
D o k t o r s a v h a n d l i n g a r  f r å n  I n s t i t u t i o n e n  f ö r  p e d a g o g i k  
o c h  d i d a k t i k  2 9  

Linda Murstedt 



 

  



 

 

Lärande, värderingar och statsveten-
skap 
Studenters tolkningar av genus- och nationsbegreppet 

Linda Murstedt 



 

  

 

©Linda Murstedt, Stockholms universitet 2014 
Omslagsbild ©Linda Murstedt 
 
ISBN 978-91-7447-908-9 
 
Tryckeri: Universitetsservice US-AB, Stockholm 2014 
Distributör: Institutionen för pedagogik och didaktik,  
Stockholms universitet 



 

Abstract 

Sociologists and feminist researchers have emphasized the prevalence of 
taken for granted notions about political concepts. Nation and gender are 
examples of concepts that are often perceived as non-political and “natural”. 
Researchers have understood these concepts as related to self-perception, 
and studies have demonstrated that students tend to perceive gender perspec-
tives as pseudoscientific. 

From an educational perspective, this raises questions as to how val-
ues are involved in students’ learning processes. Over the last 20 years, an 
increasing number of researchers have characterized conceptual change as 
affective in nature. However, few empirical studies have put effort into in-
vestigating affective aspects of the conceptual change process. This thesis 
adds to this research discussion by offering an empirically rooted conceptu-
alisation of the value-oriented dimension of the learning process. The thesis 
is based on three empirical studies that investigate how students interpret 
tasks challenging them to adopt a critical and structural perspective of ‘na-
tion’ and ‘gender’. Drawing on qualitative analyses of tape-recorded group 
discussions and written home exams, the thesis argues that students bring in 
other ideas than those advocated in the specific teaching settings with regard 
to three topics. Firstly, students express values relating to power, meaning 
when and how it is legitimate to speak about power. Secondly, students ex-
press values that concern how science should be practised. Thirdly, students 
express values related to identity that revolve around how “I” relate (or not) 
to the concepts taught in the particular course setting. These results suggest 
that students enter the classroom with personal ideas and principles of what 
is “good” or “right” when practising political science, and that values can be 
seen as a key aspect in understanding the complexities of students’ learning 
processes in this particular subject area. 
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Introduktion 

Ett viktigt mål med högre utbildning är att studenter ska utveckla förmågan 
att göra ”självständiga och kritiska bedömningar” samt ”urskilja, formulera 
och lösa problem” (SFS, 1992: 1434). Inbegripet i detta ligger ett synliggö-
rande och problematiserande av för givet tagna föreställningar om fenomen. 
Denna målsättning överskrider disciplinära gränser men existerar inte minst 
inom samhällsvetenskapen där fokus är att förstå människan, samhället och 
de relationer som finns däremellan.  

Utifrån ett sociologiskt och/eller feministiskt perspektiv har forskare be-
skrivit att starkt etablerade och för givet tagna narrativ är kopplade till poli-
tiska begrepp, så som genus, etnicitet, nation och nationstillhörighet (Billig, 
1995; Eduards, 2007; Jansson, Wendt, & Åse, 2013; Yuval-Davis, 1997). 
Studier har visat att studenter uppfattar nation som en oföränderlig, essentiell 
entitet snarare än politiskt skapat (Carretero & Kriger, 2011; Carretero, 
López, González, & Rodríguez-Moneo, 2012; Jansson et al., 2013). Forsk-
ning har även visat att studenter tenderar att förstå manligt och kvinnligt som 
essentiella kategorier (Prentice & Miller, 2006). 

