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Abstract 
We have in our research looked at how students experience work with open and closed 
questions. We have mainly looked at how work with open and closed questions affect 
student’s possibilities to change perspective in time and space. Open questions have in 
our research been equal to high freedom degree while closed questions is equal to low 
or none freedom degree. We have in our research compared the results of an essay task 
from two group’s with students from grade 6. These two groups had before the task 
been guided in the theme “A journey to China” in two separate experiment lessons. One 
group had a lesson with exclusively closed questions and the other group had a lesson 
with exclusively open questions. One of us acted as a teacher while the other two acted 
as observers, and observed both the teacher and the students during the experiment 
lesson. To be able to have an objective view of the result as the research demands we 
chose to anonymous the students and give them a number instead of names. These 
number could later on be deduced to a list with name and numbers that there mentor had 
set up. We have also used questionnaire to be able to see what the students thought of 
the work with open and closed questions. We have through our research been able to see 
that student’s possibilities to make a change in perspective in time and space make easy 
if the freedom degree of the questions used in their lessons. We have showed that the 
questions that have some or a great deal of freedom degree is the questions that are the 
foundation of the change of perspective in the students essay tasks. It’s also these 
questions from the experiment lessons that the students in their essay task show what 
they remembers. The result from the questionnaire shows that the students are positive 
to the work method that was carried out during their experiment lessons. 
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1. Inledning 

1.1 Inledning 

1.1.1 Öppna och slutna frågor 

Temat för vår undersökning är de frågor som pedagogen använder sig av i undervisningen. 
Frågor är ett starkt pedagogiskt instrument som lärare använder sig av dagligen. Det finns 
olika teorier om frågor och på vilket sätt lärare använder sig av dessa i undervisningen. 
Emanuelsson (2001) hävdar att frågor är underskattade i relation till den vikt lärare lägger 
på elevernas svar på frågorna. Den problematik som Emanuelsson presenterar är avgörande 
för vår vilja att forska om frågor. Vi har valt att fokusera på två olika modeller för 
frågeställande; öppna frågor och slutna frågor.  

• Öppna frågor som syftar till att få en dialog både mellan lärare och klassen och 
mellan eleverna.  

• Slutna frågor som syftar till att rikta elevens uppmärksamhet i den riktningen 
läraren önskar.  

För att undersöka skillnader i hur undervisning med öppna respektive slutna frågor 
påverkar eleverna, arrangerade vi experimentlektioner med både öppna och slutna frågor.  

Definition av lektioner med öppna/slutna frågor: 

• Lektioner med öppna frågor, är då läraren ställer frågor och eleverna får möjlighet 
att visa hur de tänker. Det finns inga givna svar, utan det lämnar öppet för en dialog 
i klassrummet.  

• Lektioner med slutna frågor, är då läraren ställer frågor som hon redan vet svaret 
på. Med hjälp av tydliga ramar kan läraren på detta sätt förvissa sig om att hon har 
eleverna med sig i undervisningen som blir lätt att utvärdera då läraren direkt ser 
om eleverna svarat rätt eller fel. 

Vi ämnar att studera vilken av de två lektionsformerna som ger eleverna bäst minnen från 
läroboksstoffet. Då avser vi inte vad som egentligen händer i hjärnan när vi ska minnas 
fakta. Vi avser vilka ihågkommanden eleverna har från stoffet i experimentlektionerna.    

1.1.2 Perspektivbyte i tid och rum 

Vi har undersökt hur de olika arbetsmetoderna har påverkat förmågan till perspektivbyte i 
tid och rum. Vi valde perspektivbyten för att historieämnets roll är ett aktuellt ämne i 
skoldebatten. I debatten anklagas skolan för att eleverna inte är insatta i historiska skeden. 
Detta på grund av brister i historieundervisningen. Bland annat påstås det att dagens 
ungdomar blir rasister i högre grad på grund av dessa brister. (DN:97-11-11) 

Historieämnets uppnåendemål i kursplanen för grundskolan årskurs fem är; ”Att kunna 
berätta om och jämföra hur män, kvinnor och barn levt och tänkt i några skilda miljöer och 
tider i Sverige och på några andra platser”. (2000:78)  
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Anledningen till att vi valde ett mål för årskurs 5 i en årskurs 6-klass är att elever i årskurs 
6 även ska klara mål uppsatta för en årskurs 5.  Jobbar man mot detta mål så får eleverna en 
förståelse som grundar sig på kunskap, inte på allmänt tyckande och man motverkar 
rasistiska tendenser på skolorna.  

Syftet med historieämnet i Grundskolans kursplaner och betygskriterier (2000) är att 
utveckla ett kritiskt tänkande och ett analyserande betraktelsesätt för att förstå och förklara 
samhällen och kulturer. Historia är ett sätt att se samhällen i ett nu- och dåperspektiv, 
historia blir ett verktyg för förståelse av andra ämnen.  

Vi frågade historielärare på olika skolor i Sverige om hur de ser på arbetet med 
perspektivbyte i tid och rum och hur de bedömer om eleverna nått upp till målet ”att kunna 
berätta om och jämföra hur…” En av lärarna svarade så här:  

I korthet är svårigheten att man måste komma in i huvudet på de människor som lever i den tid 

eller det rum man ska byta till. Man måste komma åt den kunskap, de värderingar och idéer dessa 

människor har/hade. Detta för att förstå deras handlande. Att göra det är något mer än att bara 

känna empati. Det kräver språkliga och intellektuella redskap vilket ofta glöms bort i 

undervisningen. Arevik Sten 

Egidius (2005) beskriver svårigheten med perspektivbyte som ett problem att skapa sin 
egen kunskap om hur det kan vara att leva som bonde på 1700-talet. Han menar att 
svårigheten är att verkligen skapa sin egen kunskap och inte bara återskapa någon annans 
kunskap om hur det var att leva på 1700-talet. Läroboken och uppslagsboken blir 
hjälpmedel och ett stöd att använda när eleven skapar sin egen kunskap. 

”Var och en är barn av sin tid, har det sagts. Men vi är så mycket mer än så. Vi är barn av alla 

tider” Andersson (2004:54) 

Om undervisningen i historia syftar till att göra perspektivbyte i tid och rum, kan eleverna, 
med hjälp av det historiska perspektivet, komma närmare en förståelse av att vi är barn av 
alla tider som påverkas av vad som har hänt och vad som kommer att hända.  

1.1.3 Underlag för våra slutsatser  

Dessa tolkningar av och målstyrning för historieämnet ligger till grund för vår studie. 
Enkätundersökning av hur eleverna uppfattade exeperimentlektionerna , analys av 
provresultat och analys av experimentlektionerna har legat till grund för vår slutsats. 

1. 2 Syfte 

Syftet med studien har varit att ta reda på hur eleverna upplever att det är att arbeta med 
öppna respektive slutna frågor och om arbete med öppna eller slutna frågor underlättar 
elevernas förmåga att göra perspektivbyte i tid och rum genom att sätta sig in i hur barn, 
kvinnor och män har levt under olika epoker i vår historia, vilket är ett av målen för skolår 
5 i historia enligt kursplanen. Studien ska ta upp hur minnen (ihågkomster) av stoffet 
påverkas av arbetet med öppna respektive slutna frågor. 



 3  

1. 3 Frågeställning 

1) Påverkas elevernas förmåga till perspektivbyte i tid och rum, via arbete med öppna 
eller slutna frågor? 

2) Påverkas elevernas minnen (ihågkomster) olika av undervisningsstoffet med öppna 
eller slutna frågor? 

3) Hur påverkas arbetsron och stämningen i klassrummet om läraren använder sig av 
öppna respektive slutna frågor? 
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2. Begreppsdefinition, tidigare 
forskning och litteraturgenomgång 

2.1 Begreppsdefinition 

Vi har använt oss av begreppet ”perspektivbyte i tid och rum” som Arevik & Hartzell 
(2007) redogör för i boken: ”Att göra tänkande synligt” - En bok om begreppsbaserad 
undervisning. Vi använder begreppet ur den historievetenskapliga idétraditionen, där man 
pratar om att förstå och inte som i dagens historiediskurs där man pratar om förståelse eller 
acceptans för mänskliga handlingar i historien. Förmågan att göra perspektivbyten i tid och 
rum är nödvändig om man ska kunna se sig själv i andras verklighet och förstå deras 
tänkande och handlande i ett historieepokiskt perspektiv. 

2.2 Litteraturgenomgång av öppna och slutna frågor  

I den litteratur vi läst har vi mött olika teorier beträffande öppna frågor. Här följer ett 
utdrag vad gäller olika forskares teorier om öppna frågor. 

• Dysthe (1995) anser att det är frågor som inte har ett givet svar. Läraren har alltså 
inte svaret eller så kan flera svar vara ”rätt”, hon säger att arbeta med öppna frågor 
är att ha en konstruktivistisk syn på kunskap.  

Dysthe använder sig även av begreppen autentiska och kvasi-autentiska frågor. 
Använder sig läraren av autentiska frågor vill läraren kontrollera någonting annat än 
det stoff som är givet på förhand. Medan läraren i de icke-autentiska frågorna vet 
svaret så är läraren här ute efter att ta reda på elevernas förståelse, tolkning och 
reflektion.  

Kvasi-autentiska frågor har ett rätt svar som lurar i bakgrunden, men eleverna kan 
svara mer eller mindre rätt. Ett exempel på en kvasi-autentisk fråga är ”Vad tror 
du…”  Med detta tillägg till en icke-autentisk fråga kan man ge frågan en mer 
autentisk innebörd och eleverna har en större frihetsgrad i svaret. Eleverna bjuds 
genom en sådan fråga in till diskussion och självreflektion, inte bara till att minnas 
och reproducera fakta. Läraren får möjlighet att visa vilken kunskap som räknas och 
vilken betydelse dessa har för eleven. (Dysthe, 1995)  

Dysthe skriver om det flerstämmiga klassrummet. Ett sätt att skapa ett flerstämmigt 
klassrum är att skriva för att lära. Att skriva för att lära kan vara befriande för elever 
som har svårt att utrycka sig muntligt i klassrummet, de får en chans att föra dialog 
med läraren utan behöva prata inför klassen.  

Lärarens uppgift i ett flerstämmigt klassrum blir att provocera olika uppfattningar 
för att på så sätt få fram olika synsätt i diskussionen. Elever som undervisats i ett 
flerstämmigt klassrum, där alla deltar och vågar stå för sin ståndpunkt, kommer i 
framtiden ha lättare att referera till vad andra tycker och tänker och bli mer lyhörda 
för andras ståndpunkter.  
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• Harlen (1996) beskriver öppna frågor som produktiva frågor, eleverna är själva 
med och producerar godtagbara svar. Lärarens roll blir att uppmuntra 
medvetenheten hos eleverna att flera olika svar kan vara rätt, vart och ett på sitt sätt. 
De viktigaste av de produktiva frågorna är de frågor där eleverna själva får välja 
vad de vill undersöka, problemet är fritt, genomförandet är fritt och svaret är fritt.  

Den produktiva frågan ger läraren möjlighet att bedöma vad eleverna lärt sig på 
vägen till svaret, konstruktionen av svaret blir också viktigt inte bara svaret i sig.  

Många elever framför allt de yngre eleverna ställer spontat inte produktiva frågor, 
eleverna ställer frågor som de kan knyta an till sina tidigare erfarenheter. De frågor 
de ställer leder inte vidare till ny kunskap utan fungerar som ratificering för sina 
tidigare kunskaper och erfarenheter. För att eleverna ska komma vidare måste 
läraren ställa frågor som leder in eleverna i ett tänkande och resonerade runt det 
som undervisningsstoffet. För att lyckas med detta, skapar läraren en stämning i 
klassrummet där eleverna uppmuntras och känner sig trygga i att ställa frågor som 
går utanför deras existerande förställningsvärld. Till att börja med måste läraren ta 
elevernas frågor på allvar och utgå från vad som intresserar dem. Läraren får inte bli 
rädd för att säga att hon inte har svar på elevernas frågor om det är frågor av 
filosofisk karaktär. Ett sätt att ta vara på elevernas intresse kan vara att ställa frågor 
på oväntade platser utanför klassrummet. Je (1996) föreslår i boken Våga 
språnget!- om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen att man till exempel 
kan ställa naturvetenskapliga produktiva frågor på skolans parkeringsplats, vilka 
bilar rostar mest? Rostar alla bilar på samma ställe? Vilka bilar rostar mest gamla 
eller nya? Etc.  

Några enkla produktiva frågor som läraren kan använda sig av för att komma igång 
är: ”Vad tror ni om...”, ”Varför tror ni att …”, Har du sett…” och ”Har du lagt 
märket till…”. Dessa frågor ställs rakt på sak efter en första iakttagelse av 
problemet och de öppnar upp för några första enkla svar från eleverna. När läraren 
har väckt elevernas nyfikenhet och mod att ställa och besvara dessa frågor går hon 
vidare till att jobba med mer invecklade frågor.  

Harlen (1996) drar sig inte för att säga att produktiva frågor är lärarens bästa 
verktyg i undervisningen. Hon höjer samtidigt ett varningens finger för att 
ambitiösa elever lätt blir stressade av när läraren ställer produktiva frågor, tror att 
det är en frågesport där de borde kunna ge rätt svar på frågan och blir rädda för att 
svara fel. 

• Hägg & Kuoppa (1997) preciserar öppna frågor till att vara frågor, som inleds med 
frågeorden vad och hur. Till exempel: Vad hände sedan? Hur kändes det? Hur har 
du det på jobbet? Hägg och Kuoppa använder öppna frågor i professionella samtal 
mellan en klient och terapeut men även mellan en lärare och elev. De vill att man 
ska använda sig av öppna frågor i inledningen av samtalet med klienten för att få 
igång samtalet.  Liksom en terapeut skall läraren vara en mycket god lyssnare, 
ställer läraren en fråga till en elev vill eleven som svarar på frågan ha någon form 
av respons.  
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För att kunna tillgodose både gruppen och individens intressen gäller det för läraren 
att hon kan starta och inspirera till kommunikation i klassrummet där hon kan 
bekräfta gruppen och individen.      

