterlyses t.ex. en diskussion inom universitetsvärlden kring hur en undervisar i analys och i en 

nyutkommen artikel av Magdalena Bexell och Sara Kalm (2017) vid Lunds universitet 

uppmärksammas avsaknaden av en tydlig definition och diskussion om vad forskarutbildningens 

examensmål kritiskt tänkande kan tänkas omfatta (2017).  



2 
 

Eftersom analysförmåga är en av de kompetenser som ligger till grund för betygssättning av 

eleverna i samhällskunskap men en kompetens vars beskaffenhet inte är tydligt artikulerad inom den 

samhällsvetenskapliga ämnesdidaktiken, föreligger en risk att eleverna betygsätts på något de inte fått 

undervisning i. Bedömningen kommer då att gälla en kompetens som eleverna, beroende på bakgrund, 

tillägnat sig, eller inte tillägnat sig, utanför skolan. Det är värt att i detta sammanhang påminna om att 

skolan har ett kompensatoriskt uppdrag då den ska garantera alla elever en likvärdig möjlighet att 

uppnå målen och att den likvärdigheten inte är villkorad (Skolinspektionen 2010:14). Det verkar som 

om det här eventuellt finns en diskrepans mellan skolans kompensatoriska uppdrag och elevers 

möjligheter att uppnå målen för ämnet Samhällskunskap. Det finns därför anledning att, inom 

ämnesdidaktiken, lyfta fram frågan om hur en undervisning i de kognitiva kompetenser som finns 

uttryckta i de skilda skolämnenas kunskapsmål kan bedrivas. Jag vill därför, i enlighet med min 

ursprungliga fråga, undersöka vad eleverna gör, d.v.s. vad de uppfattar att de ska göra, när de ombeds 

att analysera. Min tanke är att om detta synliggörs så finns också en möjlighet att dra didaktiska 

slutsatser om vad eleverna behöver undervisas i. Jag kommer nedan att redogöra för studiens syfte och 

frågeställningar.  

Studiens syfte 
Syftet med studien är alltså att undersöka vad gymnasieelever i åk 1 gör när de i ämnet 

samhällskunskap får i uppgift att analysera och vad som tycks vara svårt för dem. Den analysuppgift 

som studien kommer att undersöka är den jämförande analysen. Jag ska söka besvara frågeställningen 

genom att operationalisera syftet via följande två forskningsfrågor:  

 

- Vilka är de möjliga innebörderna av hur eleverna uppfattar vad det är att göra en jämförande 

analys?  

- Vilka aspekter av att göra en jämförande analys framträder som kritiska i elevernas utveckling 

mot en fördjupad analytisk kompetens?  

Studiens disposition  
Kapitel 2 redogör för det samhällsvetenskapliga ämnesdidaktiska forskningsfältet främst i anslutning 

till utvecklandet av de analytiska kompetenser som bland annat beskrivs i kunskapskraven. I kapitel 3 

undersöker jag forskningsobjektet: den jämförande analysen. I kapitel 4 återfinns det teoretiska 

ramverk och den metod som har använts i analysen av empirin. I kapitel 5 följer en redogörelse för 

studiens design och empirin. Kapitel 6 presenterar studiens resultat där den första och andra 

forskningsfrågan besvaras. I det sjunde och avslutande kapitlet diskuteras resultatet.  
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2. Tidigare forskning  

Forskningen i det samhällsvetenskapliga ämnets didaktik är inte ett omfattande forskningsfält i 

Sverige och den forskning som har bedrivits har främst varit inriktad på faktakunskapsinlärning, 

begreppsförståelse och begreppsförändring (se exempelvis Cecilia Lundholm och Peter Davies 2013) 

(Sandahl 2015:18). Det har dock skett en utveckling inom den ämnesdidaktiska forskningen som mer 

fokuserar på hur undervisningen i de kompetenser som uttrycks i mål (och i kunskapskrav) bedrivs 

och kan förbättras. Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) vid Karlstad 

universitet har varit ledande i utvecklingen av den lärardrivna forskningen där bland annat 

undervisningen i de analytiska kompetenserna har varit forskningsobjekt (Tväråna 2014:19). CSD har 

även initierat utgivningen av en ny ämnesdidaktisk tidskrift, Nordidactica - Journal of Humanities and 

Social Science Education, som fokuserar på nordisk forskning om undervisning och lärande i de 

samhällsvetenskapliga ämnena.  Den lärardrivna forskningen har även fått en arena med STLS, 

Stockholm Teaching and Learning Studies, ett samarbete mellan Stockholm universitet och 

skolhuvudmän i Stockholms län. Syftet med STLS är att skapa en plattform för att bedriva och sprida 

undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning (STLS 2017). STLS driver ett ramprojekt inom 

varje skolämne och där det samhällsvetenskapliga ramprojektet handlar om förmågan/kompetensen att 

kunna analysera inom ämnet samhällskunskap. Jag kommer nedan att först ge en kort introduktion till 

skolämnet samhällskunskaps historia och de diskussioner som har förts i Sverige om ämnets identitet. 

Jag kommer därefter att presentera den forskning som finns rörande de förmågor eller analytiska 

kompetenser som efterfrågas i ämnets mål och kunskapskrav. 

Samhällskunskapsämnets identitet 
Samhällskunskapen introducerades som skolämne efter andra världskriget då ämnets tidigare koppling 

till historieämnet ifrågasattes (Sandahl 2015: 19). För att motverka antidemokratiska tendenser i 

samhället sågs det som viktigt att skilja elevernas politiska utbildning från de nationalistiska tendenser 

som funnits inom historieämnet (Sandahl 2015: 19). Samhällskunskapen är därmed ett politiskt 

framtaget skolämne som haft en ständigt skiftande emfas på antingen fostran eller kunskapsämne 

(Sandahl 2015:19). Om en ser till universitetsämnena är samhällskunskapen ämnesöverskridande då 

det består av flera discipliner såsom statsvetenskap, sociologi och ekonomi. Samhällskunskap har 

därför, till skillnad från andra skolämnen, en inte helt tydlig identitet vad gäller ämnets kunskapsstoff, 

vilket därför är föremål för ständig diskussion. I ett ofta förekommande citat från Agneta Bronäs och 

Staffan Selander beskrivs ämnet som ”ett kalejdoskop av löst sammanfogade delar, ett collage av 

fragment som likt osammanhängande skärvor återspeglar olika delar av sinsemellan mycket olika 

universitetsämnen och kunskapsområden” (Bronäs & Selander 2002: 75). Samhällskunskapens 

identitet har även undersökts utifrån undervisande lärares ämneskonceptioner av bland annat Torbjörn 



4 
 

Lindmark (2013). Lindmark identifierar fyra olika ämneskonceptioner hos lärare: den fakta- och 

begreppsinriktade, den värdegrundsinriktade, den samhällsanalytiskt inriktade och den 

medborgarfärdighetsinriktade (Lindmark 2013: 154).  Lindmark konstaterar även att lärarnas olika 

ämneskonceptioner inte återspeglas i vad de lägger emfas på i undervisningen. De flesta lärare gav 

uttryck för en medborgarfärdighetsinriktad ämneskonception där det beskrevs som viktigt att utbilda 

aktiva och deltagande medborgare (Lindmark 2013: 154). Detta framgick däremot inte i de prov och 

examinationsuppgifter som lärarna gav sina elever, där istället fakta och begrepp var det som prövades 

(Lindmark 2013: 157). Göran Morén pekar i sin licentiatuppsats (2017) på att 

samhällskunskapsämnets splittrade identitet kan överbryggas genom att utgå från aktuella 

samhällsfrågor i undervisningen och inte från det centrala innehållet. Moréns studie utgörs av tre 

artiklar där han bland annat intervjuar lärare om deras förståelse av uppmaningen i styrdokumenten att 

undervisningen i samhällskunskap ska bedrivas med utgångspunkt i samhällsfrågor. Han beskriver att 

det i intervjuerna med lärarna framträder en tydlig uppfattning om samhällskunskapsämnets identitet 

men att denna ligger bortom de universitetsdiscipliner som utgör grunden till ämnet och som även 

uttrycks i det centrala innehållet (Morén 2017: 63). Genom att utgå ifrån samhällsfrågor, alltså från en 

frågeorienterad undervisning istället för en innehållsorienterad, så menar Morén att många av de 

upplevda dikotomierna i ämnet samhällskunskap kan överbryggas (Morén 2017). De dikotomier som 

Morén nämner är bland annat den mellan kunskapsinnehållet och fostransinnehållet, vilket i 

Lindmarks språk skulle vara den fakta- och begreppsinriktade och den värdegrundsinriktade 

ämneskonceptionen (Morén 2017: 64). Morén finner vidare att även dikotomin mellan innehåll och 

förmågor inte upplevs som problematiskt för majoriteten av de intervjuade lärarna (Morén 2017: 61). 

Morén ser en undervisningspraktik som sätter samhällsfrågan i fokus som ett didaktiskt verktyg vilket 

överbryggar de splittringar som kan upplevas mellan ämnets syfte, kursinnehåll och kunskapskrav.  

Ämnet samhällskunskap har slutligen en identitet som diskussionsämne där elevernas egna 

erfarenheter och vardag är utgångspunkt för klassrumsdiskussioner (Tväråna 2014: 14). Det har dock 

påtalats att det finns en svårighet i att lyfta klassrumsdiskussionen från en rent allmän nivå, där 

eleverna ”tycker till” om samhällsfrågor, till ett resonerande som kan sägas vara mer analytiskt och 

utredande och som Malin Tväråna beskriver som ett kvalificerat resonerande (Tväråna 2014: 14). 

Även Johan Sandahl (2011) understryker att det måste finnas en distinktion mellan ett cafésamtal som 

eleverna kan tänkas föra utanför klassrummet och den diskussion som leds av en lärare inom ramen 

för en undervisning (Sandahl 2011: 164).  