Undervisning som involverar politiska begrepp som nation och genus kan 
därför inrymma specifika utmaningar både för studenter och lärare. Det för 
högre utbildning grundläggande målet om kritiskt tänkande riskerar att inte 
uppfyllas om köns-och nationstillhörighet förstås som ordningar som varken 
kan eller bör problematiseras. Kunskap om dessa begrepp, samt förändring-
en av den kunskapen, bör därmed involvera värderingar. Som Jansson et al. 
(2013) beskriver så är statsvetenskapliga begrepp som genus, nation och 
demokrati direkt relaterade till individens identitet och position i makthierar-
kier. Lärandet av dessa begrepp kan därför komma att explicit involvera 
värderingar på flera olika sätt (jfr Walters & Sylaska, 2012) bland annat om 
studenter upplever att undervisningen utmanar föreställningar om den egna 
identiteten (Sánchez-Casal, 2002; Titus, 2000). 

När det gäller forskning om individers lärande i formella undervisnings-
sammanhang, det vill säga inom ramen för grund- gymnasie- eller högskole-
utbildning, har denna främst fokuserat förståelsen av naturvetenskapliga 
begrepp. Dessa studier har visat att studenters förståelse många gånger skil-
jer sig från det undervisningsstoff som lärare avser att beskriva (för biblio-
grafi, se Duit, 2009). Här har forskare argumenterat för att studenter utveck-
lar alternativa referensramar (”alternative frameworks”, Driver & Easley, 
1978, s. 62), vilket gör att de att tolkar begreppen utifrån vardagssamman-



 13 

hang. Enligt Driver & Easley utvecklar individer dessa alternativa referens-
ramar spontant, genom sin interaktion med omgivningen, för att på så sätt 
kunna begripliggöra vardagliga erfarenheter om den fysiska världen.  

När det gäller högskolestudenters förståelse av den sociala världen är 
detta mindre utforskat. Ur ett lärandeperspektiv framstår detta dock som 
intressant att studera, inte minst mot bakgrund av teorin om alternativa refe-
rensramar samt de resultat om för givet tagna narrativ som den sociologiska 
och feministiska forskningen som refereras ovan har visat. Hur ser studenters 
lärandeprocess ut i ett undervisningssammanhang som syftar till att proble-
matisera för givet tagna föreställningar om nation och kön? Hur kommer 
värderingar in i denna process? Dessa utgör huvudfrågor i föreliggande av-
handlingsarbete.  
 

Ett bidrag till den teoretiska förståelsen av individers 
lärande 
Denna avhandling är skriven inom ämnet pedagogik och hör hemma inom 
den forskningsgren som undersöker hur människor förstår och förändrar sin 
förståelse av begrepp (Halldén, Scheja, & Haglund, 2013). Utgångspunkten 
för arbetet har varit att försöka förstå hur studenterna tolkar och skapar 
sammanhang kring nations- och genusbegreppen då de befinner sig i ett 
undervisningssammanhang som ämnar utmana etablerade föreställning om 
köns- och nationsordningar. Det betyder att det primära forskningsintresset 
inte har varit att beskriva och diskutera begreppen - eller de narrativ, makt-
ordningar och strukturer som kan ses som kopplade till begreppen - i sig. 
Snarare har ambitionen varit att utgå från studenternas perspektiv och besk-
riva hur de använder och tolkar begreppen när de löser de uppgifter som 
ingår i studien. Ett bidrag med avhandlingen är därför att påvisa den kom-
plexitet som inbegrips i lärandet av dessa begrepp genom att synliggöra hur 
värderingar är involverade i lärandeprocessen. 
 

Avhandlingens disposition 
Denna sammanläggningsavhandling baseras på tre empiriska studier som är 
presenterade i tre artiklar. De tre delstudierna ramas in av en kappa. För att 
tydliggöra avhandlingens problemområde inleds kappan med en översiktlig 
beskrivning av forskningsläget när det gäller studier som undersökt männi-
skors kunskap och attityder till politik. I efterföljande avsnitt behandlas de 
teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för avhandlingen. Denna del 
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inleds med en beskrivning av tidigare forskning om begreppsbildning för att 
sedan behandla utgångspunkterna för två grundläggande begrepp i avhand-
lingen; lärande och värderingar. Därefter beskrivs avhandlingens syfte och 
frågeställningar. Sedan presenteras den statsvetenskapliga grundkurs som 
ligger till grund för datainsamlingen. Här beskrivs även delstudiernas data-
material och den analysmetod som används i avhandlingen. Därefter sam-
manfattas de tre delstudierna utifrån avhandlingens tre frågeställningar. I 
avhandlingens diskussion relateras resultaten från de olika delstudierna till 
varandra samt till tidigare forskning. För att beskriva hur resultaten knyter an 
till tidigare forskning läggs tyngdpunkten vid att beskriva hur resultaten för-
håller sig till studier som behandlat lärande i relation till värderingar. Dessu-
tom ges förslag på en del implikationer för undervisning som kan dras uti-
från resultaten samt ett resonemang utifrån frågeställningar av metodologisk 
karaktär. Därefter följer en engelsk sammanfattning och allra sist återfinns 
de tre artiklarna.  
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Bakgrund och problemområde 