En lärare som kan uttrycka sig tydligt och undvika otydliga formuleringar kan 
inspirera en elev till att uttrycka sig konkret och specifikt. Korta öppna följdfrågor 
som preciserar det eleven vill säga är ett av lärarens viktigaste redskap.  

• Emanuelsson (2001) ger en beskrivning av öppna frågor som att de bygger på 
produktiva svar som eleverna konstruerar själva. En frågas öppenhet kan mätas i 
vilken grad av frihet den har och kan formuleras med hänsyn till problem, 
genomförande och svar. I vårt arbete är problemet frågan, det kan även vara ett 
experiment i naturvetenskap. Genomförandet är i vår forskning vägen till svaret på 
frågan via diskussion eller textbearbetning, i naturvetenskap kan det vara 
laborationer. Där problemet, genomförandet och svaret är på förhand givet har 
frågan frihetsgrad noll, till exempel vilket år dog Gustav Vasa? Om problemet, 
genomförandet är givet men svaret öppet får den frihetsgrad ett, till exempel hur var 
vädret vid slaget vid Lützen? Om problemet är givet och genomförandet och svaret 
är öppet har den frihetsgrad två, till exempel varför skulle du vilja följa med på en 
resa till månen? Om problemet, genomförandet och svaret är öppet får den 
frihetsgrad tre, till exempel hur kommer man att frakta varor om tvåhundra år? 
Denna fråga har frihetsgrad tre eftersom varken läraren eller eleverna vet hur 
infrastrukturen kommer att te sig och vilka problem de kommer att stå inför om 
tvåhundra år. Emanuelsson säger att man kan se på öppenheten i frågan utifrån hur 
många rimliga svar det finns. 

  

Frihetsgrad Problem Genomförande Svar 

0 

1 

2 

3 

Givet 

Givet 

Givet 

Öppet 

Givet 

Givet 

Öppet 

Öppet 

Givet 

Öppet 

Öppet 

Öppet 

Tabell 1. Frågors frihetsgrad i förhållande till problem, genomförande och svar (Emanuelsson, 2001, sid. 15). 

 

• Elling & Hartzell (2007) poängterar här en problematik kring dessa frågor med 
syftet att inte ha något rätt svar. Frågorna får lätt en filosofisk innebörd som till 
exempel vad meningen med livet är, där syftet är diskussion för diskussionens skull. 
I stället bör man definiera öppna frågor som ett verktyg att öka elevernas nyfikenhet 
och vilja att förstå. På detta sätt blir inte ett rätt eller ett fel det centrala, utan i stället 
hamnar elevens tankar och reflektioner i centrum. Med detta är det viktigt att 
läraren har en klar bild av vilka tankar eleverna ska utveckla. Då dessa frågor har 
riktning mot en viss förståelse, men lämnar ett brett utrymme för elevernas 
tänkande, beskrivs denna typ av fråga som halvöppen.  
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I vår forskning med experimentlektioner har vi tolkat begreppet med öppna frågor som 
frågor där svaret inte är givet och som öppnar upp för diskussionen i klassrummet där 
kunskapen konstrueras av gruppen i en Sokratisk frågemetodisk anda. 

2.3 Slutna frågor  

Även vad gäller slutna frågor har vi i litteraturen funnit olika teorier beträffande detta. 
 

• Dysthe (1995) talar i sin bok Det flerstämmiga klassrummet om monologisk dialog. 
Hon beskriver det med att läraren pratar och ställer frågor till eleverna som syftar 
till att fylla i lärarens berättande. Monologisk aktivitet beskriver hon som 
undervisning där eleverna endast reproducerar läroboken och lärarens ord. Det är 
dessa synsätt, monologisk dialog och monologisk aktivitet, som ligger till grund för 
hur vi använder begreppet slutna frågor.  

Anledning till att lärare gärna använder sig av slutna frågor är enligt Dysthe att de 
vill ha kontroll över vad eleverna lär sig. När läraren använder sig av slutna frågor 
eller en monologisk dialog utgår hon allt för ofta från sin egen, eller 
kurslitteratursförfattarnas föreställningsvärld istället för elevernas 
föreställningsvärld. 

I ett klassrum där läraren bedriver en monologisk dialog kommer medelklassens 
barn att gynnas då de har med sig koderna för att knäcka ”skolspråket” hemifrån. 

• Emanuelsson (2001) menar att slutna frågor är när eleverna svarar med ett ord eller 
har möjligheten att välja bland ett antal givna svar.  

• Harlen (1996) rubricerar slutna frågor som improduktiva frågor. Dessa frågor leder 
inte till vetenskapliga aktiviteter, de leder bara till att eleverna lär in rena 
faktakunskaper. Eleverna finner svaren på frågorna i faktatexter och i lärarens 
monologer. De improduktiva frågorna kan vara på sin plast för att få igång en 
diskussion och som lästräning där eleverna lär sig läsa och söka svar i texter.  
Svaren på dessa frågor blir sista byggstenen i kunskapsbyggandet.  
De verbalt duktiga eleverna gynnas av att läraren ställer improduktiva frågor, då de 
har lättare än mindre verbala elever att leverera rätt svar. 
 

• Hägg, Kuoppas (1997) definition är att slutna frågor kan besvaras med enkla fakta. 
Dessa frågor inleds ofta med ett verb som kan besvaras med ja eller nej. Till 
exempel: Föder däggdjur levande ungar? De säger även att ledande frågor är slutna 
frågor då de innehåller ett svarsalternativ.  

Om läraren använder sig av slutna frågor finns risken att eleven ger korta svar och 
eleven kan få känslan av att det är ett förhör istället för en inlärningsprocess. Även 
om man ställer frågor som enbart ger ett ja- eller nej svar kan man ändå få ut 
mycket av en sådan kommunikation enligt Hägg och Kuoppa.   

Elling & Hartzell (2007) menar att när syftet med en sluten fråga är att få ett rätt 
eller fel svar, få kontroll eller disciplinera eleverna har den ett negativt syfte. De 
menar dock att när läraren är intresserad av varför eleven svarar på ett visst sätt, 
vare sig det är ”rätt” eller ”fel”, så har frågan ett gott syfte och det är i detta fall inte 
viktigt om frågan är öppen eller sluten. Samtidigt kan en sluten fråga uppfattas som 
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oförskämd av eleverna då det är uppenbart att läraren redan vet svaret. Som ett 
exempel på detta kan man ta berättelsen om när Pippi Långstrump skulle börja 
skolan för att hon ville ha lov, precis som de andra barnen. När Pippi i en 
lärarsituation får frågan om hon kan ett tal ur multiplikationstabellen så svarade hon 
med frågan ”kan du inte det själv?” Läraren svarar då att hon visst kan det varpå 
Pippi frågar varför hon då frågade. Situationen är tolkningsbar men ett sätt att se på 
det är, att Pippi undrar varför en så seriös institution som skolan ställer sådana 
dumma frågor.  

I vår forskning med experimentlektioner har vi tolkat begreppet med slutna frågor 
som frågor där svaret är givet och eleverna uppmuntras genom belöning vid rätt 
svar, i form av positiv feedback.   

2.4 Litteraturgenomgång av perspektivbyte i tid och rum 

Historieundervisning som syftar till perspektivbyten, blir ett medel för att motverka 
etnocentrism och chronocentrism, där undervisningen bygger på värderingar och synsätt, 
vilket är norm i vår tid och kultur.  Vygotskij skriver i sin bok Fantasi och kreativitet i 
barndomen (1995) att alla uppfinnare är en produkt av sin tid och miljö, hans skapande 
utgår från de behov som människor hade före honom. Skapandet är en historisk process, 
där det senaste skapas utifrån det senaste. Lärarens uppdrag blir att få eleverna att förstå att 
stenåldersmänniskorna inte var dumma när de använde stenyxor i stället för motorsåg. 
Eleven måste se sambanden mellan den tid och miljö stenåldersmänniskan levde i om deras 
uppfinningar och verktyg.   

Vid ett perspektivbyte i undervisningen, bör läraren börja med att placera eleverna i en 
specifik tid och i ett specifikt rum, i vårt fall 1700-talet och sjöfarten. Arevik & Hartzell 
(2007) säger att när läraren placerat eleverna i rätt tid och börjar diskutera människornas 
bevekelsegrunder för deras agerande, intar eleverna ett perspektiv som utgår från deras 
egna perspektiv när de ska förklara och förstå hur män kvinnor och barn levt. Nu gäller det 
för eleverna att verkligen komma in i 1700-talsmänniskornas tankesätt och förstå att deras 
handlande har sitt ursprung i hur världen såg ut och vad människorna trodde på just då. 

Ett sätt att ytterligare förstärka elevernas perspektivbyte är att läraren flyttar fram eleverna 
tvåhundra år i tiden och diskuterar hur de som lever då kommer att se på oss som lever idag 
och på de handlingar vi gör. I dessa övningar ska eleverna ta med sig sina egna motiv, 
kunskaper och värderingar och använda dem i främmande situationer.   

Fallstudier och dilemmaövningar är ytterligare två didaktiska knep som läraren kan 
använda i historieundervisningen och i arbetet med perspektivbyte. Eleverna kan få kliva in 
i en historisk berättelse och fundera på hur de skulle ha agerat i samma situation. Finns det 
en verklighetsbakgrund blir historieundervisningen mer levande och intressant för eleverna. 
Perspektivbytet kan med fördel även göras på en för eleverna mer greppbar nivå, så som att 
sätta sig in i varför kompisen hejar på ett annat fotbollslag än vad man själv gör. (Arevik & 
Hartzell, 2007)  

Det är fantasin, kreativiteten och elevens kombinatoriska förmåga, som ger eleven 
verktygen att bilda sig en uppfattning av det förgångna och framtiden, tider som vi aldrig 
sett eller upplevt ändå kan vi bilda oss en uppfattning om dem. Denna process sker genom 
att eleven återupplivar spår av tidigare stimuli som nått elevens hjärna.   



 9  

Per-Arne Karlsson skriver i artikeln Hur skapa en kvalificerad lärarmiljö för 
historiemedvetande? Teori för ett konstruktivistiskt historielärande om perspektivbyte som 
ett historiemedvetande. Han är i artikeln kritisk till hur historieämnet bedrivs i skolan. Han 
menar att eleverna i dagens skola har stora svårigheter att ordna historiska händelser i 
kronologisk ordning. Och de elever som klarar detta har likväl svårt att kombinera 
kronologin med orsak-verkan-reflektioner. Detta menar Hartsmar (i Karlsson 2004) beror 
på att elevernas kunskap om den ”lilla historien” inte är förankrad i ”den stora historien”. 
För att förankra dessa två ska man Jensen(i Karlsson 2004) tillfredställa individens 
historiebehov i vardagen genom att utgå från aktuella händelser och livsvärden. Detta får 
till följd att individen kan se sig själv i ett historiskt skede vilket är positivt för individens 
identitetsbildning. För att öka möjligheten till perspektivbyte för individen menar Jensen (i 
Karlsson 2004) att det är viktigt att fokusera på oss själva eller de andra. På detta sätt kan 
man skapa möjlighet för ett identitetstagande och inlevelse för olika personer, 
händelseförlopp etc. i historieundervisningen. En annan typ av kvalitet i 
historiemedvetenhet menar Karlsson är en förståelse för människors handlingsval och 
värderingarna bakom dessa. En kunskap om de situationer personer, grupper och samhällen 
ställs inför och vilka konsekvenser dess agerande resulterat i. Det är här viktigt att eleverna 
får insikt i att den utgången kunde ha blivit en annan och att perspektivet på historien som 
en öppen process. Att den enskilda individen skapar sin egen historia utifrån de 
förutsättningar som råder då processen äger rum.  

Historiemedvetandet skapas med hjälp av dessa kvaliteter hos individen men i en ständig 
dialog med omgivningen. Dialogen med omgivningen är viktig för individen för att kunna 
stämma av att individens utveckling är i linje med de normer och värderingar som i 
samhället är önskvärda. Ett viktigt redskap för att nå dessa kvaliteter och medvetande hos 
individen finner vi i det historiska stoffet. Historiestoffet fyller här en funktion som redskap 
och verktyg för att bygga historiemedvetande hos individen. 

Enligt Lindqvist (i Karlsson 2004) kan också gestaltning underlätta för eleverna att nå 
historiemedvetenhet. Här fungerar ”den rika texten” som underlag för tolkningar vilket i sin 
tur ger utryck i en gestaltning. I denna gestaltning är det dialogen mellan individerna och 
tolkningen som är det centrala.  

Liknande gestaltningen ger Karlsson (enligt Ahonen)också exempel på arbetssätt som kan 
användas för att underrätta för eleverna att se historiska händelser ur fler perspektiv. Som 
exempel ges debatterande övningar, rollspel och dilemmaövningar. Dessa arbetssätt ska 
hjälpa eleven att växla mellan olika synvinklar.  

Att i undervisningen utgå från individen och ett aktivt förhållningssätt gentemot omvärlden 
och historien skapar förutsättningar för eleven att själv konstruera sin förståelse för nutid 
och framtid. 
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3. Teoretiska perspektiv  

3.1 Behaviorism 

Behaviorismen är en vetenskaplig psykologisk teori där man utgår från att alla aktiviteter 
går att observera, både hos människor och djur. Den amerikanska radikalbehavioristen B.F 
Skinner är en av de psykologer som betytt mest för behaviorismens intåg i pedagogiken 
och i skolorna runt om i världen. (Jerlang, 1998) 

Behavioristerna ser individen, eleven i det här fallet, passiv, påverkningsbar och eleven kan 
styras utifrån målen med undervisningen. Behavioristerna säger att alla kan läras vad som 
helst bara responsen är den rätta, det är bara skillnad hur snabbt olika individer lär. 
Drivkraften i lärandet är för eleverna belöningen, responsen som eleven får när den gör rätt.  
Det måste vara en yttre belöning då läroprocessen i sig inte är belönande, belöningen kan 
vara både fysisk och symbolisk i form av guldstjärnor mm. Motivationen för eleverna blir 
att söka njutning (få beröm) och att undvika smärta (bestraffning). Allt som fungerar och 
upplevs som en belöning av eleven är en belöning. Belöningens värde ligger i betraktarens 
ögon.  Även en negativförstärkning kan vara en belöning, om den avlägsnas från 
situationen.  