Forskning rörande förmågor och kompetenser 
När en talar om medborgarfärdighetsinriktad ämneskonception och undervisning så följer frågan 

vilken typ av medborgarfärdighet undervisningen syftar till. Torben Spanget Christensen, lektor vid 

Syddansk Universitet i Odense, diskuterar i en artikel (2010) den danska motsvarigheten till 
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samhällskunskap, samfundsfag, och vilken medborgare som bör utbildas i den globaliserade och 

senmoderna demokratin. Christensen inleder med att konstatera att alla demokratiska stater behöver 

investera i en medborgarutbildning eftersom demokratins fortlevnad förutsätter medborgare vilka 

stödjer och utvecklar demokratin (Christensen 2011: 37). Christensen menar dock att vilken typ av 

medborgare som ska utbildas förändras över tid och att i det globaliserade senmoderna samhället så 

behöver vi en ny idealtyp vid sidan av de äldre men fortfarande existerande idealtyperna: den lojale 

medborgaren, den upplyste medborgaren och den deltagande medborgaren. Anledningen, menar 

Christensen, är att den senmoderna demokratiska staten är utsatt för flera påfrestningar vilket gör att 

medborgaren bör vara en self governor som är kapabel att reagera och visa civilt mod när den 

demokratiska staten inte agerar demokratiskt och som även kan tänka kreativt och hitta på nya 

lösningar på de områden (exempelvis miljön) där den demokratiska nationalstaten inte längre kan 

verka kraftfullt i det globala samhället (Christensen 2011: 40). Christensen beskriver här en 

medborgare som besitter vissa kompetenser vilket bör ha implikationer på undervisningen; vilket 

ämnesinnehåll som väljs ut, hur undervisningen bedrivs, vilka kognitiva processer som elever tränas i 

samt vilka färdigheter och förmågor som eleverna förväntas prestera (intended instructional output -

skills) (Christensen 2011: 46). För den självständige, bemyndigade medborgaren (the self governor) är 

kompetensen att kunna reflektera ett nödvändigt verktyg. Christensen skriver:  

  It is neither an obedient nor an emancipated citizen but an empowered and reflective  

  citizen acting (at least in part) responsively in the intrest of the basic democratic  

  norms. This involves reflection as a central tool and therefore a central matter for  

  education to deal with.  (2011: 38) 

 

Didaktiskt så föreslår Christensen en undervisning som formar eleverna till att kunna reflektera kring 

funktionen och kvaliteten på existerande idéer, metoder och processer för att undersöka om nya idéer 

skulle kunna förbättra samhället. Genom att låta elever utvärdera samhällets funktion utifrån olika case 

kan de tränas i att formulera hypoteser som sedan kan ligga till grund för slutsatser. Det betyder att 

eleverna tränar ett abduktivt resonerande, ett pendlande mellan empiri och hypotes, vilket ger 

möjlighet att utveckla det innovativa tänkande som Christensen menar är nödvändigt för medborgaren 

i det senmoderna samhället (Christensen 2011: 44). Det är av intresse att lyfta fram hur de olika 

idealtyperna av medborgare, enligt Christensen, medför olika val av ämnesinnehåll, undervisning och 

resulterar i olika typer av förmågor eller kompetenser hos eleverna.  

Johan Sandahl tar i sin artikel Preparing for Citizenship: the Value of Second Order Thinking 

Concepts in Social Science Education (2015) fasta på skillnaden mellan historieämnets relation till sitt 

motsvarande universitetsämne och samhällskunskapens mycket lösare anknytning till 

universitetsdisciplinerna. Sandahl menar att historieämnet genom sin närmare anknytning till 

universitetsämnet har utvecklat ett tydligare konceptuellt ramverk kring vad det innebär att kunna 
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behandla historiska fakta och begrepp utifrån ämnesdisciplinen. Där har en skiljt på first order 

concepts, som är historiska begrepp och faktakunskap, och second order concepts, som är de 

tankeverktyg som hjälper historiker att organisera, analysera, uttolka och kritiskt granska historia 

(Sandahl 2015: 20).  Sandahl poängterar att det inom historiedidaktiken har varit självklart att detta 

”historiska tänkande” inte är naturligt utan måste läras ut (Sandahl 2015: 20). Sandahl presenterar en 

liknande uppdelning mellan first order concepts och second order concepts inom ämnet 

samhällskunskap. Utifrån en studie definierar han sex distinkta tankeverktyg som varande specifika 

för samhällskunskapsämnet. Termen tankeverktyg används fortsättningsvis som synonym för ”second 

order concepts” eftersom den termen används av Sandahl i Undervisa i samhällskunskap – en 

ämnesdidaktisk introduktion (Ekendahl, Nohagen & Sandahl 2015). Det första tankeverktyget är 

samhällsvetenskaplig kausalitet, vilket bl.a. innebär att se orsaker och konsekvenser samt att se 

samband, men även att undersöka olika samhälleliga aspekter och dess inverkan på individ, grupp och 

samhälle. Det andra tankeverktyget är att dra slutledningar med hjälp av belägg, att använda källkritik 

och att kunna separera tyckande och antagande från vetande. Det tredje tankeverktyget är att använda 

teorier och modeller för att förstå och förklara. Det innebär förmåga att använda sig av abstraktioner 

samtidigt som en är medveten om att teorier och modeller är förenklingar av världen och att därmed 

kunna pendla mellan teori/abstraktion, och empiri/konkretion.  Det fjärde tankeverktyget är att jämföra 

och kontrastera för att tydliggöra och förstå skillnader. Det femte tankeverktyget är att undersöka 

frågor genom att byta perspektiv, både ideologiska och kulturella. Här ingår det även att förstå vilken 

roll ett perspektiv kan spela för en analys av en samhällsfråga. Det sjätte och sista tankeverktyget är att 

värdera och ta ställning. Det innebär ett tankeredskap som inte endast är knutet till ett logiskt 

resonerande utan snarare är knutet till samhällskunskapsämnet såsom medborgarfostran. Även i 

Sandahls studie så uttrycker de lärare som ingår i studien att de ser sitt uppdrag som 

samhällskunskapslärare att förbereda eleverna inför rollen som medborgare (Sandahl 2015: 25). 

I sin licentiatuppsats Rikare resonemang om rättvisa: Vad kan kvalificera deltagande i 

samhällskunskapspraktiken? (2014) genomför Malin Tväråna tre Learning Studies i 

samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet, vilka söker svar på vad det innebär att kunna resonera 

om rättvisa i förhållande till samhällsfrågor. Även Tväråna ansluter sig till de ämnesdidaktiker som 

menar att samhällskunskapen har till syfte att utveckla en medborgarkompetens hos eleverna snarare 

än att redovisa fakta och begrepp eller ventilera åsikter. Tväråna definierar därför ett kvalificerat 

deltagande i samhällskunskapspraktiken som ett kunnande i att kritiskt granska olika ståndpunkter 

utifrån principer (Tväråna 2014: 123)  

Tväråna använder sig av fenomenografisk analys av materialet för att finna utfallsrummet, det vill 

säga de olika möjliga sätt som finns för elever att uppfatta rättvisa samt de olika möjliga sätt elever 

uppfattar att resonera om rättvisa i samhällskunskap. Tväråna finner att utfallsrummet av att resonera 

om rättvisa består av tre olika kategorier. Den första kategorin uppfattar att resonera om rättvisa som 

redogörelse för rättvisa, antingen utifrån ett universellt värde, ett personligt värde eller utifrån 
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principiella värden. Den andra kategorin uppfattar att resonera om rättvisa som utredande av orsaker 

till ett rättviseperspektiv. Denna utredning av orsaker kan antingen grundas i en uppfattning av rättvisa 

som ett personligt värde eller som ett principiellt värde. Den tredje kategorin är uppfattningen av att 

resonera om rättvisa som kritisk granskning av grunderna för rättviseprinciper och här sammanfaller 

det med uppfattningen av rättvisa som ett principiellt värde. Tväråna konstaterar därmed att det krävs 

en viss uppfattning av vad rättvisa är, det vill säga ett principiellt värde, för att kunna resonera om 

rättvisa på ett mer kvalificerat sätt.  

Syftet med Tvärånas studie är att identifiera vad det är i undervisningspraktiken som möjliggör ett 

mer kvalificerat deltagande hos eleverna. Tväråna finner att uppgifternas utformning kan underlätta 

eller försvåra för eleverna att dels se rättvisa som ett principiellt värde dels kritiskt granska grunderna 

för olika rättviseprinciper. Tväråna finner även att ämnesspråket kan vara ett medierande redskap och 

konstaterar att det inom samhällskunskapsdiskursen råder en oklarhet över hur lärarna ska hålla isär 

”vardagserfarandet” av ett fenomen och ”ämneserfarandet” (Tväråna 2014: 126). Den tredje 

undervisningspraktiken som möjliggör ett mer kvalificerat deltagande från elevernas sida artikuleras 

med hjälp av variationsteorin. Utifrån de olika möjliga sätten det finns att uppfatta rättvisa och att 

uppfatta vad det är att resonera om rättvisa, identifierar Tväråna de kritiska aspekter som, om de 

adresseras i undervisningen, möjliggör ett mer kvalificerat sätt att resonera om rättvisa i 

samhällskunskap.  

Tväråna visar i sin studie att en med fenomenografisk analys även kan närma sig uppfattningen av 

ett ”görande”, en praktik. Detta har inte undersökts i tidigare studier då fenomenografisk analys oftast 

har undersökt uppfattningen hos en viss grupp om ett mer konkret fenomen som en inom 

fenomenografin benämner som ett direkt objekt eller som en med Sandahls terminologi skulle 

benämna som first order concept.  

 

 

3. Studieobjektet: Den jämförande analysen  

Vad är en jämförande analys? 
Jämförelsen är en tankefigur som förekommer ständigt i vår vardag. Vi jämför olika leverantörer innan 

vi tecknar ett mobilabonnemang eller vi jämför gurkor innan vi tar en i grönsaksdisken. Att jämföra är 

även att urskilja någon eller något: större än, mindre än eller samma som. Jämförelsen är även en av de 

logiska topikerna inom retoriken som utvecklades av Aristoteles och beskrivs som en rörelse i sidled 

utifrån en utgångspunkt, ett objekt (Hellspong 2004: 98). Vad som föregår den rörelsen i sidled är att 

talaren, inom retoriken, har identifierat att det hos det parallella objektet finns något som förbinder det 
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med det första: det finns en likhet eller en olikhet (Hellspong 2004: 98). Jämförelsen återfinns även 

inom statsvetenskapen. Inom statsvetenskapen är komparativa metoder vanliga och om komparativ 

politik nu är en gren av statsvetenskapen så ansågs det tidigare snarast utgöra vetenskapens 

fundament. En artikel av Richard Rose (Rose 1991) om olika former av komparativa analyser inleds 

med ett citat av W. J. M. Mackenzie:  

 

For the Greeks and the Romans, as for us, all political science was in a sense comparative politics. 