Forskning som undersöker människors kunskap och attityder om politik kan 
delas in i tre huvudinriktningar1. 1) studier som fokuserar människors poli-
tiska engagemang och attityder 2) studier som fokuserar undervisning 
och/eller lärares föreställningar om undervisning med ett politiskt undervis-
ningsstoff och 3) studier som fokuserar individers förståelse och utveckling 
av politiska begrepp. I detta avsnitt kommer dessa tre inriktningar att presen-
teras genom en beskrivning av de viktigaste kännetecknen för respektive 
inriktning. Tyngdpunkten i framställningen ligger på den tredje inriktningen 
eftersom denna bedöms vara av särskild relevans för denna avhandling. I en 
avslutande del sammanfattas studierna i relation till avhandlingens mer spe-
cifika fokus, det vill säga högskolestudenters förståelse av politiska begrepp. 

Avsnittet syftar till att ge en överblick över de fält som tangerar avhand-
lingen för att läsaren på så vis ska kunna placera var avhandlingen hör 
hemma. Det har bedrivits en ansenlig mängd studier som på olika sätt under-
sökt människors kunskap och attityder till politik men som genomgången 
nedan kommer att visa finns här även delar som är mindre beforskade. Min 
förhoppning är att avhandlingen kan bidra med ökad kunskap om några av 
dessa. Bredden på genomgången motiveras alltså av att avhandlingens bi-
drag och problemområde tydliggörs just mot bakgrund av en översiktlig 
beskrivning av forskningsläget.  
 

Individers politiska engagemang och attityder 
Den första inriktningen undersöker barn och ungdomars (ca 14-20 år) poli-
tiska attityder och värderingar, vanligen i relation till ett politiskt engage-
mang och/eller deltagande (Amnå, 2012; Amnå, Ekström, Kerr & Stattin, 
2009; Dejaeghere & Hooghe, 2009; Kennedy, 2007; Persell & Wenglinsky, 
2004; Schulz, Ainley, Fraillon, Kerr & Losito, 2010). Forskare har exempel-
vis undersökt hur ungdomar ställer sig till att engagera sig i volontärarbete, 