Om en elev ställer till med bråk måste läraren tolka varför eleven ställer till bråk, är det för 
att söka lärarens uppmärksamhet eller är det för att visa upp sig för klasskamraterna. 
Läraren måste försöka ta reda på orsaken till det oönskade beteendet, är eleven frustrerad, 
osäker på ämneskraven eller har eleven mindrevärdes känslor, som ligger bakom. 
Beteendet måste ses ur ljuset av situationen, som beteendet uppstår i. Man bör undvika 
bestraffningar då individer som aldrig får respons kan uppleva det, som att det är bättre att 
få negativ respons än ingen respons alls. Behavioristerna påpekar att det är bättre att 
ignorera ett oönskat beteende, för att på så sätt släcka ut det oönskade beteendet. Läraren 
riskerar att skrämma eleven om hon använder sig av bestraffningar, vilket leder till att 
eleven blir rädd för läraren istället för att undvika smärtan. I förlängningen riskerar man att 
eleven känner obehag inför lärarens lektioner och i slutändan inför alla lektioner och skolan 
som helhet.  

Behavioristerna anser att kunskapen redan finns där ute och att den ska överföras till 
individen, därför blir lärarens roll i en behavioristisk inspirerad pedagogik att: ge 
belöningar, anpassa uppgifterna efter elevernas nivå och att dela upp det som ska läras ut i 
smådelar en så kallad bit för bit inlärning. (Imsen, 2006) 

Behaviorismen är inte helt död som lärandeteori, i dagens skola brottas både nya och mer 
erfarna lärare med disciplinen och arbetsron i klassrummet. Lärarna behöver hjälp att lösa 
dessa problem. Behaviorismen erbjuder inga enkla lösningar, men ett sätt att tänka och 
strategier för att minska problemen, dessa strategier kallas beteendemodifikation, att släcka 
ut det oönskade beteendet.   
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Neobehavioristerna har närmat sig kognitivisterna och har insett att mentala aktiviteter är 
godtagbara fenomen för teoribildning. Gränserna mellan de olika teorierna suddas ut. 
Neobehavioristerna kan acceptera att det finns tre faktorer som samspelar när lärande 
skapas; beteendet, individens kognitiva egenskaper och den sociala omgivningen. (Imsen, 
2006) 

Den behavioristiska eran bidrog till att mycket bra undervisningsmaterial producerades, 
material som även idag borde ha sin plats i skolan som komplement till annan undervisning 
(Arfwedson, 2004). 

3.2 Konstruktivism  

3.2.1 Konstruktivistisk teori  

Konstruktivisterna säger att de ord och fenomen som eleven arbetar med inte har något 
värde i sig, de anser att det krävs kunskapsbildning i form av kunskapskonstruktion. 
Konstruktionen sker genom kommunikation och tolkningar människor emellan, kunskapen 
kommer till i ett socialt sammanhang. (Imsen, 2006) Det är vi människor som, konstruerar 
uppfattningar om verkligheten, uppfattningar, som vi testar och granskar kritiskt. När vi gör 
det kommer vi fram till mer fungerande tankekonstruktioner, som vi tills vidare kan kalla 
kunskap. (Egidius, 2005) I konstruktivismen menar man att individen tar emot stoffet från 
yttre faktorer men det är när individen behandlar stoffet inom sig som den gör det till sin 
egen kunskap. Kunskapen finns inte därute utan finns enbart inne i människors huvuden, vi 
har inget alternativ än att konstruera våra erfarenheter utifrån tidigare erfarenheter. 
Konstruktivisterna ser på inlärning som en förändring på det inre planet. För att inlärningen 
ska ske måste det till en process, eleverna måste göra någonting till exempel experimentera, 
diskutera och lyssna. I denna process sker en assimilation, eleven anpassar nya fenomen till 
sina befintliga scheman. Elevernas scheman är de kunskaper och erfarenheter som de har 
vid en viss tidpunkt, elevernas handlingar och tankar styrs av dessa scheman.  Efter 
assimilationen sker en ackommodation, elevens befintliga scheman förändras. Resultatet av 
assimilationen och ackommodationen blir en logisk-matematisk inlärning, denna inlärning 
ger en operativ kunskap. Till exempel kunskapen man får genom att experimentera med 
vatten och inte bara läsa om vatten i böcker. Eleven behöver även motivation i 
inlärningsprocessen, en jämviktsprocess. Eleven söker jämvikt i sina mentala strukturer. 
Jämviktsträvan sätter igång när eleven stöter på någonting som inte stämmer med deras 
tidigare erfarenheter, då omstrukturerar eleven sina mentala strukturer och tar till sig den 
nya kunskapen och gör det till sin egen kunskap. (Imsen, 2006)  

3.2.2 Bidrag av Piaget och Dewey  

Piaget, psykolog som jobbade med kognitiv beteendeterapi, ansåg att det var intressantare 
att se hur barnen svarar och varför de svarar som de gör, istället för att se till deras 
prestationer på testuppgifter. Han ville komma åt deras resonemang och idévärld, att 
verkligen komma in i huvudet och förstå hur de tänker. (Säljö, 2000)  

Piagets teorier inom det kognitivistiska tänkandet går inte att tillämpa i skolan eftersom det 
inte finns yttre faktorer som påverkar elevernas lärande. Det faktum att eleverna 
konstruerar sin egen kunskap på basis av konkreta handlingar kallas konstruktivism. 
(Arfwedson, 2004) 
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Dewey utvecklade Piagets idéer och har kallats konstruktivismens fader. Han lanserad idén 
om det elevaktiva lärandet och den erfarenhetsbaserade undervisningen. (Imsen 2006:396) 
Dewey sa att man inte lär genom påverkning från yttre stimuli utan eleverna lär genom att 
göra saker och samla erfarenheter från det man gjort. Det är när eleven ser samband mellan 
handling och resultat som de lär. Dewey menar att eleven själv bidrar till sitt lärande 
genom aktivt handlande. Deweys idéer har givit oss en undervisning som bygger på att 
eleverna arbetar problemorienterat, undersökande och delvis självständigt. Han ligger även 
bakom den ämnesöverskridande projektorienterade undervisningen. (Imsen, 2006) Dewey 
är även en av upphovsmännen till den symbolisk interaktionistiska teorin. Den bygger på 
att vi i interaktion med andra införlivar deras sätt att uppfatta och uppleva situationer med 
vårt egna sätt att uppleva och uppfatta situationen. (Egidius, 2005) 

3.2.3 Piagets kunskapssyn  

Piaget skiljer på två olika kunskaper, den figurativa och den operativa kunskapen. Figurativ 
kunskap bygger på fysisk inlärning, faktadetaljer sådana fakta som kan lagras i minnet utan 
relevans för elevens kognitiva strukturer. Figurativ kunskap är att förstå hur ett föremål ser 
ut och vilka egenskaper det har, t ex att jordgubbar är röda och smakar sött. Eleven bygger 
sin kunskap på fysiska iakttagelser av objektet. Figurativ kunskap är ofta begränsad till att 
eleverna ska minnas, årtal, kunganamn, viktiga krig, osv. Mer komplicerad kunskap går att 
lära in med hjälp av figurativa kunskaper, som mekanisk inlärning inom matematiken. Till 
exempel kan elever lära sig lösa ekvationer utan att ha en objektiv förståelse. Eleverna kan 
lära sig att använda formler för att lösa matematiska problem utan att reflektera över varför 
och hur formlerna fungerar. 

Operativ kunskap bygger på det som Piaget kallar för logisk-matematisk inlärning. Denna 
inlärning går djupare än noteringar av enskilda företeelser. Den operativa kunskapen ger en 
varaktig kunskap då eleven gör kunskapen till sin egen, eleven har ackommoderat 
kunskapen. Denna process sker när eleven finner sin egen väg till kunskapen via 
handlanden och inte bara genom studier av objektet. 

Symboler och tecken kan vara både figurativa och operativa. Eleven kan lära sig hur siffran 
4 ser ut (en figurativ kunskap) och hon kan också lära sig att förstå antalet 4 (en objektiv 
kunskap). (Imsen, 2006) 

Eleverna nykonstruerar inte kunskap utan de tar över befintliga konstruktioner, vilket sker 
om läraren handleder eleverna och hjälper dem att skapa nya uppfattningar, som är 
baserade på konkreta och åskådliggjorda exempel. Eleverna i grundskolan kan inte 
uppfinna hjulet igen utan måste själva konstruera meningsfulla uppfattningar om t ex 
historiebegrepp som; industrialism, renässans, feodalism osv. Tolkningarna de gör av 
begreppen gör de via ett kollektivt resonerande. (Egidius, 2005) 

3.2.4 Konstruktivistiska inlärningsmodeller 

I ett konstruktivistiskt klassrum sker lärandet genom att eleverna studerar 
problemets/ämnets kärna. Utifrån denna kärna kan de bygga sin kunskap genom närmare 
undersökningar. Bedrivs undervisningen på detta sätt utbildas eleven utifrån det väsentliga 
i ämnet och inte lösryckta detaljer ur stoffet. Det gäller för läraren att hitta ämnets sätt att 
tänka och ämnets metod. (Imsen, 2006) En tankekvalitet i historieämnet är förmågan till 
perspektivbyte i tid och rum. 
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Eleven skall tränas att förstå och känna hur den tänker, som inte har samma åsikter som man 

själv. De måste försöka förstå vad en annan människas handlingar och uppfattningar grundar sig 

på, det kan till exempel gälla en politisk motståndare eller en klasskamrat som hejar på ett annat 

fotbollslag. Undervisningen syfte är att lära sig att inte döma och fördöma. Det är en tillgång att ha 

insett andra människors bevekelsegrunder. Det handlar inte om att man måste ha samma 

uppfattning. Det är när man förstår en annan människas bevekelsegrunder, som man på ett 

konstruktivt sätt kan komma framåt i samtalet (Arevik & Hartzell, 2006:238) 

Det centrala i historieundervisningen är att klargöra för eleverna hur då, nu och framtid 
hänger ihop. Några av de centrala begreppen i historieämnet är; aktör, struktör, konflikt-
förändring-revolution, epoker och tid, dessa bör ingå i undervisningen. Begreppen utgör 
historieämnets kärna. (Arevik & Hartzell, 2007)   

Om undervisningen ska bli meningsfull för eleverna måste den ges inom ramar där eleven 
känner sig bekant med. Dessa ramar ska bygga på enkla, konkreta och kvantitativa 
exempel. (Imsen, 2006)  

Medan den behavioristiska teorin talar om vikten i direkt positiv respons talar Dysthe 
(1995) om positiv bedömning till följd av den autentiska frågan. Med detta menar hon att 
läraren bedömer elevernas svar genom att bygga vidare på svaret i den fortsatta 
undervisningen. Här använder läraren innehållet i elevernas svar i undervisningen. Eleven 
får då en positiv respons genom att den känner att svaret är värdefullt och användbart. Man 
ska här se eleven som en kunskapskälla där deras kunskaper respekteras och tas på allvar.  
Motsvarigheten till detta, är responsen till den icke-autentiska som ofta är ett ”bra” eller 
”inte så dumt”. På det sättet visar läraren att det är hon själv som sitter inne med svaret och 
att möjligheten till diskussion då blir mindre bra. Läraren tar här en roll som värderare, 
felrättare och bedömare vilket Dysthe menar är en negativ bedömning. 

3.2.5 Induktiv och deduktiv metod 

I en induktiv inlärningsmodell utgår läraren från en konkret situation till exempel ett 
textavsnitt där författaren inte satt ut punkt. Läraren ger sen övergripande allmängiltiga 
förklaringar till varför man ska sätta punkt i slutet av en mening. Läraren lotsar nu med 
hjälp av vinkar eleven till en formulering av en regel för hur man sätter ut punkt i 
meningsbyggnad. Eleven är själv aktiv, hon ser problemet och löser det själv. Läraren 
väljer hur många vinkar och verbala lotsningar hon behöver ge eleverna för att de ska 
komma fram till en lösning. Läraren kan också lämna en total frihet åt eleverna att komma 
fram till en lösning. Metoden har alltid verbala inslag då språket är ett viktigt verktyg i 
läroprocessen. 
Metoden fungerar i alla ämnen, i grupparbeten eller vid individuella studier, den muntliga 
dialogen i metoden kan ske mellan lärare och elev, elev och elev eller mellan läraren och 
hela klassen.  
Metoden är tidskrävande och läraren riskerar att inte få med sig alla elever. Eleverna 
kanske inte har en aning om vad läraren vill lära dem eller åt vilket håll hon försöker lotsa 
dem. De saknar en helhetsbild att tolka undervisningen i.  
 
Till skillnad från den induktiva modellen börjar den deduktiva metoden med att läraren 
presenterar regeln för ett givet fenomen, läraren förklarar fenomenet och reglerna runt det. 
Eleverna får använda reglerna för att lösa en av läraren given uppgift.  
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Deduktiva metoden är mindre tidskrävande och ger läraren en möjlighet att bygga 
kognitiva broar till eleverna via muntligförmedling. Risken med metoden är att eleverna lär 
sig stoffet på mekanisk väg utan att få en förståelse för det som ska läras in. 
Spänningsmomentet försvinner och eleven blir en passiv mottagare av informationen. Det 
är denna muntliga kunskapsöverföring som konstruktivisterna vänder sig emot. 
Överföringen sker i monolog istället för dialog med eleverna. Konstruktivisternas svar är 
en aktiv, självständig och utforskande pedagogik. (Imsen, 2006)  
 

Induktiv 
metod 

Konkreta 
situationer 

 

Abstrahering och 
generalisering 

Formulering av 
regeln 

Deduktiv 
metod 

Formulering av 
regeln 

Förklaringar och exempel Användning i 
uppgifter 

Tabell 2. Arbetsgången i den induktiva och den deduktiva metoden.  

3.2.6 Kritik mot konstruktivismen 

Kritiker till den kognitiva konstruktivismen pekar på att den i liten utsträckning tar hänsyn 
till att lärandet sker i ett socialt sammanhang och att kunskapen är socialt konstruerad. 
Socialkonstruktivisterna hävdar att lärandet varken finns därute eller inne i huvudet på 
eleverna, de hävdar att lärandet börjar i språket. Ett språk som finns i läromedlen och i den 
muntliga kommunikationen.   