Political science has its beginning when an observer notes that another people is not governed as we are. 

Why? 

 

Komparativ politik är som sagt numera ett fält inom statsvetenskapen och studerar bland annat likheter 

och skillnader mellan olika länder genom att exempelvis jämföra ländernas statsskick, inrikespolitik 

och levnadsstandard. En klassisk komparativ studie är States and Revolutions av Thelda Skocpol från 

1979 där Skocpol jämför tre fall av revolutioner (Frankrike, Ryssland och Kina) med tre fall av icke-

revolutioner (Preussen, England och Japan) för att besvara frågan varför revolutioner inträffar (och 

inte inträffar). Genom att identifiera de likheter som finns mellan fallen av revolution och sedan 

undersöka vad som skilde sig åt i fallen med icke-revolution kunde Skocpol dra slutsatser om vilka 

faktorer som var unika för fallen där revolution inträffade (Denk 2011: 10). Det finns olika 

komparativa analysmetoder men Thomas Denk menar i Komparativa analysmetoder (2011) att det 

finns tre egenskaper som förenar dem:   

 

1) De studerar likheter eller skillnader mellan egenskaper i olika fall. Det vill säga att minst två fall 

sätts i relation till varandra och där undersöks hur egenskapen av en företeelse i fall A förhåller sig till 

egenskaper av samma företeelse i fall B (Denk 2011: 11). För att göra detta så krävs att samma 

företeelse i fall A och fall B identifieras.  

 

2) De klarlägger relationer mellan faktorer. Det vill säga, de utreder kausala samband mellan faktorer 

där en exempelvis kan undersöka om det finns ett kausalt samband mellan statsskick och ett lands 

levnadsstandard (Denk 2011: 12).    

 

3) De formulerar slutsatser utifrån empiriskt underlag. Komparativa analysmetoder är alltså utformade 

för induktiva analyser (Denk 2011: 12). 

Styrdokumenten 
I den andra paragrafen i samhällskunskapsämnets syftesformulering så beskrivs en allmän analytisk 

kompetens som eleverna ska få möjlighet att utveckla, nämligen ett vetenskapligt förhållningssätt till 
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samhällsfrågor samt förmågan att kritiskt granska, strukturera och värdera information för att därmed 

kunna dra slutsatser (Gy 2011). I målen för ämnet samhällskunskap nämns inte jämförande analys 

explicit men det finns implicit i det andra kunskapsmålet: ”Kunskaper om historiska förutsättningars 

betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga 

förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.” (Gy 2011) 

Det som här beskrivs är indirekt resultatet av en jämförande analys d.v.s. förmåga att identifiera och 

resonera kring likheter och skillnader mellan samma företeelse men i olika fall. Förmågan att 

analysera som omnämns i det tredje kunskapsmålet beskrivs som en kausalanalys där eleven ska 

kunna identifiera orsaker till och konsekvenser av en samhällsfråga. Även i den jämförande analysen 

behöver elever kunna identifiera orsaker och konsekvenser för att kunna dra slutsatser om likheter och 

skillnader som beskrivs i det andra kunskapsmålet.  

 Förmågan att utföra en jämförande analys beskrivs i kunskapskraven för Samhällskunskap 1b enligt 

följande: ”Eleven kan översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika 

samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. I sin analys 

förklarar eleven enkla samband/samband/komplexa samband och drar enkla/välgrundade slutsatser om 

likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation”. 

Den jämförande analysen och Sandahls tankeverktyg  
Den statsvetenskapliga definitionen av jämförande analys, enligt Denk, och kompetensen att utföra en 

sådan, beskriven i kunskapskraven, motsvaras i Sandahls forskning av det fjärde tankeverktyget: att 

kunna jämföra och kontrastera samt att kunna utreda orsaker och konsekvenser av likheter och 

skillnader. Här ingår både att identifiera jämförbara företeelser i två olika fall men även att tolka hur 

en skillnad även kan vara orsak till en annan företeelse, som i det nämnda fallet mellan statsskick och 

levnadsstandard. Den tredje punkten som förenar komparativa analysmetoder, formulerar slutsatser 

utifrån empiriskt underlag (Denk 2011), och kunskapskravens, enkla/välgrundade slutsatser, 

motsvarar Sandahls andra tankeverktyg: att dra slutsatser med hjälp av belägg.  

 

 

4. Fenomenografin och variationsteorin: 
analysmetod och teori om lärande 

Under denna rubrik beskrivs fenomenografisk analys som metod för att analysera och strukturera 

utsagor från en grupp människor om ett visst fenomen samt den teori om lärande som har utvecklats ur 

fenomenografin: variationsteorin. Fenomenografin utvecklades under 70-talet och har sin ontologiska 
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och epistemologiska grund i fenomenologin (Dahlgren och Johansson: 162). Ur fenomenografin 

utvecklades variationsteorin, en teori om lärande, som är en utveckling av fenomenografins 

grundläggande syn på lärande och kunskap (Tväråna 2014: 58). En kan även beskriva variationsteorins 

koppling till fenomenografin som att variationsteorin är en teoretisering av fenomenografin och gör 

anspråk på att beskriva och förklara både lärande och undervisning (Johansson 2014: 32). 

Fenomenografin som analysmetod och variationsteorin som teoribildning är tätt sammanlänkande och 

gränserna mellan de båda är ibland inte helt tydliga (Johansson 2014: 32). Jag har därför valt att 

presentera dem gemensamt som ett teoretiskt ramverk som ligger till grund både för metod och analys.  

Fenomenografin  
Fenomenografin, och med den variationsteorin, har sin ontologiska grund i fenomenologin även om de 

har utvecklats fristående från densamma (Johansson 2014: 32). Fenomenografin och därmed 

variationsteorin utgår från medvetandets intentionalitet, vilket vill säga att medvetandet alltid är 

medvetandet om någonting (Tväråna 2014: 40). Medvetandet är alltid upptaget av ett fenomen där det 

söker urskilja de aspekter som ger fenomenet dess mening. Lars Owe Dahlgren och Kristina 

Johansson beskriver fenomenografin som en inriktning som söker beskriva människors sätt att förstå 

ett fenomen i sin omvärld (Dahlgren och Johansson 2014: 162). Det är alltså inte fenomenet i sig som 

undersöks och beskrivs utan möjliga sätt att uppfatta ett fenomen. Vad är då ett fenomen och vad 

menas med människors olika sätt att förstå ett fenomen? Fenomenografin skiljer på första och andra 

ordningens perspektiv på omvärlden (Johansson 2014:32). Den första ordningens perspektiv är 

beskrivningar som relaterar till den objektiva världen, där en tänker sig att världen består av vissa 

objektiva faktiska fenomen. De vetenskaper som sysslar med den objektiva världen är exempelvis de 

naturvetenskapliga disciplinerna. Fenomenografin är istället inriktat på den andra ordningens 

perspektiv på omvärlden där den subjektiva uppfattningen av omvärlden beskrivs (Johansson 2014: 

32). Fenomenografin undersöker därmed hur världen och fenomen framträder för oss och har till syfte 

att beskriva variationerna i hur vi uppfattar ett visst fenomen snarare än att beskriva likheterna i 

uppfattning1 (Dahlgren och Johansson 2014: 162). Ett fenomen kan exempelvis vara begreppet 

rättvisa, eller att resonera om rättvisa som i Malin Tvärånas studie (2014), eller en historisk 

primärkälla som i Patrik Johanssons studie (2014). Men fenomenografin har inte till syfte att 

undersöka hur ett visst fenomen framträder för en viss person utan istället att undersöka vilka olika 

möjliga sätt det finns att uppfatta fenomenet. Att uppfatta något är att urskilja detta något från 

närliggande fenomen samt att relatera detta något till en kontext. Det är alltså på så sätt som vi 

tillskriver något, ett fenomen, dess mening (Tväråna 2014:40). Men detta sätt att urskilja och relatera 

kan ske på olika sätt och förändras genom lärande (Dahlgren och Johansson 2014: 162). 
                                                        
1 Inom fenomenografin så brukar en använda ordet ”erfara” istället för ”uppfatta” för att beskriva 

fenomenets relation till ett medvetande. Tväråna menar dock att orden ”uppfatta”, ”erfara” och ”urskilja” 
kan ses som synonyma (Tväråna 2014: 40). Jag har valt att använda mig av ordet ”uppfatta”.  
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Fenomenografins utgångspunkt, skriver Patrik Johansson (2014), är att olika uppfattningar om ett 

fenomen speglar olika sätt att urskilja aspekter och värden av ett fenomen vilket ger kvalitativt skilda 

sätt att uppfatta fenomenet (Johansson 2014: 33). Fenomenografins uppgift blir därför att undersöka 

dessa kvalitativt skilda sätt att uppfatta ett fenomen genom att beskriva de olika aspekterna (Johansson 

2014: 33). Eftersom vi inte lever med fullständigt skilda uppfattningar av världen, då vi har en 

kollektiv grund för vår uppfattning och förståelse av omvärlden, så finns det inte ett oändligt antal sätt 

att uppfatta ett fenomen (Tväråna 2014: 42). Fenomenografins beskriver därmed uppsättningen av 

uppfattningar, eller kategorier av uppfattningar, som finns om ett fenomen och tillsammans utgör 

dessa kategorier ett utfallsrum för det undersökta fenomenet (Johansson 2014: 33, Dahlgren och 

Johansson 2014: 163). Det är dock viktigt att poängtera att fenomenografin inte beskriver individers 

verkliga, individuella uppfattningar om ett fenomen utan den beskriver i stället kollektivt formade, 

situations- och kontextbundna utsagor (Tväråna 2014: 41). En individ kan därför ha olika och 

samtidigt existerande uppfattningar av ett fenomen (Tväråna 2014: 43).  