                                                        
1 Indelningen baseras på de 230 studier som framkom efter sökningar i databaserna Web of 
Science, ERIC och PsychInfo av akademiska artiklar publicerade 1990-2012. Använda 
sökord: ”conceptual change”, ”conceptual development”, ”concept formation”, conception, 
”civic education”, political, citizenship. 
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vara partipolitiskt aktiva och att rösta i val. Till skillnad från denna avhand-
ling utgör alltså inte individers lärandeprocess huvudsakligt fokus för studier 
inom denna inriktning. Så har till exempel Dejaeghere & Hooghe (2009) låtit 
6330 belgiska 16-åringar svara på enkäter där de fick skatta vikten av olika 
påståenden som ”att vara en bra medborgare i en demokrati betyder att rösta 
i val”. En drivkraft bakom denna forskningsinriktning förefaller vara en oro 
för ungdomars minskande intresse för politik och politiskt engagemang. 
Inom detta fält beskrivs individers utvecklande av politiskt tänkande ofta i 
enlighet med ett politiskt socialisationsperspektiv, det vill säga som en socia-
lisationsprocess formad av den sociala omgivningen (för en mer utförlig 
beskrivning av fältet samt dess teoretiska utgångspunkter, se Ekman & To-
dosijevic, 2003; Torney-Purta & Amadeo, 2011). För att mäta ungdomars 
framtida politiska engagemang och attityder till politiska frågor har storska-
liga enkätundersökningar genomförts (se t.ex. Schulz et al., 2010; Amnå, et 
al., 2009). The international Civic and Citizen Education study (ICCS 2009), 
som genomfördes på uppdrag av International Association for the Evaluation 
of Educational Achievement (IEA), är den största internationella studien 
som har genomförts. Här undersöks hur 140000 elever, 62000 lärare och 
5300 rektorer från Sverige och ytterligare 37 länder förstår och förhåller sig 
till Civic and citizenship education (Schulz et al., 2010). Ytterligare en typ 
av storskalig enkätundersökning genomförs årligen sedan 1966 av SOM-
institutet (Samhälle Opinion Medier) vid Göteborgs universitet. Här under-
söks individers åsikter, beteenden och värderingar rörande samhälle, politik 
och medier med syftet att belysa hur dessa förändras över tid (se t.ex. Wei-
bull, Oscarsson, & Bergström, 2011). Även World Value Survey Association 
utför årligen ett flertal världsomspännande enkätundersökningar som bland 
annat mäter människors politiska värderingar (se t.ex. Tilley, 2002). 
 

Undervisning om politik  
I den andra inriktningen finns studier som fokuserar på undervisning 
och/eller lärares föreställningar om undervisning inom ramen för ämnen som 
statsvetenskap och samhällsvetenskap där undervisningsstoffet är politiskt 
(Anderson, Avery, Pederson, Smith, & Sullivan, 1997; Hess & Gatti, 2010; 
Hess & Posselt, 2002; Hess & Stoddard, 2011; Kaviani, 2011; Mapiasse, 
2007; Montgomery & McGlynn, 2009; Oulton, Day, Dillon, & Grace, 2004; 
Sunal, Christensen, Shwery, Lovorn, & Sunal, 2010). I likhet med det första 
forskningsfältet (och till skillnad från denna avhandling) utgör alltså inte 
individers lärandeprocess primärt fokus i dessa studier. Till denna inriktning 
kan även räknas in ett stort antal studier som undersöker ett samhällsveten-
skapligt undervisningsstoff utifrån policyfrågor och undervisningsdesign. 
För en bibliografi över nordiska studier som utgår från ett ämnesdidaktiskt 
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perspektiv inom samhällsvetenskapsämnet, se Olsson (2011). Studier har 
även undersökt vad som från lärare och lärarstudenter upplevs vara utma-
ningar och svårigheter när det gäller undervisning i ämnen som statsveten-
skap och samhällsvetenskap, där politiska tvistefrågor ingår (Kaviani, 2011; 
Montgomery & McGlynn, 2009; Oulton et al., 2004). Dessa studier har visat 
att lärare och lärarstudenter känner en stor osäkerhet inför att hantera och 
introducera politiska tvistefrågor (”controversial issues”, Oulton et al,. 2004, 
s. 489), som exempelvis genmanipulerad mat, sexualitet, evolutionen, euta-
nasi och rasism. Irländska lärarstudenter anser exempelvis att lärarutbild-
ningen inte ger dem möjlighet att utveckla nödvändiga färdigheter för att 
hantera fördomar om ”den andre” samt om andra kulturer/grupper, som kan 
uppkomma i klassrumssituationen (Montgomery & McGlynn, 2009). Dis-
kussioner har även förts kring huruvida lärare överhuvudtaget bör introdu-
cera dessa frågor i undervisning och om så, på vilket sätt detta i så fall bör 
ske (Hess & Posselt, 2002; Hess & Stoddard, 2011; Kaviani, 2011; Mont-
gomery & McGlynn, 2009; Oulton et al., 2004). Hess & Gatti (2010) efterly-
ser mer forskning på detta område men understryker vikten av klassrum med 
”högt i tak”, där studenterna inte uppfattar att läraren tvingar studenterna att 
tycka på ett visst sätt utan där stämningen tillåter att olika perspektiv får 
mötas. Detta är även i linje med annan forskning som visat att ett öppet 
klassrumsklimat är positivt för tillgodogörandet av politisk kunskap (Tor-
ney-Purta, Lehmann, Oswald, & Schulz, 2001).  