Den ryske psykologen Lev Vygotskij fokuserar på språkets betydelse för lärandet i sin 
forskning. Han såg att språket påverkade elevens tänkande. Språket är inte bara ett redskap 
för kommunikation. Han tog även fasta på språkets roll i kulturen och i förlängningen 
kulturens roll i lärandet, då kulturen är en avspegling av människans erfarenheter under 
lång tid. Piaget svarar Vygotskij med att eleverna kan bara via språket ta till sig sådant som 
hon redan har scheman att assimilera kunskapen i. 

Konstruktivisterna har även fått kritik för att man slår ner och dömer ut den muntliga 
överföringen av kunskap i klassrummen. Kritikern hävdar att konstruktivisterna ställer 
muntlig förmedling mot utforskande pedagogik (induktivt lärande). Enligt kritikerna spelar 
det ingen roll vilken metod läraren använder om inte stoffet har relevans för elevens 
kognitiva strukturer. (Imsen, 2006)  

3.3 Sokratiska samtal 

Metoden konstruerades av Sokrates i Aten 470-319 f.kr. Metoden som presenterades 
i ”Platons Dialoger” har fått stort genomslag i vårt västerländska tänkande. Hans 
tankar och idéer ansåg vara så effektiva och farliga att han dömdes till döden för att 
ha lärt ut omstörtande politik och revolutionär verksamhet. (Stukát, 1995)  

Vad vi kan lära av Sokrates och Platon är att sådant som vi tänker och upptäcker själva har en helt 

annan dynamisk kraft i vår personlighet än sådant som andra talar om för oss att vi ska lära in och 

kunna återge. Egidius (2005:32)  
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Platon studerade hur Sokrates diskuterade med dåtidens kulturelit i Athene. Platon 
benämnde deras dialog som symposier (dryckeslag), det syftade på att samtalen 
liknade de samtal som bedrivs på de brittiska pubarna, man både drack och pratade. 
Drivkraften i samtalen var kärleken och viljan att få en klarare syn på alltet, kärleken 
till utforskandet av tillvaron. Sokrates eftersträvade att lära ut hur man skiljer på 
skönhet och fulhet. Genom att lära sig det får man en tyst kunskap om vad som i sig 
själv är skönhet och den förståelsen sker på ett intuitivt plan, metakognitivt, man lär 
sig alltså att skilja på det man upplever som vackert och det man upplever fult. Detta 
är inget man kan lära ut, därför utvecklade Sokrates sin samtalsmodell, läraren fick 
rollen som handledare och inspiratör. Eleven skulle läras i att ta vägen från det 
konkreta till det abstrakta, från innehåll till form, från kognition till metakognition. 
Denna process är inte strikt intellektuell utan drivs av känslor och motivet är lust att 
lära och kärlek till kunskapen. Om läraren ska lyckas inspirera sina elever till att 
känna kärlek till kunskapen, måste hon vara engagerad och visa inlevelse, tanke, 
omtanke och vilja till att ompröva sina egna värderingar. (Egidius 2005)   

Den sokratiska frågemetoden eller majevtiken (grekiska för förlossningskonst) kan 
användas i klassrumsdiskussion. Genom skickligt ställda frågor överger eleverna en ytlig 
uppfattning och lär med hjälp av definitioner och slutsatser en hållbarare och mer 
allmängiltig kunskap. Samtalets avsikt är att förlösa lärandet. Läraren ska själv inte visa att 
den sitter med ett rätt svar. 

Alla i klassrummet, elever och lärare lär av varandra då monologen ersätts av dialog. 
Svårigheten med sokratiska metoden är att få alla delaktiga i diskussionen. Inte bara läraren 
och de eleverna som har för vana att prata inför klassen. (Stukát, 1995) 

Den sokratiska frågemodellen användes ofta i de amerikanska klassrummen, efter andra 
världskriget. I de amerikanska skolorna kallade man den kort och gott för ”metoden”, man 
syftade på att läraren med hjälp av ledande frågor, försökte få eleverna att berätta för dig 
som lärare i slutet av lektionen vad du ville säga till dem i början av lektionen. (Swardson, 
2005)  

Sokrates jämförde sina studenter med idrottsmän, när idrottsmännen tränar sina kroppar 
tränade Sokrates sina studenters själar. Han vill öva människan i att tänka och framförallt 
att tänka själv. Redskapet var samtalet. Sokrates ställde tre krav på den han samtalade med. 

• Den som talar ska tala utifrån egna övertygelser, inte utifrån generella eller andras 
uppfattningar. Talarens egna föreställningar ska framkomma. Det som ska komma 
fram är vilka föreställningar talaren själv har. 

• En persons får inte föra fram två självmotsägande åsikter. Den som talar måste 
särskåda sina åsikter, för att se om de stämmer överens.  

• Den som talar måste bestämma vad den menar med de ord och begrepp som den 
använder sig av i samtalet. 

Det finns två modeller för Sokratiska samtal. I den ena verkar läraren som en handledare, 
hon handleder sina elever med hjälp av frågor och undersökningar och prövningar av 
svaren. I den andra rollen verkar hon som en samtalspartner, som tillsammans med 
eleverna utforskar idéer och värden. Frågorna i dessa samtal syftar inte till att komma fram 
till en lösning, utan att eleverna ska lära sig att tänka själva. 
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Lektioner i enlighet med den sokratiska modellen ska inte vara några frågesporter där 
läraren ställer frågor, som eleverna bara kan besvara med ett ja eller nej, för att sedan få 
höra om de svarat rätt eller fel. Faktafrågor som syftar till minneskunskaper av vad 
eleverna läst och eleverna hittar svaret till faktafrågan i stoffet. Frågan har sin funktion i 
lektionen men merparten av frågorna ska vara tolkningsfrågor, frågor som hjälper oss att 
förstå det vi läst. Svaret måste vi söka mellan raderna. Värderingsfrågor, får oss att tillämpa 
det vi läst på våra egna liv, svaren finner vi utöver raderna. Värderingsfrågorna och 
tolkningsfrågorna kan till skillnad från faktafrågorna besvaras på fler än ett sätt. Den 
sokratiska lektionen är ett forum där eleverna tränas i att tänka självständigt, lärarens 
uppgift är att förlösa elevernas tänkande. För att kunna förlösa elevernas tänkande får 
läraren bara ställa frågor inte besvara dem.  Bra frågor att inleda en lektion med, är frågor 
som drar in alla deltagare i samtalet. Om inte alla är med från början bör läraren ställa en 
rad frågor som ger riktning åt diskussionen. När diskussionen är igång håller läraren den 
vid liv med hjälp av problem som leder till fler frågor, för att sedan granska svaren, för att 
få fram vad eleven grundar sig på och vad konsekvensen av elevens resonerande blir. Om 
frågorna bottnar i ett genuint intresse och nyfikenhet från lärarens sida, blir alla delaktiga 
och får en fördjupad förståelse av stoffet. (Svedberg & Zaar, 1993; Lindström, 2004) 

Metoden kan sammanfattas med följande citat från filosofen Sören Kierkegaard  

Den kloke vägledaren för mig inte in i sitt eget visdomens hus, utan leder mig till min egen visdomens 

tröskel.  (Stukát, 1995:73) 
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4. Metod och 
genomförande/metodologiska 
utgångspunkter  

4.1 Experimentklassen 

Vi genomförde vår forskning i en årskurs 6 med totalt 23 elever fördelat på 11 pojkar och 
12 flickor, den etniska fördelningen i klassen liknar den som finns i resten av skolan, en 
blandning av nysvenskar och svenskfödda, och de flesta eleverna bor i skolans närområde. 
Skolan är en F-9 skola med ca 800 elever. Skolan är belägen i en förort söder om 
Stockholm, som består av både enfamiljshus, bostads- och hyresrätter. Majoriteten av 
eleverna i skolan har svensk bakgrund med svenskfödda föräldrar men det finns också 
elever från andra kulturer. Experimentklassen beskrivs som en lugn och harmonisk klass 
där det finns en kultur av att hjälpa och stötta varandra enligt den av oss som känner 
klassen från sina tre års VFU.  

4.2 Experimentlektionerna 

Den pedagog som vanligtvis bedriver historielektionerna i klassen och känner till elevernas 
kvalitéer delade in klassen i två jämbördiga grupper med likvärdiga kunskapskvalitéer. 
Denna pedagog har enligt oss en modern syn på pedagogik. Den ena gruppen fick enbart 
öppna frågor och den andra gruppen fick slutna frågor. Dessa grupper kommer vi i 
fortsättningen benämna som öppna gruppen respektive slutna gruppen. Båda grupperna 
undervisades i temat ”Frihetstiden” och ”En handelsresa från Sverige till Kina under 1700-
talets senare hälft.” Vi använde oss av läroboken Sesam Historia 3. (Almqvist & Wiksell 
2002)  

4.2.1 Experimentlektion med öppna frågor 

I första testgruppen, deltog tio elever i den lektion som hölls klockan 12:15 den 4 april 
2007. Eleverna placerades i grupper om tre, vid de tre borden. Vid ett av borden satt fyra 
elever. Lektionen inleddes med att en av oss som egenskap av lärare läste högt ur kapitlet 
”En resa till Kina”. Eleverna följde med i texten i sina böcker, de övriga två som agerade 
observatörer såg att alla utom två elever följde med mycket bra i texten. Mot slutet följde 
alla med bra. Efter högläsningen delade läraren ut en stencil med öppna frågor. (se bilaga 
1) Läraren förklarade att de hade 20 minuter på sig att diskutera frågorna i sina grupper och 
att de sedan skulle diskutera frågorna med alla, vilket också gjordes. Lektionen avslutades 
med att läraren önskade glad påsk och att alla skulle träffas igen efter helgen. 

4.2.2 Experimentlektion med slutna frågor  

Åtta stycken elever deltog i experimentlektionen med slutna frågor, som hölls klockan 
09:15 den 5 april 2007. Eleverna placerades två och två i bänkraderna. Lektionen inleddes 
med att läraren presenterade uppgiften och gav instruktioner. När de hade fått reda på vad 
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de skulle göra började läraren läsa högt ur kapitlet ”En resa till Kina”. Eleverna följde med 
bra i texten under uppläsningen. Efter det att läraren hade läst klart delade han ut en stencil 
med slutna frågor, (se bilaga 2). Efter tio minuter var eleverna klara med sina svar och 
läraren la upp svaren på overhead som de gick igenom i helgrupp. Efter femton minuter 
tackade läraren för deras samarbete och påminde dem om att vi skulle återkomma efter 
påsk. Läraren önskar dem en glad påsk.  

4.2.3 Målet med experimentlektionerna  

Målet med experimentlektionerna var att eleverna skulle utveckla förmågan att göra 
perspektivbyte i tid och rum. Vi har utgått från målen i historia för skolår fem. ”Att kunna 
berätta om och jämföra hur män, kvinnor och barn levt och tänkt i några skilda miljöer och 
tider i Sverige och på några andra platser”. (Skolverket, 2000:78)  

4.3 Experimentlektion med essäskrivning 

Efter våra experimentlektioner hade eleverna en veckas påsklov. Vi samlade både öppna 
gruppen och slutna gruppen tillsammans i helklass veckan efter lovet. Båda grupperna fick 
en likadan utformad essäfråga (se bilaga 4). Denna uppgift skulle lösas individuellt. 
Essäskrivingen är vårt bedömningsunderlag för att se om eleverna har nått de uppställda 
målen. Detta ligger även till grund för att vi skall kunna besvara vår forskarfråga.       

Huvudfrågan som de skall skriva sin essäfråga kring är ”Hur är livet på båten?”. Vi 
bestämde oss för att ge eleverna några begrepp att bygga sin essä kring. Den skulle även 
vara utformad som en flaskpost som de skulle föreställa sig att ett barn idag hittar och läser. 
Vi ville sätta in eleverna i en historisk händelse, för att göra uppgiften mer levande. Vi ville 
att det skulle kännas som att eleverna verkligen var med på båten när de skrev sina essäer.   

4.4 Enkät 

För att få svar på våra forskningsfrågor designade vi en symmetrisk enkät med lika många 
positiva som negativa svarsalternativ. Byt ut den rödmarkerade texten till: Vi kom fram till 
att vi skulle få fler svar om vi utgick från enkäter i stället för intervjuer, därför valde vi 
enkäter för att kunna besvara vår egen frågeställning på bästa sätt. Båda grupperna fick 
samma enkät men resultatet analyserades efter grupptillhörighet, detta för att kunna göra en 
jämförande studie av de olika gruppernas svar. Vi delade ut och hämtade in enkäterna 
under den sista lektionen av vår serie av experimentlektioner. Vi markerade enkäterna på 
ett sådant vis att vi kunde urskilja de olika grupperna så att eleverna inte skulle behöva röja 
sin identitet. Vi sammanställde svaren i diagramform.   

 

De forskningsetiska principer som Göran Ejlertsson (2005) presenterar i sin bok ”Enkäten i 
praktiken” – En handbok i enkätmetodik, var vi noga med att presentera för eleverna i våra 
två undersökningsgrupper.  

 
• Konfidentialitetskravet, deltagare i en studie skall ges största möjliga konfidentialitet, 

vilket bland annat innebär att enskilda individer inte skall kunna identifieras av 
utomstående. Kravet innebär också att personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt 
att obehöriga inte kan ta del av dem.  
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• Nyttjandekravet. Insamlade uppgifter om enskilda personer får endast användas för det 
ändamål enkäten avser och inte i något annat sammanhang. 

4.5 Tidsplan 

Våren 2007 start med problemformulering och litteraturstudier. 

V.13 Planering inför experimentlektionerna. 

V.14 Genomförande av experimentlektionerna.  

V.15 Analys av experimentlektionerna. 

V.16 Essäfråga och elevenkät.  

V.17-21 Rapportskrivning 

V.22 Opponering.  

4.6 Materialbearbetning 

4.6.1 Essäskrivningen 

Vi analyserade elevernas skrivuppgift (se bilaga 3) efter att ha läst dem enskilt. För att vi 
skulle kunna vara objektiva så valde vi att anonymisera elevernas essäer för att vi inte 
skulle veta vilken text som tillhörde vilken elev och grupp. Vi nummerkodade texterna så 
att vi i efter några genomläsningar kunde se vilka essäer som tillhörde vilken 
experimentgrupp. Vi diskuterade essäerna tillsammans och kom fram till sex olika begrepp, 
av dessa sex skulle minst två till tre vara med i deras text. Detta för att underlätta en 
jämförande bedömning av texterna. 