Fenomenografin som analysmetod 
Fenomenografin som metodansats använder sig vanligtvis av semistrukturerade intervjuer för att 

undersöka hur en grupp människor upplever eller erfar ett fenomen (Dahlgren och Johansson 2014: 

162). Jag ansåg det inte lämpligt att använda mig av intervjuer för att få reda på hur elever uppfattar 

vad de ska göra när det gör en jämförande analys, eftersom en jämförande analys är något en gör och 

inte något en uttalar sig om. Istället använde jag mig av elevtexter där de just gör en jämförande analys 

för att i studien kunna beskriva deras uppfattningar av att göra en jämförande analys. Fenomenografin 

som analysmetod har framförallt använts för att undersöka uppfattningar av ett fenomen av den första 

ordningen, för att använda mig av Sandahls uppdelning mellan first order concepts och second order 

concepts, men som tidigare nämnts har Malin Tväråna även använt fenomenografisk analys för att 

undersöka ett kunnande: att resonera om rättvisa (Tväråna 2014: 47). Hur går då en fenomenografisk 

analys till?  

 Som tidigare nämnts söker inte en fenomenografisk analys identifiera en specifik individs 

uppfattning om ett fenomen utan istället undersöks, utifrån ett material, skilda sätt att uppfatta 

fenomenet i fråga. Därför grundar sig analysen på empirin som helhet och materialet ses som en 

samlad text (Tväråna 2014: 44). Dahlgren och Johansson ger ett förslag på en fenomenografisk 

analysmodell som innefattar olika steg i analysprocessen (Dahlgren och Johansson 2014: 167). Det 

första steget är att materialet blir bekant genom förutsättningslös genomläsning. Det andra steget är att 

börja gruppera och kondensera materialet genom att ta ut de mest betydelsefulla utsagorna (Dahlgren 

och Johansson 2014: 168). De två nästpåföljande stegen är att börja gruppera utsagorna genom att 

först söka efter likheter och skillnader som uttrycks i utsagorna. Utifrån de grupperingarna har 

forskaren funnit den första kategoriseringen av olika möjliga uppfattningar om ett fenomen. I nästa 



12 
 

steg handlar det om att titta på likheterna inom en kategori och försöka artikulera vad den likheten 

består i. Det handlar om att beskriva kategorin som en uppfattning av ett fenomen ”som någonting” 

(Tväråna 2014: 45). Beskrivningskategorierna ska därmed inte vara förutbestämda utan abduktivt 

framstå genom upprepade omläsningar av empirin (Tväråna 2014: 44). Med en abduktiv ansats så 

alternerar forskaren mellan en hypotes om en beskaffenhet hos empirin och empirin (Fejes och 

Thornberg 2014: 27). Kategorierna är därmed idealtypiska konstruktioner som konstrueras utifrån en 

analys av empirin (Tväråna 2014: 45). Det sista steget i Dahlgrens och Johanssons analysmodell 

handlar om att kritiskt granska de olika kategorierna för att se att de är ömsesidigt uteslutande, det vill 

säga att en utsaga inte ryms i mer än en kategori (Dahlgren och Johansson 2014: 170). De olika 

kategorierna bildar gemensamt utfallsrummet för de skilda uppfattningarna av ett fenomen. 

Utfallsrummet är mättat när inga fler kategorier uppstår (Tväråna 2014: 42).   

Variationsteori  
Dahlgren och Johansson menar att vad det är som avgör om en uppfattning har en djupare eller 

ytligare karaktär är hur många aspekter som beaktas, urskiljs och relateras av ett fenomen (Dahlgren 

och Johansson 2014: 163). Om fenomenografin främst är intresserad av att beskriva utfallsrummet för 

ett fenomen, de olika möjliga sätten det finns att uppfatta ett fenomen, så är variationsteorin inriktad 

på hur en i undervisningen kan synliggöra aspekterna av ett fenomen för att få eleverna att nå en 

djupare förståelse för fenomenet (Dahlgren och Johansson 2014: 172). Patrik Johansson refererar till 

Ming Fai Pang som menar att variationsteorins teoretisering av fenomenografin innebär ett skiftat 

fokus från att beskriva de skilda uppfattningarna till att beskriva vad det är som skiljer dem åt. 

Johansson menar att det innebär ett skifte från att ställa sig frågan ”hur” till att ställa sig frågan ”vad” 

(Johansson 2014: 33). Variationsteorin inriktar sig därför på att identifiera de aspekter som kan 

fördjupa förståelsen för ett fenomen. Dessa aspekter kallas för kritiska aspekter.  

 Variationsteorin har, som tidigare nämnts, utvecklats ur fenomenografin som en teori om lärande 

och undervisning och har testats genom ett antal Learning Studies (Tväråna 2014: 58). 

Variationsteorins lärandesyn och kunskapssyn bygger på följande: vi uppfattar ett fenomen genom att 

urskilja olika aspekter av fenomenet och det sker genom variation (Johansson 2014: 33). Johansson 

skriver att ”urskiljandet sker genom att aspekter varierar mot en bakgrund av invarianta aspekter” 

(Johansson 2014: 33). När vi uppfattar ett fenomen så urskiljer vi aspekter samtidigt som vi relaterar 

de aspekterna till tidigare uppfattningar om andra fenomen (Johansson 2014: 33). Lärande är alltid ett 

lärande om något och kunnande är alltid ett kunnande om någonting som tar form inom en praktik, och 

detta något benämns inom variationsteorin som ”lärandeobjektet” (Johansson 2014: 33, Tväråna 2014: 

39). Johansson menar att varje lärandeobjekt har vissa kritiska aspekter som måste adresseras inom 

klassrumspraktiken för att ett lärande och i förlängningen ett kunnande ska vara möjligt (Johansson 

2014:34). För en viss elevgrupp kan vissa aspekter vara särskilt kritiska för att en fördjupad 
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uppfattning om ett lärandeobjekt ska vara möjlig och dessa aspekter benämns som kritiska aspekter av 

ett lärandeobjekt. Variationsteorin inriktar sig därför på att identifiera ett lärandeobjekts kritiska 

aspekter.  

Hur ska en då synliggöra dessa aspekter för att eleverna ska kunna uppfatta dem, det vill säga 

urskilja dem? Inom variationsteorin så tänker en att det är genom att skapa variation som de blir 

möjliga att urskilja (Tväråna 2014: 43). Det innebär att tillämpa det förhållande som beskrivs av 

Johansson ovan: att urskiljande av aspekter sker genom att dessa varieras mot en bakgrund av 

invarianta aspekter, vilket betyder att en i undervisningen använder sig av så kallade variationsmönster 

(Johansson 2014: 34). Ett variationsmönster kan exempelvis vara kontrastering. Malin Tväråna tar ett 

exempel där en ska synliggöra aspekten färg för elever. Då kan en variera den aspekten (färg) medan 

en annan aspekt förblir konstant, exempelvis en grön mugg, en blå mugg, en röd mugg (Tväråna 2014: 

62). Muggen är konstant medan färgen, den aspekt en vill synliggöra, varieras. Ett annat 

variationsmönster är generalisering där aspekten en söker synliggöra hålls konstant medan övriga 

aspekter varieras: en grön mugg, en grön bil, en grön kratta (Tväråna 2014: 62). Ett kunnande av ett 

lärandeobjekt kan därför definieras som ett kunnande av att urskilja lärandeobjektets kritiska aspekter 

(Johansson 2014: 37) och undervisningspraktiken inriktas därför på att lära eleverna att urskilja de 

kritiska aspekterna.  

 
 

5. Studiens design  

Presentation av empiri och urval 
Studiens empiri utgörs av elevtexter från två olika klasser i Samhällskunskap 1b. Texterna skrevs vid 

deras första bedömningstillfälle under höstterminen 2017. Den skriftliga instruktion som eleverna fick 

var följande: Jämför ett demokratiskt styrelseskick med en diktatur. Vad kännetecknar dessa olika 

styrelseskick? Ta fram flera olika saker och förklara skillnaderna. Det skriftliga provet omfattade 

ytterligare tre frågor om skillnaderna mellan demokrati och diktatur men jag valde provets första fråga 

där det mer explicit efterfrågades en jämförelse och en förklaring av skillnaderna. Eftersom jag vid 

studiens början inte visste hur kategoriseringen av svaren skulle se ut så valde jag att undersöka de 

svar som tydligast representerade kunskapskraven för betygen E, C och A samt de svar som inte nådde 

upp till kunskapskraven för E. Urvalet grundade sig på en uppfattning hos mig att de svaren skulle 

utgöra den tydligaste grunden för kategorisering. Det visade sig dock i den fenomenografiska 

läsningen av texterna att elevernas tolkade uppfattning av uppgiften, att göra en jämförande analys, 

inte helt följde kunskapskravens progression även om de till viss del sammanföll. Materialet 

behandlades som en sammanhängande text som avspeglar en grupps uppfattning om en jämförande 
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analys. Materialets omfång, efter det att eleverna fått ge sitt godkännande eller inte till att medverka i 

studien, var totalt 25 stycken elevtexter (formuläret återfinns som bilaga till uppsatsen). Eftersom jag 

endast hade en elevtext på A-nivå så valde jag att även inkludera svaren mellan kunskapskraven för 

betygen C och A varvid ytterligare sex elevtexter tillkom. Totalt utgörs alltså studiens empiri av 31 

elevtexter. Alla elevsvar har anonymiserats och behandlats enligt Vetenskapsrådets etiska principer 

(Vetenskapsrådet 2017).  

I enlighet med Dahlgren och Johansson förslag till fenomenografisk analysmodell (Dahlgren och 

Johansson 2014: 167) läste jag igenom materialet ett flertal gånger, grupperade adekvata utsagor, 

sökte likheter och skillnader bland dessa, skissade kategorier av möjliga uppfattningar om fenomenet 

att göra en jämförande analys, identifierade likheter inom de tänkta kategorierna och därefter 

fomulerade jag kategorierna samt placerade utsagorna i de skilda kategorierna. Dessa kategorier kom 

att utgöra utfallsrummet för de skilda uppfattningarna av fenomenet. Slutligen gjorde jag ett ytterligare 

urval av excerpt från elevtexterna som tydligast exemplifierade de olika kategorierna.  