Andra studier har genomförts i undervisningssammanhang som innehåller 
ett politiskt och feministiskt undervisningsstoff (Jansson, Wendt, & Åse, 
2009; Jansson et al., 2013; Langan & Davidson, 2005; Webber, 2005). Uti-
från ett feministiskt, pedagogiskt perspektiv - där relationer mellan kunskap, 
makt och kön analyseras på olika sätt - undersöks här hur studenter tar sig an 
och hanterar ett feministisk och/eller genusrelaterat undervisningsstoff. 
Dessa studier har visat att studenter ofta möter ett feministiskt och genusrela-
terat undervisningsstoff med motstånd. Ett exempel på detta är att studenter-
na tenderar att uppfatta genusvetenskapliga perspektiv som kvasivetenskap-
liga (Webber, 2005). Vidare har forskare uppmärksammat genusbegreppets 
nära kopplingar till identitet och självbild (Walters & Sylaska, 2012). Ett 
undervisningsstoff som inbegriper ett genusperspektiv kan därför innebära 
att föreställningar om den egna identiteten utmanas och ifrågasätts (ibid). 
 

Individers förståelse av politiska begrepp 
Inom den tredje inriktningen undersöks individers förståelse och utvecklande 
av politiska begrepp (Berti & Andriolo, 2001; Berti & Benesso, 1998; Berti 
& Vanni, 2000; Haste & Torney-Purta, 1992; Helwig, 1998; Howard & Gill, 
2000; Sinatra, Beck, & McKeown, 1992; Torney-Purta, 1994). Det är inom 
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denna forskningstradition som den här avhandlingen hör hemma. En del 
forskare inom denna inriktning har använt en konstruktivistisk ansats med 
utgångspunkt i Piagets teorier om individers kunskapsutveckling. Här finns 
en hög koncentration kring barns utveckling och förståelse av begrepp me-
dan högskolestudenters förståelse är mindre utforskat. Forskare beskriver 
främst barns utveckling av begrepp som nation, demokrati, makt och politisk 
rättvisa i relation till ålder. Enligt Berti och kollegor är barns felaktiga idéer 
om politiska fenomen ett resultat av den fragmentariska information de om-
fattar genom att de ännu inte har en adekvat övergripande förståelse att inte-
grera informationen i (Berti Andriolo, 2001; Berti & Benesso, 1998). De har 
så att säga ingen ”politisk referensram”, utan förstår den politiska världen i 
psykologiska termer. Före 6-7 års ålder har därför barn ingen förståelse för 
politisk organisering och politiska institutioner. Exempelvis ses inte poliser 
som statstjänstemän utan som individer som jagar kriminella för att de vill 
detta. Då barnen inte har någon kunskap om vad en stat är har de heller ing-
en förståelse om lagar och lagars funktion (Berti & Andriolo, 2001). Först i 
11 års ålder tillägnar sig barnen en förståelse för politiska fenomen (Berti & 
Andriolo, 2001; Berti & Benesso, 1998; Berti & Vanni, 2000). Helwig 
(1998) och Howard & Gill (2000) understryker dock att även små barn runt 
6-7 år har förståelse av exempelvis makt och politisk rättvisa. Barn använder 
den egna interpersonella sfären som modell för politisk kunskap. På så vis 
generaliserar de erfarenheter från klassrummet och hemmet till större poli-
tiska sammanhang. 