• Materiella ting: saker som fanns under 1700-talet till exempel stearinljus inte el-
lampor. 

• Namn: tidstypiska namn till exempel Ture Jöns inte Joe Strummer. 
• Gud: visar att svenskarna var mer troende på denna tid. 
• Sjukdomar: att det som vi idag betraktar som enklare sjukdomar kunde leda till 

döden och att det inte fanns sjukvård som idag.  
• Arbete: barn arbetade och att det inte var så vanligt att kvinnor tog värvning på 

båtarna. 
• Livet ombord: att de förstod att det inte var lyxbåtar exempelvis dagens 

finlandsfärjor. 
 
Vi tittade även på hur mycket de återknöt till själva texten i deras lärobok. Här följer några 
exempel på återknytningar från texten som visade vad eleverna mindes. De skulle: 

• nämna minst ett djur som levde i Sydafrika. 
• nämna minst en syssla som slavarna hade. 
• beskriva hur vädret var under resan. 
• beskriva vilket djur de hade med på skeppet. 
• känna till vilket land resan gick till. 



 20  

4.7 Observation  

För att samla in ytterligare data för att kunna besvara våra frågeställningar var två av oss 
observatörer under experimentlektionerna och essäskrivningen. Dessa två observatörer 
intog en öppen observationsposition. Det öppna bestod i att eleverna visste vad vi hade för 
avsikt med att sitta längst bak i klassrummet. 

I en sådan öppen observation är det viktigt att få en acceptans från eleverna i klassen. De 
två observatörerna intog en passiv roll när de observerade lektionen, detta innebar att de 
inte ställde frågor till eleverna eller gick runt i klassrummet. (Holme & Solvang, 1996) Vår 
observation ska, för att höja tillförlitligheten på forskningsresultatet, ses som ett 
komplement till elevenkäten. 

4.8 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten ökade eftersom en av oss som agerade pedagog under 
experimentlektionerna känner klassen väl sedan tidigare. Att en av oss agerade pedagog 
ledde till att vi kunde styra lektionsinnehållet och vi kom eleverna och deras tänkande 
närmare. Det kan vara svårt att komma in i en klass som en främling för eleverna, de kan 
reagera genom att vilja visa sig duktiga eller försöka testa den nya pedagogen. Om eleverna 
visar sig extra duktiga blir det en onaturlig lektionsmiljö som kan påverka resultatet. För att 
undvika att eleverna uppför sig onaturligt under experimentlektionerna, hölls lektionerna av 
den av oss som redan kände klassen då han gjort sin ”Verksamhetsförlagda Utbildning”, 
(VFU) på skolan och i experimentklassen. Det faktum att en av oss redan kände klassen 
bidrog till att de två observatörerna snabbt blev accepterade av elevgruppen. Genom att 
lektionen videodokumenterades kunde vi gå tillbaka och titta på lektionen i lugn och ro i 
efterhand. Det kan vara vanskligt att förlita sig på tekniker som kan haverera, 
videofilmning kräver även föräldrarnas tillstånd, det kan vara svårt att få filma hela klassen. 
Det var anledningen till att två av oss agerade observatörer, de antecknade vad som hände i 
klassrummet under experimentet. Vi videofilmade endast lektionen med öppna frågor då 
det var den vi ansåg vara svårast att analysera.  

Det kan vara problematiskt att bedöma elevers kunskaper enbart utifrån en essäuppgift. 
Eleverna har olika svårt att uttrycka sig i skrift. Vi har därför kompletterat essäuppgiften 
med lektionsobservationer och enkätfrågor 

Vad som är viktigt med enkäter är att man måste använda sig av ord och begrepp som alla 
uppgiftslämnare uppfattar likadant. (Lantz 2007) Med hänsyn till detta har vi utformat 
frågorna med ett språk som tolvåriga elever kan tänkas besitta. 

4.9 Etiska principer 

Under forskningens gång har vi ställts inför en rad olika forskningsetiska överväganden; 
hur vi skyddar våra uppgiftslämnare, hur vi hanterar materialet från intervjuer, 
(videofilmningen som gjordes under experimentlektionerna) och hur vi hanterar 
informationen om vår forskning till det vi forskar om. 

På ett tidigt stadium under forskningsprocessen informerade vi eleverna och lärarna i den 
berörda experimentklassen. (se bilaga 4) I stora drag informerade vi om hur forskningen 
skulle gå till och vad den ska användas till, vi valde att utelämna delar av syftet för att inte 
påverka resultatet av vår forskning. Vi valde att inte berätta om att de skulle få ett prov på 
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det vi hade gått igenom med de två grupperna. Detta i syfte för att minimera utomstående 
faktorer.  För att försäkra oss om att vi hade forskningsobjektens (elevernas) godkännande, 
skickade vi ut ett brev till alla föräldrar där vi informerade om att vi skulle intervjua 
eleverna och att intervjuerna ska spelas in på band som förstörs efter att vi analyserat och 
renskrivit materialet som vi hämtat från bandet. Föräldrarna och eleverna informerades 
även om att vi skulle videofilma intervjuerna och att materialet från videofilmningen också 
ska förstöras efter det att vi har analyserat dem och att allt insamlat material bara används 
till själva forskningen. Eftersom en elev i klassen inte gav sitt godkännande för 
videofilmande bestämde vi oss för att enbart filma öppna gruppen. I valet av elever till den 
öppna gruppen valdes därför de elever vars föräldrar hade givit sitt medgivande.   

För att kunna följa konfidentialitetskravet har vi skyddat alla uppgiftslämnares 
personuppgifter och vi har valt att inte lämna ut skolans namn. Vår forskningsetik vilar på 
den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningens etik. Vi har hållit oss till lag 
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 



 22  

5. Resultat 
Här presenterar vi resultaten av lektionerna och essäskrivningarna utifrån observationerna 
och elevenkäterna. För att öka reliabiliteten bedömde vi materialet oberoende av varandra 
innan vi sammanställde resultatet i grupp. Vi läste elevernas essäer och gick igenom enkät 
svaren och sökte efter likheter och skillnader.   

5.1 Empiri på slutna gruppens resultat 

5.1.1 Lektionen 

Under denna lektion kunde observatörerna se att arbetsron var till synes god och alla 
jobbade individuellt med sin stencil med frågor som utgick från texten. Enkäten som 
eleverna besvarade visade att eleverna inte ansåg att arbetsron var lika god som 
observatörerna ansåg den vara. Vi observerade under denna lektion att eleverna skylde sina 
svar för sina kamrater på ett sätt som förde tankarna till prov eller frågesport. 

Under genomgången av frågestencilen i helgrupp blev klassrumsklimatet något mer oroligt, 
då läraren vände sig till en elev åt gången, enligt observationerna. Elevernas svarar själva i 
enkäten att arbetsron under lektionen var överlag bra. Enkäten visar att eleverna hade 
spridda uppfattningar om hur mycket vår lektion till upplägget liknade deras ordinarie 
lektioner i historia men sjuttiofem procent av de tillfrågade kunde tänka sig att ha fler 
lektioner av detta slag. Eleverna uppfattade frågorna som lätta och de ansåg sig ha haft stor 
möjlighet att visa vad de kunde för läraren. Trefjärde delar av gruppen ansåg sig ha stor 
eller ganska så stor kunskap om hur sjöfarten bedrevs under 1700-talet. Vi gick igenom 
frågorna som vi använt oss av under lektionen. Utifrån Herrors modell kunde vi se att tre av 
sjutton frågor hade frihetsgrad ett, de övriga fjorton hade frihetsgrad noll som är helt slutna. 
Frågorna fyra, fem och tretton var dessa med frihetsgrad ett vilket ger en öppenhet i svaret. 
Dessa frågor är ”Hur var vädret under resan?”, ”Varför var det så farligt?”, ”Vad levde de 
av?”. (Se bilaga 1) I jämförelse med frågan ”Vilken stad kom de till i Kina?” är de tre 
frågorna med frihetsgrad ett lika tydliga men inte lika hårt styrda då svaret lämnas öppet för 
tolkningar.    

5.1.2 Essäskrivningen 

Sedan vi utvärderat essäerna som skrevs en vecka efter experimentlektionerna mot 
bedömningsmallen visade det sig att fyra av åtta elever behärskat förmågan att göra 
perspektivbyte i tid och rum, att sätta sig in i hur sjöfartslivet var för kvinnor, män och barn 
under 1700-talets senare hälft. Fyra av åtta elever relaterade till faktauppgifterna ur 
läroboken ”En resa till Kina” i sin essäskrivning, de mindes texten på ett tillfredställande 
sätt enligt vår bedömning. Enkätfrågorna som rör essäskrivningen visar att vi fick spridda 
svar men att de tyckte den var relativt lätt och rolig. Observatörerna kunde se att eleverna 
var oroliga och inte särskilt motiverade till att göra essäskrivningen vid inledningen av 
lektionen, många oroliga frågor om vad och hur de skulle skriva. Efter tio minuters oro 
kom de igång och det blev bättre arbetsro i klassrummet.   
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5.1.3 Resultatexempel från essäskrivningen 

 
Slutna gruppen Citat 
Bra perspektivbyte ”Ett lite ljus gör så att jag kan se vad jag 

skriver. Det verkar som om det inte blir 
storm inatt, det är bra. Men om det kommer 
en storm kommer jag troligen inte klara 
natten, för båten är nästan trasig och om 
stormen kommer och vågor slår mot båten 
kommer båten gå i bitar.” 

Sämre perspektivbyte ”Vädret är oftast fint och jag hänger med 
mina polare Ramone och Joe Strummer. 
Båda två har var sitt band och de spelar 
något som de kallar ”punkt”.”  

Bra minne ”När vi lämnade Sydafrikas hamn såg vi hur 
dom svarta slavarna plogade fälten.” 
”Det fanns många djur i Sydafrika, alla 
egendomliga.” 

Sämre minne ”Fem beväpnade män rusade in till Lady 
Dosa och en av dem skrek: Ge oss pengar! 
Då sprang Roser med en hemmagjord 
”Molotovcocktail” som innehöll gristarmar, 
fågelfjädrar och koblaja.” 

Tabell 3. Från slutna gruppens essäskrivning. Vad vi avser med bra/sämre perspektivbyte samt bra/sämre minne se 

kapitel 4.6.1. 
 

5.2 Empiri av öppna gruppen 

5.2.1 Lektionen 

Videoobservationen av lektionen visar att arbetsron i klassrummet var bra, ty under 
sekvensen när läraren läser högt i historieboken följde alla eleverna med i sina böcker. 
Under diskussionerna i bänkgrupperna och i helklass ökade engagemanget i klassen och 
arbetsron sjönk något. Vid det bord där det bara satt pojkar var det extra oroligt. En pojke 
satt och petade på dem som satt runt omkring honom. En av pojkarna som var extra orolig 
reste sig och satte sig på stolen framme vid katedern. Han återvände till sin plats när läraren 
sa till honom att sätta sig på sin plats igen.  

Enkäten visar att alla elever utom en i gruppen tyckte att arbetsron var bra eller ganska bra. 
Under helklassdiskussionen var alla elever aktiva, utom en, och visade att de ville svara på 
frågorna för att visa hur de tänkte och vad de kunde. Enkäten visade att eleverna ansåg sig 
ha stor möjlighet att säga vad det tyckte och tänkte under lektionen, de ansågs sig även ha 
god möjlighet att visa vad de kunde för läraren. Den elev som inte räckte upp handen, 
deltog aktivt i bänkgruppsdiskussionen.  
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Eleverna tyckte att frågorna var ganska lätta men att de hade olika uppfattningar om 
huruvida vår lektion liknade deras vanliga historielektioner.  

Eleverna tyckte att frågorna var lätta och mer än hälften svarade att deras förståelse för hur 
sjöfarten bedrevs under 1700-talet hade ökat efter lektionen. Enkäten visade att sjuttiofem 
procent av eleverna skulle kunna tänka sig ha fler lektioner som den vi hade.   

När vi gick igenom videoobservationen såg vi att två av de öppna frågorna öppnade upp 
mer för diskussion än de övriga frågorna. Det var: ”Skulle du vilja göra den här resan?” och 
”Varför/varför inte?”. Eleverna började diskutera varför man inte skulle vilja göra resan 
idag och läraren guidade in dem på rätt tidsepok. 

Några anledningar till varför de inte skulle vilja följa med var: risken för att dö, att det var 
läskigt och att drabbas av sjukdom, svält och kyla. Några anledningar för att göra resan var 
att fattiga människor såg en möjlighet att tjäna pengar då det var små möjligheter att klara 
sig på jordbruk i Sverige.  

5.2.2 Essäskrivning 

Vid bedömningen av essäerna fick vi fram ett resultat som visade att fem av åtta elever i 
öppna gruppen behärskade förmågan att göra perspektivbyte i tid och rum, att sätta sig in i 
hur sjöfartslivet var för kvinnor, män och barn under 1700-talets senare hälft. Fem av åtta 
relaterade till faktauppgifterna i läroboken ”En resa till Kina”, i sin essäskrivning.  

Enkäten visar att sex av åtta elever tyckte att skrivuppgiften var lätt eller ganska lätt, sex av 
åtta elever svarade att skrivuppgiften var rolig eller ganska rolig.  

5.2.3 Resultatexempel från essäskrivingen  

 
Öppna gruppen Citat 
Bra perspektivbyte ”Jag ropade på kaptenen, han lyste upp och 

jag fick tio kronor. Tio! det är jättemycket.” 
”Och så tror Anni (den enda flickan på 
skeppet, förutom matmor och jag) att det är 
fredag den tjugonde, men det kan man 
aldrig vara säker på att det är.” 

Sämre perspektivbyte ”En man som fat Joe gick in i köket och åt 
upp allt”. ”Jag äter bara öl med donuts      .” 