Undersökningens design  
Undersökningen kan i sin form beskrivas som en förstudie till en Learning Study (LS). Studien har 

inspirerats till sin form av Malin Tvärånas studie (2014) om att resonera polysemantiskt om rättvisa 

och Patrik Johanssons studie (2014) om elevers lärande av historisk källtolkning. Learning Studies är 

en praktikutvecklande och interventionistisk forskningsansats vars centrala objekt är lärandeobjektet 

och undervisningen (Johansson 2014:38). Learning Studies har utvecklats av Mun Ling Lo och 

Ference Marton och är sprunget ur de japanska och kinesiska traditionerna av Lesson Study respektive 

Teaching Study, vilka båda var praktiker som syftade till att utveckla och utvärdera undervisning 

(Tväråna 2014: 55). Fenomenografi och variationsteori är intimt sammankopplade med LS genom 

Martons utveckling av fenomenografin vilken alltså, som tidigare nämnts, ligger till grund för 

variationsteorin (Lo 2012: 18). Johansson beskriver LS som en ansats där lärare utifrån sin 

professionella erfarenhet, och ibland tillsammans med forskare, systematiskt utreder vad elever ska 

lära sig (lärandeobjektet), vad det innebär att lära sig något, vilka svårigheter eleverna kan ha att lära 

sig det samt vad i undervisningspraktiken som möjliggör lärandet (Johansson 2014: 39). En Learning 

Study utförs i olika steg vilka Lo sammanfattar med hjälp av följande diagram (Lo 2012: 33):  
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Figur 1: Procedur för att genomföra en Learning Study  

 

Eftersom denna studie inte presenterar några forskningslektioner, någon utvärdering av sådana 

lektionerna eller är grundat i ett lärarlags sammanvägda uppfattning om lärandeobjektet så 

koncentreras studien i sin form till den övre raden av diagrammet: 1) Identifiering av ett lärandeobjekt 

(jämförande analys) 2) Diagnosticering av elevers förståelse av lärandeobjektet (identifiera 

utfallsrummet) och 3) Identifiera de kritiska aspekterna mellan de olika kategorierna. 

Sammanfattningsvis är således syftet med studien att identifiera utfallsrummet av elevers förståelse av 

vad de ska göra när de får i uppgift att göra en jämförande analys samt att identifiera de kritiska 

aspekterna för att möjliggöra en mer kvalificerad förståelse av uppgiften.  

Studiens vetenskapliga kvalitet 
Eftersom det är jag som har tolkat materialet och skapat kategorierna så är intersubjektiviteten ett 

uppenbart reliabilitetsproblem (Bergström & Boréus 2013: 296, 405). Andreas Fejes och Robert 

Thornberg hävdar dock att intersubjektiviteten inte betyder att ”vad som helst är möjligt” eller att det 

skulle vara omöjligt att tala om skilda kvaliteter inom kvalitativ forskning (Fejes & Thornberg 2014: 

20). Författarna listar ett antal fallgropar som kan försämra kvaliteten på en analys (Thornberg & Fejes 

2014: 262). Den fallgrop som här är svårast att helt avsvära sig ifrån är huruvida jag, som enda 

uttolkare av ett material, har kunnat förhålla mig fri från det första intrycket av materialet. I större 

forskningsstudier så kan detta problem minska genom att tolkningen av materialet sker i grupp eller 
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diskuteras i forskargrupper (Johansson 2014: 45). Jag har inte haft den möjligheten, men har försökt 

förhålla mig öppen vid mina upprepade omläsningar av materialet och även redovisat de svårigheter 

jag har funnit när det gäller kategoriseringen av elevernas texter. Jag har även strävat efter att inte 

övertolka eller misstolka elevernas texter. Fejes och Thornberg refererar till en uppsättning 

kvalitetskriterier framställda av Staffan Larsson. Larsson listar ett antal validitetskriterier där jag valt 

ut och använt mig av de som jag funnit adekvata för min studie: ett diskurskriterium, vilket handlar om 

att de påståenden jag gör i uttolkningen av materialet ska stå sig mot andra möjliga tolkningar, ett 

annat kriterium som rör analysens konsistens, det vill säga att påståenden inte motsäger varandra och 

slutligen kriteriet att tolkningarna ska ha empirisk förankring (Fejes & Thornberg 2014: 268).  

 

6. Den fenomenografiska analysen och de kritiska 
aspekterna. 

Utfallsrummet 
Här följer resultatet av den fenomenografiska analysen där fyra kategorier identifierades som möjliga 

sätt att uppfatta fenomenet en jämförande analys. Det funna utfallsrummet utgörs av kategorierna 

presenterade i nedanstående diagram:  
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Figur 2: Kategorier av uppfattningar av en jämförande analys 

 
Jag ska nedan försöka besvara min första forskningsfråga: Vilka är de möjliga innebörderna av elevers 

uppfattning av vad det är att göra en jämförande analys? I genomgången av de olika kategorierna 

kommer jag att beskriva vad eleverna gör och inte gör utifrån de ”idealtyper” av jämförande analys 

som presenterats i kapitel 3 om studiens forskningsobjekt.  

Kategori A: Jämförande analys som en personlig reflektion  

Den första kategorin uppfattar uppgiften att göra en jämförande analys inte som att redogöra för fakta 

och forma ett sammanhängande resonemang utifrån skillnaderna mellan de båda fallen (demokrati och 

diktatur) utan som att på olika sätt göra en personlig reflektion över de båda styrelseskicken demokrati 

och diktatur. Vad som kännetecknar kategorin är att eleven inte använder sig av begrepp och fakta i 

sina resonemang utan istället utgår från sin personliga uppfattning om skillnaderna mellan demokrati 

och diktatur. Jag har delat upp kategorin i tre olika typexempel på hur den förståelsen av uppgiften kan 

yttra sig. I den första undergruppen återfinns exempel som tydligt visar att eleven befinner sig i sin 

egen livsvärld och har förstått uppgiften som att det är just reflektion utifrån den egna livsvärlden som 

efterfrågas. I en del av exemplen, som t.ex. följande, använder sig eleven av formuleringar som ”jag 

tycker” i sina resonemang vilket direkt understryker den subjektiva utgångspunkten.  

 

Sedan kan jag också tycka att det finns också väldigt många med en skruv lös i samhället som egentligen 

inte borde ha rätt att rösta, så på det sättet tycker jag också att en demokrati kan vara lite ihålig. (Elev 1) 

 

Citatet är situerat i utsagan som en sista mening i en slutsats där eleven har diskuterat fördelar och 

nackdelar med demokrati och diktatur. Eleven har en personlig uppfattning om vad hen upplever som 

ett problem med demokratin. Eleven kan möjligen ha uppfattat att det inom samhällskunskapsämnet 

efterfrågas att en ifrågasätter och problematiserar vedertagna ståndpunkter eller sanningar men grundar 

sitt resonemang dels på en personlig uppfattning dels på en icke problematiserad eller närmare 

definierad grupp (”många med en skruv lös”) som eleven tycker borde vara utesluten från det 

demokratiska beslutsfattandet. Eleven preciserar heller inte vidare i sin text vad hen menar med att 

demokratin därför är ”ihålig”. En kan här säga att eleven grundar sitt resonemang på en subjektiv 

uppfattning och därefter drar en ogrundad, icke belagd, slutsats.  

 

En annan skillnad är att man trivs bättre i en demokrati än man gör i en diktatur. Man trivs mycket mer i 

landet och man får gå ut när man vill träffa vem man vill utan att nån kollar på dig och utan rädsla för att 

tagit bilen dit utan rädsla att du glömt din slöja utan rädsla att du kanske har klätt på dig för lite o.s.v. I en 

diktatur kan man ju också trivas men det är nog majoriteten som lever i en hemsk diktatur som inte gör det 

och det kan ju vara för flera olika anledningar. (Elev 2) 
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Eleven har här levt sig in i hur hen uppfattar skillnaden mellan att leva i en diktatur och att leva i en 

demokrati. Eleven tycks beskriva en teokrati där kvinnors rättigheter är starkt begränsade men 

styrelseskicket beskrivs inte genom begrepp och fakta.    

 

I en demokrati så tycker jag att det känns säkrare tillskillnad från en diktatur, eftersom det finns en ledare 

som tar hand som frågor, åsikter och saker som vill komma till tal. Men människorna får också vara med 

att bestämma för att få landet till en plats för alla. (Elev 3) 

 

Den sista meningen i det här citatet, liksom den sista meningen i det föregående citatet, ”I en diktatur 

kan man ju också trivas men det är nog majoriteten som lever i en hemsk diktatur som inte gör det och 

det kan ju vara för flera olika anledningar.”, är ytterligare exempel på ett sätt att skriva fram en text 

som inte grundar sig på fakta och exempel utan på ett löst resonerande. Detta kännetecknar den andra 

undergruppen inom kategori A. Även nästföljande exempel ger prov på detta:  

I en demokrati ska det inte finnas någon som säger HUR man SKA vara eller HUR man SKA bete sig. 

(Elev 4) 

 

Här är det subjektiva resonerandet inte manifesterat i ett ”jag tycker”, men resonemanget är i avsaknad 

av fakta och begrepp, vilket gör att det inte har någon vetenskaplig bäring. Även detta citat är en form 

av slutsats, den sista meningen i utsagan, efter att eleven har skrivit om hur de mänskliga rättigheterna 

inte respekteras i en diktatur. Eleven diskuterar händelser under det nationalsocialistiska styret i 

Tyskland under 30- och 40-talet, men förankrar inte sin redogörelse i begrepp eller i några djupare 

förklaringar om relationen mellan de mänskliga rättigheterna och de båda styrelseskicken. Det är 

denna typ av skrivningar som gör att jag har kallat kategori A personlig reflektion och inte använt 

ordet resonemang. Ytterligare en typ av personlig reflektion är när elever har tolkat uppgiften att 

jämföra som att de ska avgöra vilket styrelseskick som är det bästa. Denna underkategori var ganska 

vanligt förekommande och var i texten ofta placerad som en slutsats. I en del av fallen så hade elever 

först redogjort för fakta rörande de båda styrelseskicken för att sedan avsluta med en diskussion om 

fördelar och nackdelar. Exempelvis:  

Dem skiljer sig väldigt mycket åt och man kan enkelt bilda sin egen åsikt om vad man tycker är det bättre 

valet av styrelseskick. Men det finns fortfarande både nackdelar och fördelar med båda. (Elev 1) 

 

Den här undergruppen kan ibland föra mer faktafyllda resonemang om skillnaderna mellan ett 

demokratiskt styrelseskick och en diktatur men jag har ändå valt att inkludera den i denna kategori då 
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eleven ändå uppfattar uppgiften att göra en jämförande analys som en uppgift där de själva ska lägga 

in sina egna värderingar och visa prov på att ”tycka” någonting.  

Kategori B: Jämförande analys som redogörelse av fakta 

I den andra kategorin så uppfattar eleven uppgiften som att de ska redogöra för fakta om de båda 

styrelseskicken. Den vanligaste dispositionen av texten är att eleven först skriver ned fakta om ett 

demokratiskt styrelseskick (olika former av demokrati, olika beslutsprocesser o.s.v.), ibland under en 

rubrik, för att sedan skriva ned fakta om diktatur och därefter skriva ned en slutsats om skillnaderna 

mellan demokrati och diktatur. Den skillnad, som eleven oftast skriver fram, är att i en demokrati så 

finns det mänskliga rättigheter medan det i en diktatur inte finns mänskliga rättigheter. Vad som 

händer med jämförelsen i den här kategorin är att eleven oftast inte tar upp samma företeelser av 

styrelseskicket i en demokrati respektive diktatur. Eleven jämför så att säga äpplen med päron. Det blir 

alltså inte en jämförelse mellan de båda styrelseskicken eftersom samma företeelser av styrelseskicket 

inte ställs mot varandra i texten. Eftersom de här excerpten blir så långa så har jag, som exempel, 

punktat upp det en elev tar upp om respektive styrelseskick i tabellform:    

 

 

Demokrati 

 

Diktatur 

 

Mänskliga rättigheter 

Representativ och direkt demokrati 

Problemen med de båda formerna av demokrati 

(att det blir få som röstar i en direkt demokrati 

men att makten kan ses som mer legitim än i en 

representativ demokrati) 

Hur länge regeringen sitter   

 

 

 

Enmansstyre 

Ingen yttrandefrihet och ibland dödsstraff  

Auktoritära och totalitära diktaturer 

Maktmedel i en totalitär diktatur 

 

(Elev 5) 

 

Eleven använder sig alltså av fakta och begrepp om respektive styrelseskick men i och med att eleven 

inte identifierar en företeelse (exempelvis hur länge en person är vid makten) för att sedan undersöka 

hur den företeelsen ser ut i respektive styrelseskick så sker det ingen faktisk jämförelse.  

Ett annat exempel är en elev som först skriver en sida om demokrati (mycket fakta) och sedan en 

sida om diktatur (mycket fakta). Därefter kommer eleven till en kort slutsats om skillnader mellan de 

båda styrelseskicken under rubriken ”Jämförelser mellan demokrati och diktatur”:  
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I en demokrati tas besluten långsammare gentemot vad de tas i en diktatur. Eftersom att besluten tas av en 

eller fåtal diktatorer kan det leda till att folket blir missnöjda, vilket i sin tur kan leda till att folket agerar 

genom att demonstrera. Däremot tas besluten av folket i en demokrati, vilket gör det mer demokratiskt och 

rättvist. (Elev 6)  

 

Inte heller här tar eleven upp samma företeelse i de båda fallen och jämför dem. En kan eventuellt 

tolka det som att eleven vill påvisa att besluten visserligen kan tas snabbt i en diktatur jämfört med i en 

demokrati, men eftersom besluten inte reflekterar folkviljan så finns det en ökad risk för att besluten 

inte respekteras eller efterföljs i en diktatur, men detta uttrycks inte explicit 

Utsagorna i den här kategorin, vilka uppfattar uppgiften som att redogöra för fakta gällande de olika 

styrelseskicken, gör just det. De redogör för fakta och begrepp men de finns ingen jämförelse mellan 

samma företeelse i de båda fallen (styrelseskicken), vilket gör att det saknas en sammanlänkad 

koppling mellan styrelseskicken. 

 

 

Kategori C: Jämförande analys som redogörelse av skillnader  

I den här kategorin så har eleverna uppfattat att de ska koncentrera sig på samma företeelse i de båda 

fallen och redogöra för hur denna företeelse ter sig olika i en demokrati respektive diktatur.  

 

Alltså är dom största skillnaderna att i en demokrati har alla rätt att yttra sig fritt medan i en diktatur kan 

man bli dödad om man bara säger ett ord som står emot regimens åsikter. (Elev 5) 

 

Här redogör eleven för skillnaden att en i en demokrati har yttrandefrihet medan en i en diktatur kan 

bli straffad för att en uttalar något som inte sammanfaller med vad den politiska makten tycker.  

 

I en demokrati utgår lagar, friheter och liknande ofta från de mänskliga rättigheterna och man strävar i en 

sann demokrati efter att detta ska uppnås. I en diktatur däremot är det vanligt att dessa rättigheter kränks. 

Skillnaden är att de mänskliga rättigheterna ofta inte finns med i lagarna om de kränks, alltså finns det 

inget som kränks enligt lagarna. (Elev 7) 

 

I den här jämförelsen så har eleven varit mer precis och visar på skillnaden, inte bara att mänskliga 

rättigheter respekteras i en demokrati men inte i en diktatur, utan också mellan lagarnas fundament i en 

diktatur och i en demokrati.  
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Den största skillnaden är att i en demokrati så får folket vara med att påverka hur samhället ska styras 

genom att rösta på vilket parti som de tycker är bäst. Medans i en diktatur så har inte folket någon som 

helst påverkan på hur samhället ska styras. Där är det bara regimen som får bestämma allting. Folket har 

helt enkelt mer makt i en demokrati jämfört med i en diktatur. (Elev 8) 

 

Eleven jämför här hur tungt varje medborgares åsikt väger i en demokrati och i en diktatur och 

konstaterar att folket har makt i en demokrati vilket de inte har i en diktatur. Det dessa elever alltså gör 

är att de utgår från en företeelse (yttrandefrihet, lagarnas fundament eller folkets möjlighet att påverka) 

och ser hur samma företeelse ser olika ut i en demokrati respektive i en diktatur. Det de inte gör är att 

de inte undersöker samband mellan olika företeelser. I det första exemplet så sätts inte bristen på 

yttrandefrihet i relation till att det är en nödvändighet för makthavaren att kontrollera folket för att 

behålla sin makt. Eleven hade även kunnat sätta bristen på yttrandefrihet i relation till människosynen i 

en demokrati respektive i en diktatur. Även i det andra exemplet hade eleven kunnat utveckla varför de 

mänskliga rättigheterna utgör ett fundament till lagarna i en demokrati. Vad är relationen mellan de 

mänskliga rättigheterna och demokratin? I nästföljande exempel så är eleven nära att göra en sådan 

koppling men den görs inte fullt ut:  

 

Skillnaden även här är att alla människor i ett demokratiskt land har naturrätt, alltså samma rättigheter och 

friheter som alla andra när de föds utan att ta upp bakgrund, hudfärg och kön som problem. I diktaturer är 

det inte så, alla människor har olika rättigheter när de föds, behandlas olika. Diktaturen har även den 

starkes rätt, att diktatorerna ej bryr sig om de bryter mot lagarna vilket ledare i demokratiska länder gör, de 

kan t.ex. använda sig av vapen för att ignorera det. Det kan inte ledaren i demokratiska länder göra, 

lagarna kan förbjuda de att göra så. (Elev 9) 

 

Här hade eleven kunnat utveckla hur företeelse 1 (mänskliga rättigheter) påverkar företeelse 2 

(rättsäkerhet) men gör det inte fullt ut. Eleven använder sig av begrepp på principnivå, naturrätt och 

den starkes rätt, men utvecklar inte tydligt hur den principiella skillnaden på synen på rätt och 

människa leder till att lagen i en diktatur inte är uttryck för någon form av princip utan för vad den 

starke bestämmer. Det är underförstått men inte tydligt uttryckt som ett orsakssamband. Det blir 

därmed svårt för eleven att kunna dra tydliga slutsatser.  

 

Kategori D: Jämförande analys som förklaring av skillnader  

Här har eleven förstått uppgiften, ”jämförande analys”, som att förklara skillnader genom att visa på 

orsakssamband mellan olika företeelser.  
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Beslutsfattandet är en sak som skiljer sig mycket mellan en demokrati och en diktatur. I en demokrati är 

det folket som får rösta om hur makten ska fördelas. Det leder alltså till att fördelningen av makten blir 

legitim, i och med att det är utifrån folkets åsikter som makten fördelas. Detta sker i allmänna, fria, 

hemliga val som sker frekvent med jämna mellanrum och alla röster väger lika tungt. I en diktatur däremot 

så ligger inte makten i folkets händer och om ett val nu existerar i en diktatur så är det ofta så att det inte 

sker frekvent, de är inte hemliga (vilket leder till att folket avskräcks från att rösta mot regimen). Med 

andra ord så utnyttjar regimen sin makt för att bevara den, en konsekvens av detta blir då att valresultatet 

inte speglar folkets åsikter. Resultatet är alltså inte legitimt som i en demokrati. (Elev 10) 

 

Utsagan visar på ett orsakssamband mellan företeelse 1, hur val går till, och företeelse 2, legitim makt 

eller bevarandet av makt, vilket förklarar varför ett val i en demokratisk stat ser annorlunda ut och har 

ett annorlunda syfte än ett val i en diktatur. Även i nästföljande excerpt så identifieras ett 

orsakssamband mellan företeelse 1, maktmedel, och företeelse 2, de rättigheter makten syftar till att 

upprätthålla:  

 

Den stora skillnaden mellan de olika styrelseskickens användande av maktmedel är att de i en demokrati 

används för att just bevara demokratin, upprätthålla folkets rättigheter samt utföra det man har lovat/ det 

folket röstat fram. I en diktatur så används istället maktmedlen av regimen för att bevara sin makt. (Elev 7) 

 

I nästföljande excerpt så utgår eleven från början från att det finns ett orsakssamband (”de som de två 

har gemensamt”) mellan beslutstekniken i en demokrati och i en diktatur och den princip som ligger 

till grund för beslutstekniken: 

 

De som de två har gemensamt är deras relation mellan innehåll (principerna) och form (beslutsteknik). 

Den ena kan inte finnas utan den andra. Majoritetsprincipen, till exempel, grundar sig i idén att alla ska ha 

rätt att höras och att rösterna ska vara värda lika mycket. De beslutstekniker som finns i en diktatur är 

också grundade i principer. Idén bakom en beslutsteknik som ger olika fördelar till olika individer skulle 

till exempel kunna ligga i att alla inte är lika värda. (Elev 7)  

 

I nästföljande exempel så visar eleven på ett samband mellan tre företeelser:  

 

Det som är bra och krävs för att en demokrati ska bli så bra demokrati som möjligt är ifrågasättare och 

många olika åsikter och syn på saker. I en demokrati så diskuterar man, ser saker från olika vinklar och har 

många olika åsikter att jobba med för att komma fram till ett beslut. Detta är bra för att kunna få fram 

genomtänkta och riktigt bra beslut men är ganska tidskrävande. Där skiljer det sig mycket åt i en diktatur. 