Bra minne från texten ”jag vet inte, ska fråga kapten Ekeberg i 
morgon.” ”solen har vi inte sett sedan vi 
lämnade kapkolonin.” ”Vi har massa frakt 
som byte mot porslin och andra saker.” 

Sämre minne ”Nu har vi åkt på båten i tre veckor och nu 
är vi äntligen framme.” 

Tabell 4. Från öppna gruppens essäskrivning. Vad vi avser med bra/sämre perspektivbyte samt bra/sämre minne se 

kapitel 4.6.1. 
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5.3 Analys  

Vi har analyserat uppgifterna som vi tar upp i resultatredovisningen, dels utifrån ett 
konstruktivistiskt perspektiv, dels ur ett behavioristiskt perspektiv även från sokratiska 
frågemetoden. För att kunna jämföra resultatet mellan öppna och slutna gruppen och de 
frågor de ställdes inför, använde vi oss av Herrors modell för att gradera frågors 
frihetsgrad.   

5.3.1 Analys av slutna gruppens resultat  

5.3.1.1 Analys av hur arbetsron var under experimentlektionen     

Observatörerna beskrev arbetsron som bra under lektionen, eleverna ansåg att arbetsron var 
ganska bra eller bra. Ur ett behavioristiskt perspektiv, som betonar vikten av direkt positiv 
respons, denna respons fick eleverna när de besvarade frågorna som de kunde härleda 
direkt från texten, eleverna fann njutning i att snabbt kunna se att man gjort rätt, då de 
givna svaren fanns i texten. Detta tolkar vi som en anledning till att de var nöjda med 
arbetsron. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv blev eleverna passiva mottagare av 
information och spänningsmomentet i undervisningen försvann. Detta berodde på att de 
fick ett frågeformulär som fylldes i enskilt av eleverna och alla svaren gick att finna i 
läroboken. Eleverna har till följd av detta en negativ bild av lektionen som visats i 
enkätsvaren. Detta tolkar vi som orsaken till skillnaden i hur elever och observatörerna 
upplevde arbetsron. 

Resultatet av lektionsobservationen visade att det, från att ha varit mycket lugnt, blev 
oroligt när läraren gick igenom svaren på frågestencilen (se bilaga 2). Majoriteten av 
frågorna var utformade så att det bara fanns ett rätt svar på varje fråga. Ur ett 
behavioristiskt perspektiv beror oron på att alla ville visa att de hade svarat rätt och få 
positiv respons från läraren, men bara en i taget kunde visa för läraren och klassen att de 
svarat rätt. När vi analyserade svaren såg vi att alla elever hade svarat rätt och noterat det 
med ett stort R i kanten, de hade även ett stort behov av att lämna in och visa för läraren 
vad de presterat.  

Ur ett konstruktivistiskt perspektiv där dialogen är ett viktigt inslag för att eleverna ska 
konstruera sin egen kunskap, med dessa utgångspunkter ser vi att lektionen saknade dialog 
både mellan elever sinsemellan och mellan elever och lärare. Lektionen byggde på 
monologisk aktivitet. Att eleverna efter lektionen var hängivna att lämna in sina svar visar 
ur detta perspektiv att de försökte skapa den dialog med läraren som de under lektionen 
saknat. Majoriteten av eleverna tyckte att de hade möjlighet att visa för läraren vad de 
tyckte och tänkte, och sjuttiofem procent kan tänka sig ha lektioner av detta slag igen. Detta 
visar att eleverna blev nöjda med hur de kunde förmedla sin kunskap till läraren.  

Hägg och Kuoppa skulle se det som att eleverna i denna grupp blev direkt hämmade av att 
enbart få slutna frågor. Att eleverna satte ett R efter att de fått det rätta svaret visar på att 
eleverna hade en känsla av att det var mer som ett förhör än som en vanlig lektion de var 
delaktiga i. 

Majoriteten av eleverna ansåg att frågorna var lätta. I den behavioristiska teorin är det 
lärarens uppgift att dela upp inlärningsstoffet i små beståndsdelar, så att eleven kan ta till 
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sig stoffet bit för bit. De slutna frågorna är den färdiga kunskapen som delats upp och 
överförts till individen. Konstruktivismen skulle kritisera denna metod, för att eleverna lär 
sig stoffet på mekanisk väg, utan att eleverna får en förståelse för det som ska läras in.  

 

5.3.1.2 Analys av hur gruppens förmåga till perspektivbyte har påverkats 

Fyra av åtta elever klarade utifrån vår bedömningsmall att göra perspektivbyte i sina essäer.  

Vi kunde utifrån Herrors modell tolka att de frågor eleverna fick besvara som hade 
frihetsgrad ett var även de frågor som de återknöt till i sin essäskrivning. Här följer fyra 
elevexempel. 

1) Maten är hemsk. Jag har inte ätit frukt eller grönsaker på 3 månader. 

2) På nätterna är det stormigt, regn, stora vågor, kallt. 

3) Det inte så gott om mat och nåra blir sjuka. 

4) Hottentotterna var mycket vänliga och dom gav oss mat. öl, vin och vatten.  

Eleven i exempel ett visar på att den har gjort ett djupare perspektivbyte eftersom denna 
elev förstått att det inte gick att ta med färsk frukt på båtar under 1700-talet. Eftersom det 
inte fanns dagens kylteknik för färskvaror. Detta kan ses mot elevexempel två där eleven 
visar prov på perspektivbyte men ingen djupare förståelse.        

De frågor som hade noll i frihetsgrad hade eleverna svårt att minnas och återberätta i essän. 
I textåterknytningen till frågorna med frihetsgrad ett gick det att se att det var svaren från 
dessa frågor som lade grunden för perspektivbyte i essäskrivningen.  

5.3.2 Analys av öppna gruppens resultat  

5.3.2.1 Analys av hur arbetsron påverkades i arbetet med öppna frågor 

Observationerna av arbetsron står i bjärt kontrast till vad elevgruppen gav uttryck för i 
enkäterna, elevgruppen ansåg att arbetsron var bra eller ganska bra. Observationerna visade 
att det i en av grupperna, som endast bestod av killar, gavs uttryck för otrygghet genom att 
de störde varandra och hade svårt att sitta stilla. Eleverna som var aktivt delaktiga i 
dialogen uppfattade inte ljudnivån som störande då man ur ett konstruktivistiskt perspektiv 
tolkar ljudnivån som ett tecken på att kunskap konstrueras i ett dialogiskt samtal. Detta 
samtal uppfattas som konstruerande och meningsfullt, inte som negativt och meningslöst. 
Vilka som har ”rätt” angående arbetsron kan vara delad då man ur ett konservativt synsätt 
skulle se arbetsron som rörig och högljudd, men då arbetsron i första hand bör vara till för 
eleverna (vår åsikt) så är deras uppfattning den rätta. Även om alla inte fick direkt respons 
av läraren fick de direkt respons i sina smågrupper. I enlighet med behaviorismens tankar 
om stimuli och respons, upplevde eleverna att de var tillfredsställda med den diskussion de 
förde inom smågrupperna och den responsen de gav varandra där.  

Att gruppen med killar är mer orolig än övriga grupper kan ses som att de inte förstår 
lärarens mål och mening med lektionen. Öppenheten i frågeställningen gör att det kan vara 
svårt för eleverna att veta vad läraren vill lära dem och helhetsbilden av lektionen kan gå 
förlorad.  



 27  

Ur en konstruktivistisk synvinkel kan man förklara att eleverna ansåg sig ha möjlighet att 
visa sina kunskaper och hur de tyckte och tänkte tack vare att frågorna var av öppen 
karaktär. Frågorna i den öppna gruppen tog avstamp från frihetsgrad två och tre i Herrors 
modell. Frågorna var öppna genom att det inte fanns något givet svar och det öppnade upp 
för diskussion. Därför fick fler möjlighet att säga vad de tyckte och tänkte. 

Den öppna gruppen ansåg att frågorna de fick under lektionen var ganska lätta, alltså lite 
svårare än vad den slutna gruppen ansåg om de frågor de fick under sitt lektionstillfälle. 
Eleverna konstruerade kunskapen inom sig, eleverna tvingas anpassa ny kunskap till sina 
befintliga scheman. Schemana förändras och eleverna har gjort kunskapen till sin egen. Vi 
tolkar det som att eleverna i den öppna gruppen fick det jobbigare då de var tvungna att 
anpassa sina nuvarande scheman efter stoffet. Att de nådde ett bättre resultat än den slutna 
gruppen tolkar vi utifrån den konstruktivistiska teorin och dess syn på att inlärning sker 
med hjälp av en process till exempel diskussion och att aktivt lyssna.    

5.3.2.2 Analys av hur gruppens förmåga till perspektivbyte har påverkats 

Fem av åtta klarade av att göra perspektivbyte utifrån vår bedömningsmall, se kapitel 4.6.1. 
Utifrån Herrors modell kunde vi tolka att frågorna med frihetsgrad tre bidrog till att dessa 
fem elever klarade av att göra perspektivbyte. Frågorna var ”Skulle du vilja göra den här 
resan? Varför/varför inte?” Dessa frågor låg enligt ett konstruktivistiskt synsätt inom de 
ramar som eleverna kände sig bekant med, alla har vi ställts inför dilemman där vi tvingats 
göra ett val. De här frågorna tog upp det positiva och negativa med att följa med på en 
sådan resa. En spegling av diskussionen som rörde de två frågorna från 
experimentlektionen syntes tydligt i dessa fem elevers texter. Sokrates ställde tre krav på de 
han samtalade med. Ett av kraven var att de skulle tala utifrån egen övertygelse. Vi tolkar 
att dessa frågor öppnade upp för att eleverna skulle våga prata utifrån sina egna 
övertygelser. 
I deras texter lyckades de förflytta sig från sin egen föreställningsvärld, för att kunna sätta 
sig in i hur det kunde tänkas vara att färdas på detta fartyg under 1700-talet.  
 
Exempel på detta är:  

1) Det är rent utsagt för jävligt. En massa sjukdomar. Om man inte dog vid stormen i Norge 

kommer man antagligen dö av någon sjukdom 

2) Vårt hus brann ner, vi hade ingenstans att ta vägen. Pappa fick jobb i Finland. Vi hoppas på 

något bättre i Kina.   

3) Jag är nitton år och ska frakta hem fina saker ifrån Kina. 

4) Nu är jag 31 år och jag är oftast utråkad och ibland hyperaktiv i båten.  

5) Jag heter Ann-Britt Oskarsson och har inte så mycket pengar. 

Dessa fem exempel visar på att deras karaktärer inte skulle vilja göra denna resa men att de 
inte har något annat val än att göra resan. Eleverna har utifrån frågan om de själva skulle 
vilja göra resan eller inte satt sig in i hur en människa på 1700-talet var tvungen att 
resonera för att kunna överleva.   
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I enlighet med den Sokratiska frågemetodiken är det fråga fyra som är i linje med 
Sokratiska frågor. Frågorna om varför de skulle vilja följa med på den här resan eller inte 
uppfyller ett av tre krav som Sokrates ställde på dem han samtalade med, de skall tala 
utifrån en egen övertygelse.  

Eleverna visade att de utifrån sina egna övertygelser om varför/varför inte de ville göra 
resan, satte de sig in i hur 1700-tals människorna resonerade när de gav sig av till sjöss. 
Två av de frågor vi använde oss av var frågor som Dyste (1995) skulle ha kallat för kvasi-
autentiska frågor, Harlen (1996) skulle ha sagt att dessa frågor var enklaste form av 
produktiva frågor.  Dessa två frågor var ”Hur kommer det sig tror ni att de använde fartyg 
för att ta sig till Kina?” och ”Varför tror ni att de hade levande boskap på fartyget?” Dessa 
två frågor använde vi i enlighet med Harlens (1996) läror om hur läraren ska jobba med 
produktiva frågor. Frågorna ledde in eleverna till att våga diskutera dem med varandra och 
med läraren. Detta blev en isbrytare för att senare få med alla i diskussionen runt de mer 
invecklade frågorna.  

I enlighet med Per-Arne Karlssons tidigare forskning kan man anse att dessa fem elever 
som klarar att göra perspektivbyte/skapat historiemedvetenhet beror på att dessa elever har 
tagit avstamp i sina aktuella erfarenheter och livsvärden och med historiestoffet som 
redskap lyckats förankra ”den lilla historien” med ”den stora historien”. Detta har lett till 
att eleven genom diskussionen som följde av de öppna frågorna getts möjlighet att se på en 
historisk händelse utifrån både ett nutida och ett dåtida perspektiv. Eleven har förankrat sig 
själv i en större ”historiekedja” som sträcker sig från gårdagen över nutid och in i 
framtiden. 

5.3.3 Analys av hur gruppernas minne har påverkas 

Fyra av åtta elever i den slutna gruppen och fem av åtta i den öppna gruppen visade på 
tillfredställande minne av kunskapsstoffet.  

Elevexempel från den slutna gruppen 

När vi lämnade Sydafrikas hamn såg vi hur dom svarta slavarna plogade fälten. 

Elevexempel från den öppna gruppen 

Vi har sett giraffer, noshörningar och elefanter och mycket mer. 

Dessa två exempel visar att eleverna refererar från läroboken. Vi har inte sett någon 
skillnad i hur de använder minnet från essäskrivningen i de olika grupperna.  

I enlighet med de konstruktivistiska teorierna som Imsen (2006) presenterar i boken 
Elevens värld - Introduktion till pedagogisk psykolog är minne inte samma sak som att 
kunna. Det eleven minns ska användas som redskap för att han/hon på egen hand ska kunna 
konstruera sin egen kunskap. Kunskapen är inte något som finns utanför eleven utan måste 
konstrueras av individen själv. I detta fall är stoffet från texten inte det relevanta utan det är 
vad eleven gör med det som står i fokus. Eleverna minns stoffet tack vare att de har befäst 
det i sin bild av fenomenet och ser det i ett sammanhang.  