I en diktatur finns det oftast bara en åsikt eftersom att det bara finns ett parti/ en person som styr. Andra 

personer runt omkring blir ofta ja-sägare och går med på allt ledaren har att säga, då det inte får tycka 
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annat. På detta sätt blir besluten ofta ogenomtänkta, däremot fattas de mycket snabbare beslut jämfört med 

demokratin. (Elev 11) 

 

De företeelser som har identifierats är: hur många som får komma till tals, kvalitet på beslut och 

effektivitet i beslutsfattandet.  

De kritiska aspekterna 
Under denna rubrik kommer jag först att redogöra för de kritiska aspekterna mellan de olika 

uppfattningarna om vad som är en jämförande analys. Jag kommer därmed att svara på min andra 

forskningsfråga: Vilka aspekter av att göra en jämförande analys i samhällskunskap framträder som 

kritiska för att kunna utveckla kompetensen att göra en jämförande analys i ämnet samhällskunskap? 

Den kritiska aspekten är alltså den aspekt som har bedömts som svår för eleven på vägen mot en 

djupare förståelse för fenomenet jämförande analys. 

Följande kritiska aspekter framkom: 

  

 
 

Figur 3: Kategorier av uppfattningar och kritiska aspekter av en jämförande analys 

 

 Mellan kategori A, att uppfatta en jämförande analys som en personlig reflektion, och kategori B, 

jämförande analys som redogörelse för fakta, så identifierades den kritiska aspekten: Att förstå 

samhällskunskap som ett vetenskapligt ämne som har sin grund i fakta och där det är nödvändigt att 

definiera och använda begrepp. Vetenskaplighet ska här inte tolkas som att eleven inte också ska 
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kunna utgå från sin livsvärld och från sina egna erfarenheter men att det i en analys krävs att 

resonemang förs, och slutsatser beläggs, med hjälp av fakta. Det samhällsvetenskapliga tankeverktyg 

(se kapitel 2) som kanske framförallt är centralt för denna förståelse är det som Sandahl benämner som 

det andra tankeredskapet: att dra slutsatser med hjälp av belägg och att eleven ska kunna skilja mellan 

vad den tror och tycker och vad den vet.  

 Mellan kategori B, att uppfatta jämförande analys som redogörelse av fakta, och kategori C, att 

uppfatta jämförande analys som redogörelse av skillnader, så identifierades den andra kritiska 

aspekten: Att förstå vad som är en jämförelse, det vill säga att när en jämför så måste en identifiera 

samma företeelse i de olika fall som ska jämföras. Den analytiska kompetens som eleven måste träna 

innebär att identifiera jämförbara företeelser genom att särskilja och urskilja de delar som utgör ett fall 

och se hur samma delar ser ut i det andra fallet. Detta innebär att den rörelse i sidled som beskrivs av 

Hellspong (2004) föregås av att parallellen mellan två fall har identifierats. För att referera till 

Sandahls (2015) tankeverktyg så är denna kritiska aspekt identisk med den första operationaliseringen 

av det fjärde tankeverktyget: att jämföra och kontrastera för att tydliggöra och förstå skillnader.  

 Mellan kategori C och kategori D, att uppfatta jämförande analys som en förklaring av skillnader, 

identifierades den tredje kritiska aspekten: Att kunna se orsakssamband mellan företeelse 1, som en 

har undersökt i de bägge fallen, och se hur det kan leda till att det även företeelse 2 ser olika ut i de 

bägge fallen. I kategori C, som endast redogör för skillnaderna, är det svårt att dra några slutsatser 

eftersom inte några orsakssamband är identifierade. För att lösa den uppgiften fodras det alltså att en 

sammanlänkar de olika identifierade företeelser i de båda fallen genom att undersöka hur sambandet 

mellan dem ser ut. Det är det som är syftet med en jämförelse, och med Sandahls ovan nämnda 

tankeverktyg, att tydliggöra och förstå skillnader.  

7. Diskussion 

I detta sista kapitel diskuterar jag först hur kategorierna förhåller sig till varandra och hur en kan se på 

kopplingar mellan kategorierna och de kritiska aspekterna. Avslutningsvis kommer jag att, utifrån 

variationsteorin och tidigare forskning, diskutera vilka eventuella undervisningspraktiker som skulle 

kunna fördjupa elevers förståelse för vad det innebär att göra en jämförande analys.  

Relationen mellan kategorierna och de kritiska aspekterna 
Malin Tvärånas studie (2014) om vad det innebär att kunna resonera om rättvisa i 

samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet, innefattade bland annat en fenomenografisk analys av 

olika möjliga sätt att resonera om rättvisa i samhällskunskap. Tväråna fann i sin studie tre olika sätt att 

uppfatta vad det innebär att resonera om rättvisa. Det första sättet var att redogöra för vad rättvisa är, 
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antingen utifrån ett universellt värde, utifrån ett personligt värde eller utifrån ett principiellt värde. Det 

andra sättet var att utreda orsakerna till ett rättviseperspektiv utifrån antingen ett personligt värde eller 

ett principiellt värde. Den tredje och sista kategorin var att kritiskt granska grunderna för olika 

rättviseprinciper. I Tvärånas studie var kategorierna, de olika möjliga sätten att resonera, hierarkiska 

och de kategorierna inneslöt föregående kategorier. Det vill säga att för att erfara resonerandet som att 

kritiskt granska principgrunderna för rättvisa så förutsätter det att kunna redogöra för principgrunderna 

och att kunna utreda dess orsaker (Tväråna 2014: 122). Hur ställer sig då de av mig funna kategorierna 

i att uppfatta en jämförande analys i samhällsvetenskap till en hierarkisk ordning?   

 Det som blev tydligt i det empiriska materialet var att utsagorna i kategori A, i större utsträckning 

än de i kategori B och C, var benägna att försöka dra slutsatser. I utsagorna framträdde kännetecknen 

för kategori A, personlig reflektion, tydligast, när den reflekterande utsagan avslutades med en 

slutsats. Att formulera slutsatser utifrån empiriskt underlag definierar Denk som en av de 

gemensamma egenskaperna för komparativa studier inom statsvetenskapen och Sandahl definierar, 

som ovan nämnt, ett av de samhällsvetenskapliga tankeverktygen som att dra slutsatser med hjälp av 

belägg. Kategori A visar därmed på en förståelse för en aspekt av en jämförande analys, att dra 

slutsatser, men där led nummer två i operationen, utifrån empiriskt underlag, med hjälp av belägg inte 

finns med. Det krävs alltså förståelsen för eller artikulerandet av de tre funna kritiska aspekterna för att 

kunna dra slutsatser på ett samhällsvetenskapligt sätt. Sandahls andra tankeredskap, att dra slutsatser 

med hjälp av belägg, var något som endast kunde göras inom kategori D och även där visade det sig 

ibland vara svårt.  

Det finns vissa utsagor där indelningen i kategorier var svårare än andra och där kopplingen mellan 

kategorin och den kritiska aspekten var mer komplex. Jag tänker här bland annat på exempel från den 

sista undergruppen av kategori A, där uppfattningen om en jämförande analys uttrycks som en 

redogörelse för fördelar och nackdelar med de båda styrelseskicken, i syfte att avgöra vilket 

styrelseskick som var det bästa. Detta berör den kritiska aspekten mellan kategori A och B, att förstå 

samhällskunskap som ett vetenskapligt ämne. Å andra sidan har vissa utsagor inom denna kategori 

identifierat jämförbara företeelser i de båda fallen, vilket betyder att de har uppmärksammat den 

kritiska aspekten mellan kategori B och kategori C. Det finns även exempel i utsagorna som visar på 

det motsatta. En utsaga (som inte utgjorde ett av excerpten) visade att eleven hade uppfattat uppgiften 

som att redogöra för skillnader, alltså befann sig utsagan i kategori C, men där eleven ändå hade svårt 

att identifiera jämförbara aspekter. Därmed så befann sig utsagan i kategori C men den kritiska 

aspekten var snarare den mellan kategori B och C, att identifiera jämförbara aspekter.  

Kategorierna och de kritiska aspekterna kan sägas vara i en hierarkisk ordning i den meningen att 

det är en progression från kategori A till kategori D, men den progressionen behöver nödvändigtvis 

inte vara en linjär progression. Detta är en observation som överensstämmer med Malin Tvärånas 

studie som konstaterar att ordningen, i vilken eleven tar till sig de kritiska aspekterna, inte är given 

(Tväråna 2014: 123).  
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Kategorierna och de kritiska aspekterna i undervisningen 
Denna studie, som alltså till sitt upplägg kan beskrivas som en förstudie till en Learning Study, kan 

inte göra anspråk på några slutsatser om hur de kritiska aspekterna bäst kan artikuleras och belysas i 

undervisningen. Jag kommer därför endast, att utifrån variationsteori och teorier redovisade i kapitel 1 

och 2, att här diskutera hur en kan tänkas arbeta med de kritiska aspekterna i undervisningen. Tväråna 

identifierade utifrån sina tre Learning Studies tre aspekter av undervisningen som kan antingen 

möjliggöra eller försvåra för eleverna att resonera om rättvisa på ett kvalificerat sätt. Den första 

aspekten som hon benämner är uppgiftens utformning. Tväråna konstaterar att många av de uppgifter 

eleverna ställdes inför inte efterfrågade ett kritiskt granskande av principgrunderna till olika 

rättviseperspektiv, vilket Tväråna identifierade som det mest kvalificerade sättet att resonera om 

rättvisa (Tväråna 2014: 116). Uppgiften till eleverna i min studie var formulerad enligt följande: 

Jämför ett demokratiskt styrelseskick med en diktatur. Vad kännetecknar dessa olika styrelseskick? Ta 

fram flera olika saker och förklara skillnaderna (Denna uppgift är tagen från skolverkets 

bedömningsstöd i samhällskunskap). Den formulering i uppgiften som tydligast synliggör syftet med 

en jämförande analys är: förklara skillnaderna, men möjligheten att lösa uppgiften är helt avhängig av 

hur eleverna uppfattar vad som är en förklaring av skillnader inom samhällskunskapen. En kan 

jämföra de olika kategorierna med uppgiftens olika delar. Kategori A har gjort någon typ av 

jämförelse, kategori B har redogjort för vad som kännetecknar de båda styrelseskicken medan kategori 

C och D har tagit hela frågeformuleringen i beaktande. Men som sagt, nyckeln till uppgiften ligger i 

att eleven på ett samhällsvetenskapligt sätt avkodar vad som ryms i formuleringen: förklara 

skillnaderna. En formulering av uppgiften som kanske underlättat för eleverna att förstå vad som 

förväntades av dem, hade eventuellt kunnat vara: Varför är mänskliga rättigheter mer respekterade i en 

demokrati än i en diktatur? En svår fråga men som kunnat leda eleverna i sökandet efter 

orsakssamband mellan företeelser i de båda fallen.  

 Den andra aspekten av undervisningen som Tväråna fann vara betydande för att möjliggöra ett 

kvalificerat resonerande var användandet av språket som medierande redskap. Tväråna efterfrågar ett 

tydligt samhällsvetenskapligt ämnesspråk som skiljer vardagserfarandet av ett fenomen från det 

samhällsvetenskapliga (Tväråna 2014: 118). Ett exempel på det kan vara den eventuella förförståelse 

som förelåg hos vissa elever i kategori A, när de uppfattat syftet med en jämförelse som att avgöra 

”vad som är bäst” Ett tydligt ämnesspråk är även viktigt som redskap när vi söker synliggöra och 

verbalisera vad som utgör de förmågor som beskrivs i samhällskunskapsämnets syfte. (Jag har i 

uppsatsen föredragit att benämna dessa förmågor, kompetenser, eftersom kompetenser tydligare 

uttrycker något som en utvecklar och lär sig, medan förmågor kan förstås som något en ”bara har”.) 

Sandahls benämning av de sex samhällsvetenskapliga tankeverktygen är ett sådant medierande verktyg 

både för att synliggöra kompetenserna för eleverna men också för lärarna själva. För att språket ska bli 

verksamt måste det dock konkretiseras i undervisningen. Carlgren refererar till Michael Polanyi som i 

en serie föreläsningar på 50-talet utvecklade begreppet ”tacit knowledge”, den tysta eller 
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underförstådda kunskapen (Carlgren 2015: 88). Polanyi menar att det är möjligt att beskriva, det vill 

säga verbalisera, det tysta kunnandet om vi gör det till objekt för vårt centrala medvetande (Carlgren 

2015: 96). Men det krävs att vi aktivt medvetandegör det som utgör det tysta kunnandet och att det 

sker en växelverkan mellan det som är den artikulerade kunskapen (ämnesstoffet) och det tysta 

kunnandet (de samhällsvetenskapliga tankeverktygen). Carlgren benämner den praktiken som en 

kunskapsspiral (Carlgren 2015: 99). Carlgrens beskrivning av en undervisningspraktik som en 

växelverkan mellan den artikulerade kunskapen och det tysta kunnandet ligger nära variationsteorins 

syn på utvecklandet av kunskap om ett lärandeobjekt genom att variera de kritiska aspekterna i 

undervisningen.  

Den tredje aspekten av vad som möjliggör ett kvalificerat resonerande enligt Tväråna är att i 

enlighet med variationsteorin just variera de kritiska aspekterna i undervisningen (Tväråna 2014: 118). 

I fallet med denna studie innebär det sålunda att i undervisningen variera följande kritiska aspekter: att 

förstå samhällskunskap som ett vetenskapligt ämne, att förstå vad som är en jämförelse samt att kunna 

se ett orsakssamband mellan företeelse 1 och 2 i jämförelsen. Den första kritiska aspekten rör 

samhällskunskapsämnets identitet medan de övriga två handlar om görandet av en jämförande analys. 

De fyra kategorierna och de kritiska aspekterna kan, i själva verket, ses som överensstämmande med 

de olika ämneskonceptionerna av ämnet samhällskunskap, vilka nämnts i kapitlet om tidigare 

forskning. Kategori A kan identifieras med samhällskunskapsämnet som ett diskussionsämne där det 

är elevens egna tyckande och tänkande som är i fokus, men där ämnet sällan skiljer sig från en 

”cafédiskussion”. Kategori B överensstämmer med samhällskunskap som ett faktaämne där syftet med 

undervisning och bedömning är att eleven ska visa att den har lärt in fakta och begrepp. Kategori C 

och kategori D motsvarar Christensens, Sandahls och Tvärånas ämneskonception där ämnets syfte är 

att utveckla kompetenser hos eleverna som är nödvändiga för att de ska kunna verka som aktiva 

medborgare. Eftersom detta var det första bedömningstillfället som denna grupp elever hade i ämnet 

samhällskunskap på gymnasiet, så kan överensstämmelsen mellan kategorierna och de olika 

ämneskonceptionerna eventuellt vara ett resultat av den undervisning som eleverna har fått på olika 

högstadieskolor där olika lärare har haft olika syn på vad som är samhällskunskapsämnets identitet och 

syfte. Christensen (2011) talar om hur olika idealtyper av medborgare medför olika val av 

ämnesinnehåll, undervisning och resulterar i att elever utvecklar olika typer av förmågor eller 

kompetenser. Om en nu som jag, och i enlighet med Christensen, Sandahl och Tväråna, menar att 

samhällskunskapsämnet har som syfte att utveckla kompetenser hos elever som är nödvändiga för att 

de ska bli aktiva medborgare både för sin egen skull men även för att till största möjliga mån garantera 

demokratins fortlevnad, så fodras det att kompetenserna artikuleras och tränas inom ramen för 

undervisningen. Det vill säga, att kompetenserna, som den jämförande analysen, inte endast är något 

som blir aktuellt vid bedömningstillfällen och där eleven lämnas ensam med att uppfatta vad det är 

som utgör beståndsdelarna av en samhällsvetenskaplig jämförande analys. Det innebär i stället att en i 

undervisningen benämner och tränar att exempelvis identifiera jämförbara företeelser i olika fall och 
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att se orsakssamband mellan olika företeelser. I kapitel fyra som behandlade det teoretiska ramverket 

så nämndes två olika variationsmönster som har tagits fram inom variationsteorin: kontrastering och 

generalisering. Vad gäller den första kritiska aspekten, att förstå samhällskunskap som ett 

vetenskapligt ämne, menar jag att den aspekten bör hållas konstant vilket betyder att synliggöra den 

kritiska aspekten genom generalisering. Att samhällsvetenskap är ett vetenskapligt ämne bör därmed, i 

enlighet med variationsteorin, vara ett ständigt återkommande objekt i undervisningen. Ett verktyg för 

att den kritiska aspekten synliggörs kan vara, som ovan nämnts, ett tydligt samhällsvetenskapligt 

språk. De båda andra kritiska aspekterna, som rör den analytiska kompetensen, bör även de hållas 

konstanta medan de andra aspekterna, som vilka företeelser eller vilka fall det är som jämförs, bör 

varieras.  

 

Slutsatser 
Vilka ämnesdidaktiska slutsatser kan då dras av denna studie? För det första bör en vara medveten om 

vilka begränsningar som ligger i en fenomenografisk analys och vad en sådan analys svarar på för 

fråga. I kapitel 4 refereras det till Patrik Johansson som noterar att övergången från fenomenografin till 

variationsteorin innebär ett skifte från att ställa sig frågan ”hur” till att ställa sig frågan ”vad” 

(Johansson 2014: 33). Fenomenografin har i sig inget innehåll och därmed ingen agenda eller syfte 

annat än att undersöka hur en viss grupp uppfattar ett visst fenomen. Ett ämnes identitet eller 

konception kan därför inte uttryckas genom fenomenografin. Däremot finns det inom den ram som 

variationsteorin erbjuder en möjlighet att knyta fenomenet till ett ämnes mål och syfte. Det vill säga 

till en ämneskonception. För det andra är det värt att återigen nämna att en fenomenografisk analys 

endast kan uttala sig om uppfattningar hos en viss grupp baserat på vad som framkommit i deras 

utsagor. Det kan således finnas fler kategorier av uppfattningar och andra kritiska aspekter som inte 

framkommit i materialet. En helt annan elevgrupp kan dessutom ha andra uppfattningar om uppgiften, 

att göra en jämförande analys, vilket utmynnar i andra kategorier och därmed i andra kritiska aspekter. 

Men eftersom analytisk kompetens är ett omtalat svårt lärandeobjekt så kan kanske förmågan att 

identifiera jämförbara företeelser mellan olika fall och att se orsakssamband mellan olika företeelser, 

ses som kritiska aspekter som troligtvis återkommer i flertalet elevgrupper. Jag kommer att, i min egen 

undervisning, använda mig av de resultat som framkommit genom studien för att utveckla 

undervisningen kring de kompetenser som inte bara uttrycks i ämnesmålen och kunskapskraven, men 

som även är medborgliga kompetenser som krävs för att, exempelvis, särskilja logiska och belagda 

resonemang från sådana som inte är det.  
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Bilaga 1 

 
Information och godkännande till medverkan i uppsatsarbete  

• Läs igenom texten   

• Skriv under om du godkänner deltagandet   

  

Hej,  

Som ni vet så heter jag Malin Berge Birath och ska nu skriva min examensuppsats i ämnesdidaktik vid Stockholms universitet. 
Jag skulle vilja använda era provsvar från provet ni gjorde om makt, demokrati och diktatur till att besvara frågan vad ni gör 
när ni ska göra en jämförande analys. Målet med min uppsats är att försöka få ökade kunskaper om undervisning och lärande i 
ämnet samhällskunskap.  

Ni, liksom skolan, kommer att anonymiseras vilket innebär att varken skolan eller någon enskild individ kommer att kunna 
identifieras.  

Medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva uppge orsakerna.  

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar,  

Malin Berge Birath  

  

 

Jag har tagit del av ovanstående information och ger härmed mitt godkännande till att delta i studien.  

 
Namnunderskrift: __________________________________________________________  

Namnförtydligande: _____________________________________Klass:_____________  

Ort & datum:______________________________________________________________  

 
 
 
 
 
Kontaktinformation:  
Malin Berge Birath 
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Handledare: Johan Sandahl (johan.sandahl@hsd.su.se) 
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