Det är ur detta sammanhang eleverna senare kan ”plocka ut” stoffet och göra det 
användbart även i andra sammanhang. I detta fall ges eleven möjlighet att visa sin nyfunna 
kunskap och minnen från dess stoff genom essäskrivningen. 
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Ser man detta ur den behavioristiska teorin som bland annat presenteras av (Imsen 2006) 
ser man att elevernas förmåga till att minnas beror på hur tydlig läraren är på att upplysa 
eleverna om vad hon vill med lektionen.  
Det är viktigt att frågor ligger på den nivå som är aktuell för eleverna. Kunskapen finns 
redan utanför eleverna, uppdraget ligger hos läraren att överföra den till eleverna. Det är 
möjligt för elever att lära vad som helst bara responsen är den rätta.  
Att några elever misslyckades med att minnas stoffet från ”En resa till Kina” kan ses ur ett 
behavioristiskt perspektiv som att det för dem tar lite längre tid att lära. Men med rätt 
respons och lärarmetod kommer även dessa elever att lyckas.  

5.3.4 Analys av skillnader mellan gruppernas resultat  

Analys av enkäten visar att eleverna i öppna gruppen upplevde essäskrivningen som lättare 
och roligare än vad den slutna gruppen upplevde det. Utifrån ett konstruktivistiskt 
perspektiv kan vi se att eleverna, via diskussion, tog till sig stoffet och gjorde det till sin 
egen kunskap. 

Den slutna gruppen ansåg att frågorna under lektionstillfället var lätta medan den öppna 
gruppen ansåg att frågorna var ganska lätta till ganska svåra. Detta tyder på att inlärningen 
skedde konstruktivistiskt, eleverna motiverades när deras mentala strukturer rubbades och 
de drevs för att återställa balansen. Detta skedde i en större utsträckning i den öppna 
gruppen än i den slutna gruppen.  

Den slutna gruppen ansåg sig ha större möjlighet att visa vad de kunde under lektionen. 
Utifrån ett behavioristiskt perspektiv kan vi se att eleverna uppskattade den direkta 
responsen de fick från läraren och att de själva snabbt kunde se att de svarat rätt på frågorna 
med hjälp av läroboken. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv kan man genom detta se att 
eleverna i den slutna gruppen ansåg sig få visa vad de kunde då de fick en direkt respons på 
sina svar. Viktigare är dock enligt den konstruktivistiska teorin att elevers tankar och 
reflektioner får en mening och blir en del av undervisningen. Enligt denna teori sker den 
positiva responsen genom att eleverna känner att deras kunskaper är meningsfulla mer än 
att de bara visar vad de kan.  

Fem av åtta i öppna gruppen och fyra av åtta i den slutna gruppen klarade av att göra 
perspektivbyte i tid och rum. Ur en kvantitativ synvinkel kan vi här inte visa på några 
direkta skillnader då resultatet är väldigt jämt och undersökningsmaterialet är litet. När vi 
ser det utifrån en kvalitativ synvinkel på materialet kan vi urskilja skillnader mellan och i 
grupperna utifrån de frågor som de fått under experimentlektionerna.  

Utifrån den sokratiska samtalsmodellen såg vi att de elever som klarade att göra 
perspektivbyte i öppna gruppen hade en helt annan dynamisk kraft i sina essäer. Precis som 
Egidius (2005) skriver angående sokratiska samtal, tolkar vi det så att det vi upptäcker och 
tänker själva är mer användbart än det som andra talar om för oss att vi ska lära in, för 
senare återgivning.  

Exempel från elev i den slutna gruppen 

När jag vaknade i morse tänkte jag: har Gud ingen barmhärtighet? 

Exempel från elev i den öppna gruppen 

Jag ropade på kaptenen. Han lyste upp och jag fick 10 kr. 10! Det är jättemycket.  
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Dessa två exempel visar på den kvalitativa skillnad som vi kunnat se när vi analyserat 
essäskrivningen. Elevexemplet från den slutna gruppen visar att denna elev har en 
förståelse för att människor var mer kristna på 1700-talet än vad de är i dagens Sverige. 
Elevexemplet från den öppna gruppen ger en målande bild av perspektivbyte där texten 
används för ett större sammanhang. Perspektivbytet i denna text består av att eleven har 
insett att 10 kronor var oerhört mycket pengar under denna tid. Här visar eleven även att 
denne har förstått att tio kronor var mycket mer värt än vad det är idag. Precis som Arevik 
och Hartzell (2007) skriver så är grundprincipen i historieämnet att varje människa och 
samhälle ska ses ur sitt samhälle och sin tids förutsättningar. Hade eleven från den slutna 
gruppen verkligen förstått varför svenskarna var mer kristna under 1700-talet hade eleven 
använt kunskapen och skrivit en mer målande bild om varför det var så. 

Vi kan se att den slutna gruppen har påverkats av de frågor som vi bedömde ha frihetsgrad 
ett utifrån Herrors modell. Dessa frågor låg till grund för att fyra av åtta i gruppen lyckades 
att göra perspektivbyte i sina essäskrivningar. I den öppna gruppen har vi, ur en kvalitativ 
synvinkel, kunnat se att frågan med frihetsgrad nummer tre givit de fem eleverna verktyg 
för att kunna nå perspektivbyte i essäskrivningen. Det vi kan se av dessa två resultat är att 
frågor med frihetsgrad 1 till 3 fungerar som motor för elevernas möjligheter till 
perspektivbyte. Detta resonemang bygger vi på att när vi analyserade essäerna såg vi att de 
passagerna i essäerna som visade på perspektivbyte tar sitt ursprung från frågor med 
frihetsgrad 1 till 3. I vår forskning har vi inte kunnat se att frågor med frihetsgrad 3 ger 
bättre resultat än frågor med frihetsgrad 1.  

En fråga med frihetsgrad 1 var, varför det var så farligt, skrev en elev i den slutna 
gruppen i sin essä: ”Ett lite ljus gör så att jag kan se vad jag skriver. Det verkar som 
om det inte blir storm inatt, det är bra. Men om det kommer en storm kommer jag 
troligen inte klara natten, för båten är nästan trasig och om stormen kommer och vågor 
slår mot båten kommer båten gå i bitar.” Eleven visar här i sin essä att den utifrån sina 
tankar om varför det var farligt att göra resan kunnat beskriva och sätta sig in hur det 
var att sitta ensam och rädd under ett stearinljus i båten. Vi ser här att inspirationen 
kommer ifrån frågan med frihetsgrad 1 i den citerade passagen. 
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6. Diskussion  
I vår forskning och våra experiment har vi utgått från läroplanens mål för skolår fem  

Att kunna berätta om och jämföra hur män, kvinnor och barn levt och tänkt i några skilda miljöer 

och tider i Sverige och på några andra platser (2000:78). 

För att kunna undersöka hur pedagogens användning av öppna och slutna frågor kan 
påverka elevers förmåga till perspektivbyte i tid och rum genomförde vi två 
experimentlektioner. Enligt S.Arevik  är det svåra med att göra perspektivbyte att verkligen 
förstå den man ska byta perspektiv med, i vårt fall en 1700-tals människa. Vi har använt 
oss av tre olika teoretiska perspektiv, konstruktivism, behaviorism och den sokratiska 
samtalsmodellen. Vi är medvetna om att vår forskning skulle ha kunnat ses ur flera 
perspektiv vilket troligtvis skulle ha givit andra resultat. Vi valde att avgränsa oss till de tre 
perspektiv som presenterats ovan.  

Vi har kommit fram till att ju högre frihetsgrad på frågorna som pedagogen använder sig av 
desto mer diskussion blir det mellan lärare och elever och mellan elever och elever. Under 
den öppna gruppens lektion var det specifikt två frågor som ledde till mer diskussion än de 
övriga tre frågorna. Enligt Herrors modell hade dessa två frågor frihetsgrad tre och att dessa 
frågor uppfyllde ett av regelkraven på sokratiska samtal. Använder sig lärare av frågor med 
hög frihetsgrad ser vi att de gynnar diskussionen i klassrummet. I vår forskning såg vi ett 
samband mellan frågor med frihetsgrad tre, diskussion och essäskrivningen. Där frågan 
lade grunden för diskussionen som i sin tur var stommen i elevernas essäskrivningar.  

I den slutna gruppens experimentlektion ville vi använda oss av helt slutna frågor till 
exempel ”Vilket år byggdes fartyget?”. Under analysen av lektionen med slutna frågor såg 
vi att de frågor som vi trodde var helt slutna visade sig ha frihetsgrad ett, utifrån Herrors 
modell. När vi läste deras svar från lektionen kunde vi se att vissa frågor hade de givit olika 
svar på. Vi anser inte att eleverna hade svarat fel på frågorna utan att vi hade formulerat 
frågorna på ett sådant vis att de fick möjlighet att ge olika svar. Ett exempel på en sådan 
fråga är: ”Hur var vädret?”. En fråga som enligt Herrors modell har frihetsgrad ett då 
problemet är givet (eleverna ska besvara vilket väder det var under resan), genomförandet 
är givet (svaret fanns i deras lärobok) men svaret var öppet då vädret skiftade under resan 
och olika människor kan ha olika uppfattningar om vad som är bra och dåligt väder. Vi såg 
att frågorna med frihetsgrad ett var de frågor som underlättade för många elever i den 
slutna gruppen när de skulle skriva sin essäuppgift. Både för perspektivbytet och för 
minnet. Utifrån dessa iakttagelser upptäckte vi att frihetsgraden på frågorna har betydelse 
för elevers förmåga för perspektivbyte i tid och rum och deras förmåga att minnas stoffet.  

Observatörerna och läraren ansåg att arbetsron under den öppna lektionen var ganska dålig. 
Vi kunde se att framförallt pojkarna i gruppen var betydligt mer oroliga än flickorna i 
gruppen. Utifrån den behavioristiska teorin tolkar vi det som att pojkarna blev oroliga på 
grund av osäkerhet inför de ämneskrav de blev ställda inför. Harlen (1996) varnar för att 
ambitiösa elever lätt blir stressade när läraren ställer öppna frågor, de känner att de måste 
svara rätt på frågan och de blir rädda för att svara fel. De pojkar i den öppna gruppen som 
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utryckte oro var inte de mest ambitiösa elever, men vi tycker oss se att de blev något 
oroliga av ämneskraven och öppenheten i frågorna. Dock ansåg eleverna i den öppna 
gruppen att arbetsron var god. Pedagogernas och elevernas inställning till vad som är god 
arbetsro skiljde sig under denna experimentlektion. För utomstående kan det te sig som att 
tystnad är lika med god arbetsro men för eleverna som arbetar i klassrummet är det viktiga 
vad de lär sig och att de får visa för läraren vad de lärt sig och kan. I resultatdelen skrev vi 
om en elev som under genomgången av de öppna frågorna önskade att slippa tala inför 
klassen. Vi anser att diskussionen i smågrupperna som föregick helklassdiskussionen gav 
denna elev möjlighet att vädra sina åsikter. Att eleverna först får sitta i smågrupper och 
diskutera anser vi har en positiv inverkan på elever som inte alltid vågar yttra sig i helklass. 
Precis som vi lärt av Sokrates kunde vi här se hur det vi upptäcker själva eller tillsammans 
med andra i diskussionen har en helt annan dynamisk kraft, än sådant som andra vill att vi 
ska upptäcka.   

I den slutna gruppens lektion kunde observatörerna och läraren se att arbetsron var god och 
eleverna hade fullt fokus på uppgiften. Enligt de flesta är en lugn lektion utan störande 
moment med bra arbetsro en bra lektion. Vi kan se att eleverna inte upplevde arbetsron lika 
positivt som observatörerna. Intressant i detta är att den lugna arbetsron som vi eftersträvar 
i skolan inte är den arbetsro som alltid eleverna anser är den bästa. Ett sätt att skapa 
arbetsro kan vara att planera lektionen som vi gjorde för den slutna gruppen där antalet 
”tomma stunder” minimeras, något som även Lento & Lindholm kommit fram till i sitt 
examensarbete Prat i klassen – Lärares metoder att skapa och upprätthålla ordning i 
klassen 2007. Med ”tomma stunder” tolkar vi de tillfällen då eleverna är utan 
sysselsättning. När de flesta i den slutna gruppen började bli färdiga med sina uppgifter 
kunde vi se en minskad trivsel i klassen, trivseln återställdes då läraren startade 
helklassgenomgången och den ”tomma stunden” tog slut. Imsen (2007) säger att lärare idag 
oroar sig för disciplinen i klassrummet, lärare söker sig till behaviorismen för att finna 
svaren på hur man skapar ett lugnt klassrumsklimat. Svaren kan mycket väl finnas där, men 
i vår forskning har vi sett att man måste fråga eleverna hur de upplever arbetsron, då vi sett 
skillnader i vad elever och lärare upplever vad god arbetsro är. Vi har sett att läraren måste 
fråga eleverna vad de själva tycker om och vad de anser att arbetsro är. I vår studie såg vi 
att eleverna tyckte att det var viktigare att de kände sig ha en möjlighet att visa för läraren 
vad de hade lärt sig och att de upplever att de lär sig, än att alla sitter still i klassrummet. 

En intressant iakttagelse som vi såg när vi analyserade observationerna av den slutna 
gruppens experimentlektion var att eleverna skylde svaren för varandra. Detta är intressant 
då eleverna i klassen i vanliga fall stöttar och hjälper varandra. Vi tolkar relationen mellan 
detta och elevernas åsikt om att arbetsron inte var så god som att de blev stressade av att 
det upplevde uppgiften som ett tävlingsmoment. 

Vi har i vår forskning nått resultaten att fyra av åtta i den slutna gruppen klarade de mål 
som vi ansåg vara rimliga för perspektivbyte i tid och rum, intressant i detta är att sex av 
åtta i den slutna gruppen ansåg sig ha fått en utökad förståelse för hur sjöfarten bedrevs 
under 1700-talet. Viktigt för oss som forskare och blivande lärare är att se att det måste 
finnas fler möjligheter för eleverna att visa på den förståelse som de själva anser sig ha 
skaffat. Vi kunde till exempel i den öppna gruppen se en situation där en elev under 
lektionen var ett störande moment för sina närsittande kamrater. Bredvid denna elev satt en 
elev som var mycket aktiv och bidrog mycket positivt till diskussionen. I resultatet av 
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essäuppgiften visade sig dock att den elev som störde sina bänkkamrater presterade för oss 
ett tillfredställande resultat medan den aktiva eleven klart underpresterade och visade inte 
på den kunskap denne haft under lektionen. Vad hade denne elev behövt för att inför oss 
pedagoger visa på sina kvaliteter och kunskaper? Klart är att denna essäuppgift inte var 
utformad till fördel för denne elev. Vygotskij (1995) ser en differens i svårighetsgraden i att 
utrycka sig å ena sidan muntligt å andra skriftligt. Om eleven ställs inför en svårare uppgift 
än den han klarar av, reagerar eleven med att lägga sig på en lägre ålders nivå för att tackla 
uppgiften. Han skriver i boken Fantasi och kreativitet i barndomen att ju mer barnen 
upplever och ju mer verkliga händelser barnen varit med om ju mer produktiv fantasi får 
de. Om en grupp elever ställs in för en likadan skrivuppgift kommer de med bäst utvecklad 
produktiv fantasi att få bäst resultat. I vår forskning har vi inte haft någon möjlighet att ta 
hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter, när vi analyserat deras essäer.   

6.1 Slutsats  

Vi har i vår forskning av pedagogiskt arbete med öppna och slutna frågor, besvärat våra 
frågeställningar. Vi har genom vår analys av resultatet kommit fram till att elevernas 
förmåga att göra perspektivbyte i tid och rum påverkas inte av om det är öppna eller slutna 
frågor utan av frihetsgraden på frågorna. De frågor som vi använt oss av under våra 
experimentlektioner, som hade frihetsgrad ett till tre, var de frågor som hade en positiv 
inverkan på elevernas förmåga att göra perspektivbyte i tid och rum. Vår jämförelse av de 
båda grupperna visar på att utfallet av deras resultat inte skiljer sig nämnvärt, ungefär lika 
många i båda grupperna hanterade förmågan att göra perspektivbyte i tid och rum.  

Vårt resultat visade att fyra av åtta i den slutna gruppen och fem av åtta i den öppna 
gruppen på ett tillfredställande sätt mindes stoffet från experimentlektionerna. Arbetet med 
öppna eller slutna frågor påverkade inte minnet av stoffet hos eleverna i vår forskning. Vi 
såg dock att frihetsgraden på frågorna inte enbart påverkade förmågan till perspektivbyte 
positivt utan även deras möjligheter att minnas lektionsstoffet. I den öppna gruppen blev 
det mest diskussion runt de frågor som hade frihetsgrad tre. I deras essäskrivningar såg vi 
att deras minne kunde härledas tillbaka till dessa två frågor med frihetsgrad tre, som 
diskuterades under lektionen. Den slutna gruppen mindes stoffet som besvarade frågorna 
med frihetsgrad ett, detta gav sig uttryck i resultatet av deras essäskrivning. 

Enkäten visar att den slutna gruppen upplevde att de under sin experimentlektion hade stor 
möjlighet att visa för läraren vad de kunde. De ansåg även att de frågor de fick under 
lektionen var lätta att arbeta med och att arbetsron var god. Sammanfattningsvis upplevde 
eleverna arbetet med slutna frågor som positivt och sjuttiofem procent av eleverna skulle 
vilja ha fler lektioner av detta slag. Den öppna gruppen ansåg sig ha ganska så stor 
möjlighet att visa vad de kunde under lektionen. De upplevde även de öppna frågorna 
under experimentlektionen som ganska lätta och arbetsron i klassrummet var god. 
Sammanfattningsvis var den öppna gruppen positivt inställda till experimentlektionen och 
sjuttiofem procent av eleverna skulle vilja ha fler lektioner av detta slag.   
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6.2 Betydelse 

Temat för forskningen har relevans då eleverna i årskurs 5 skall nå upp till det av 
Skolverket fastställda målet i historieundervisningen: ”Att kunna berätta om och jämföra 
hur män, kvinnor och barn levt och tänkt i några skilda miljöer och tider i Sverige och på 
några andra platser” (2000:78). För att nå upp till detta mål måste eleverna göra ett 
perspektivbyte, något som visats sig vara svårt för många lärare att sätta fingret på hur man 
gör och hur de bedömer om deras elever klarat målet. Här kan vårt arbete ha fyllt en 
funktion, som ett stöd till lärare i hur de kan jobba med detta mål. Det finns flera metoder 
än den som vi kommit fram till där frihetsgraden på frågorna påverkar elevernas förmåga 
till perspektivbyte i tid och rum. Några andra användningsbara metoder är dramatisering 
och dilemmaövningar (heta stolen eller fyrahörnsövningar).  

Trots vårt arbetes ringa storlek tror vi att det kan vara av intresse för pedagoger på fältet 
och blivande lärare, då vi tar upp ett av pedagogikens starkaste redskap, FRÅGAN. 

6.3 Reflektion 

Ett intressant inslag i vår forskning var när vi upptäckte sambandet mellan frihetsgraden i 
frågorna som i sin tur gav bränsle till klassrumsdiskussionen, som gav goda resultat i 
essäskrivningarna.  

Vår studie om hur arbete med öppna respektive slutna frågor har sina brister och kan 
upplevas som tendiöst, att svaren på våra forskningsfrågor skulle vara på förhand givna. 
Svaren vi fick i vår forskning stämde inte med de hypoteserna som vi gick in i forskningen 
med. Vi tycker att vi varit objektiva i förhållandet till våra hypoteser och tidigare forskning. 
Objektiviteten ökade undan för undan då en helhetsbild av resultatet växte fram.  

För ett mer explicit resultat skulle vi ha: 

• ökat antalet deltagare i experimentlektionerna 

• haft högre antalet experimentlektioner  

• ha genomfört ett förkunskapstest 

• ha formulerat om några av enkätfrågorna  

• krävt in enkätsvaren från de elever som var frånvarande när enkäterna fylldes i 

• haft fler olika modeller för bedömning om eleverna nått upp till målet, att förlita sig 
på enbart det skriftliga är vanskligt, då elever som kan presentera sina kunskaper 
muntligt kan ha det svårare att presentera dem skriftligt.  
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6.4 Nya frågor 

Vi har sett hur pojkarna i den öppna gruppen var mer oroliga än flickorna. Vår forskning 
har inte haft ett genusperspektiv men det skulle vara intressant anser vi att göra en 
forskning om det är så att pojkar gynnas av lektioner med slutna frågor och om pojkar är i 
större behov av direktrespons. Är det så att flickor gynnas av arbetet med öppna frågor där 
de får visa sina kunskaper i diskussionsforum?  

Vi har också ställt oss intresserade till hur en blandning mellan öppna och slutna frågor 
skulle mottas och vilket resultat det skulle visa hos eleverna Kan det vara så att det är 
denna metod som är den gyllene vägen till perspektivbyte i tid och rum? 

6.5 Sammanfattning 

Vi har i vår forskning belyst hur elever upplever arbetet med öppna respektive slutna 
frågor. Vi har framförallt tittat på hur arbetet med öppna och slutna frågor haft för inverkan 
på elevers möjligheter till perspektivbyte i tid och rum. Öppna frågor har i vår forskning 
varit lika med hög frihetsgrad medan slutna frågor är lika med låg eller ingen frihetsgrad. 
Vi har i vår forskning jämfört resultatet av en essäuppgift från två grupper med elever från 
årskurs 6. Dessa två grupper har innan uppgiften vägletts i temat ”En resa till Kina” i var 
sin experimentlektion. Den ena gruppen genomförde en lektion med uteslutande slutna 
frågor medan den andra gruppen utförde en lektion med uteslutande öppna frågor. En av 
oss agerade lärare medan övriga två observerade både lärare och elever under 
experimentlektionerna. För att vi skulle ha en sådan objektiv syn på resultatet som 
forskningen kräver så valde vi att anonymisera eleverna genom att ge dem nummer i stället 
för namn. Dessa nummer kunde efter bedömningen av uppgiften härledas till en lista med 
namn och nummer som deras mentor iordningställt. Vi har även använt oss av enkäter för 
att ta reda på hur eleverna upplevde arbetet med öppna respektive slutna frågor. Vi har 
genom vår forskning kommit fram till att elevers möjlighet till perspektivbyte i tid och rum 
underlättas med hjälp av frihetsgraden på de frågor som används i undervisningen. Vi har 
visat på att de frågor som har en viss till stor frihetsgrad är de frågor som legat till grund för 
perspektivbyte i elevernas essäskrivningar. Det är även dessa frågor från 
experimentlektionerna som eleverna i sina essäskrivningar visar att de minns. Resultatet av 
enkäten visar att eleverna ställer sig positiva till de arbetssätt som bedrevs under deras 
experimentlektioner. 
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Bilaga 1 

Öppna frågor gruppen 
 

1. Hur kommer det sig tror ni att de använde fartyg för att ta sig till Kina? 
 
 

2. Varför tror ni att de hade levande boskap på fartyget? 
 
 

3. Varför använde man sig av ek för att bygga fartyg tror ni? 
 

 
4. Skulle du vilja göra den här resan? Varför/varför inte? 

 
 

5. Hur kommer vi att frakta föremål från andra världsdelar om 200 år tror du? 
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Bilaga 2 

Slutna frågor gruppen 
 

• Vad hette fartyget? 
 

 
 

• Vilket år byggdes fartyget? 
 

 
 
• Var startade deras resa ifrån? 
 

 
 
• Hur var vädret under resan? 
 

 
 
• Vilken var den farligaste delen av resan? 
 

 
 
• Varför var det så farligt? 
 

 
 
• Vad för slags oväder stötte de på? 
 

 
 
• Vilket material byggde man fartyget av? 
 

 
 
• Vilket djur hade man med på resan? 
 

 
 
• Vilket år passerade de ekvatorn? 
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• Vilket år passerade de Sydafrikas sydspets? 
 

 
 
• Vilka bodde i Sydafrika på denna tid? 
 

 
 
• Vad levde de av? 
 

 
 
• Vad betyder boer? 
 

 
 
• Nämn tre frukter från Sydafrika. 
 

 
 
• Nämn tre djur från Sydafrika. 
 

 
 
• Vilka sysslor hade slavarna i Sydafrika? 
 

 
 
• Vilken stad i Kina kom de till? 
 

 
 
• Hur lång tid tog deras resa? 
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Bilaga 3 
 

Flaskposten 
 
Du befinner dig på båten Finland och året är 1770. Du sitter i din koj och ska börja 
skriva en flaskpost. Du är långt ute till havs och har inte sett land på flera månader. 
Flaskposten kanske inte kommer att hittas och läsas på ett par hundra år.  
I brevet ska du beskriva dig själv, du kan vara ett barn, en kvinna eller man som är på 
båten. Beskriv livet på båten och vilka uppgifter du har på båten. Här nedan får du 
några stödord som du kan använda dig av i din text. 
 
LYCKA TILL! 
 
 
 
 
 
 
 

Arbete  Mat   Sydafrika
   

                                                        
Djur                                           

 
Frakt  

                  (transport av varor) 
 

 
Väder                                              Fartyget                        
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Bilaga 4  

Hej alla barn och föräldrar i klass 6 A! 
 
Till att börja med vill jag, Göran Lindkvist, tacka alla föräldrar och barn 
som hjälpte mig med intervjuer för tre veckor sedan. Hittills har det 
arbetet gått bra och det är nu inlämnat till min kurslärare. 
 
Nu till ämnet för detta brev. 
Vi är tre lärarstudenter (Göran Lindkvist, Per Lidström & Joel Eriksson) 
som nu ska skriva c-uppsats på Lärarhögskolan i Stockholm. 
Forskningen vi ska bedriva kommer att handla om hur man kan 
använda sig av öppna respektive slutna frågor i skolämnet historia.  
 
Vi kommer att genomföra minst två lektioner i ert barns klass under 
veckorna 14 & 16. Under de lektionerna kommer vi att observera 
pedagogens roll samt barnens lärande. Den enskilda individen är 
naturligtvis anonym, likaså klass och skola. För att kunna gå tillbaka till 
lektionen för att se vad som hände, skulle vi vilja videofilma 
lektionstillfället och ev. några intervjuer med elever. Filmen är endast 
till för oss tre och kommer att förstöras då vi inte längre behöver den. 
 
Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss. Göran tel: 073XXXXXXX, 
Per tel: 070XXXXXXX och Joel tel: 073XXXXXXX. Vi hoppas att få lov 
att låna era barn och på ett gott samarbete! 
 
Med vänlig hälsning 
 
    Talongen lämnas till klassläraren så snart som möjligt. 
 
 
Elevens namn:     
 
 
Jag tillåter att mitt barn videofilmas: 
 

 
JA  Nej 

 
Målsmans underskrift:      
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Bilaga 5 

1. Hur stor möjlighet fick du att säga vad du tyckte och tänkte under lektionen? 

 Liten  Ganska liten   Ganska stor   Stor 

 
2. Hur tycker du att våra frågor var under lektionen? 

  Lätta            Ganska lätta                        Ganska svåra                       Svåra 

 
3. Hur mycket liknade vår lektion era vanliga lektioner i historia? 

  Lite  Ganska lite   Ganska mycket  Mycket 

 
4. Hur tycker du att arbetsron var i klassrummet? 

  Dålig         Ganska dålig                       Ganska bra                           Bra 

 
5. Hur mycket tycker du att din förståelse för hur sjöfarten bedrevs under 1700-talet 
ökade efter lektionen? 

  Lite  Ganska lite    Ganska mycket   Mycket 

 

6. Hur stor möjlighet tycker du att du hade att visa läraren vad du kunde under 
lektionerna med Kina resan? 

 Liten  Ganska liten    Ganska stor    Stor 

 
7. Hur svår tycker du att skrivuppgiften var? 

 Lätt  Ganska lätt    Ganska svår   Svår 

 
8. Hur rolig anser du att skrivuppgiften var?  

 Tråkig        Ganska Tråkig                      Ganska rolig   Rolig 

 
9. Skulle du vilja ha flera lektioner som den vi hade innan påsklovet? 

  Nej                Ja 

 

10. Skriv lite om din tankar om vår lektion. Vad var bra/vad var mindre bra?                 
(Ej plats? Använd gärna baksidan)  
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Bilaga 6  
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Hur tycker du att arbetsron var i klassrummet?
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Hur mycket tycker du att din förståelse för hur sjöfarten 
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Hur svår tycker du att skrivuppgiften var?
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Hur rolig anser du att skrivuppgiften var
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Skulle du vilja ha flera lektioner som den vi hade innan 
påsklovet?
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