Eriksson (2006) konstaterar i sin avhandling att de studier som undersö-
ker medborgares förståelse av demokrati är få till antalet, trots att samlingen 
av studier med demokratiinriktning är mycket omfångsrik. Forskare har ex-
empelvis uppehållit sig vid att diskutera vad demokrati är och vad det bör 
vara och som Eriksson också påpekar tangerar i stort sett all statsvetenskap-
lig forskning på ett eller annat sätt en demokratidiskussion. Emellertid har 
lite uppmärksamhet ägnats åt medborgares föreställningar (men se t.ex. 
Bernmark-Ottosson, 2005; Eriksson, 2006). På motsvarande sätt kan man 
beskriva forskning om individers kunskap och attityder till politiska begrepp. 
Trots den ansenliga mängd studier som fokuserar politiska begrepp i sig eller 
undervisning om politiska begrepp är det få studier som har undersökt stu-
denters föreställningar och attityder till politiska begrepp. De studier som gör 
anspråk på att belysa detta tenderar att bestå av storskaliga nationella och 
internationella enkätundersökningar där individers kunskap och attityder till 
politik ringas in. Till undantagen hör Erikssons (2006) och Bernmark-
Ottossons (2005) studier. Genom kvalitativa metodupplägg, där ungdomar 
respektive lärarstudenter och lärare intervjuas, bidrar dessa studier med per-
spektiv som inte fångas i enkätundersökningar. Enkätundersökningar kan 
exempelvis ge kunskap om dominerande åsikter hos en grupp men, till skill-
nad från till exempel intervjuer, inte frambringa någon djupare kunskap 
kring vilket resonemang som ligger bakom olika åsikter. Begrepp som de-
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mokrati och nation är komplexa och frågan är om individers föreställningar 
om dessa fenomen låter sig fångas genom enkätundersökningar. Som form 
kräver enkätmetoden enkelt formulerade frågeställningar med fasta svarsal-
ternativ. Risken finns därför att en förenklad bild av människors föreställ-
ningar skapas. I ett mer ingående samtal tillåts informanter utveckla sitt re-
sonemang, och vi kan som redan nämnts få kunskap om vilka tankar och 
resonemang som ligger bakom olika ståndpunkter. Samtalet erbjuder även 
möjlighet att stanna upp och komplettera med följdfrågor, vilket ger förut-
sättningar för djupgående kunskap om individers föreställningar (Eriksson, 
2006, s. 228). Med detta upplägg avser Eriksson att undersöka ungdomars (i 
åldern 14-15 samt 18-19) vardagsföreställningar om demokrati (se 
Arensmeier, 2010, för studien i artikelformat). Resultaten visar att ungdo-
marnas utgångspunkt för diskussionerna är politisk demokrati på national-
statsnivå och att tonvikten framförallt läggs på att rösta i val till de politiska 
församlingarna (jfr Dejaeghere & Hooghe, 2009; Kennedy, 2007). En domi-
nerande föreställning i Erikssons studie var att demokrati betyder att folket 
får bestämma/styra. Med ”folket” avsågs de som var röstberättigade, här 
upplevde ungdomarna ett visst missnöje då man inte såg sig som till fullo 
inkluderade i politiska processer. Endast i undantagsfall relaterade ungdo-
marna begreppet demokrati till informella strukturer, och de inkluderade då 
även diskriminering och bemötande i definitionen. Generellt var de flesta av 
ungdomarna mycket positivt inställda till demokrati som princip, även om de 
kunde peka på en del svagheter i hur demokratiska processer fungerar i prak-
tiken. Demokrati sågs därmed som ”problematiskt bra” (Arensmeier, 2010, 
s. 217). Ungdomarna hade dock i stort sett gemensamma föreställningar om 
ett demokratiskt ideal, vilket de ansåg var väl värt att värna om. Studenternas 
argument låg i linje med vad den amerikanske statsvetaren och demokrati-
teoretikern Dahl (1989) beskriver som de tyngsta argumenten för en demo-
kratisk ordning, det vill säga en tro på människors jämlikhet och frihet. Ung-
domarna betonade exempelvis att inom en demokrati har alla människor lika 
värde samt möjlighet att delta i politiska processer (jfr även Bernmark-
Ottosson, 2005).  

I Bernmark-Ottossons (2005) fenomenografiska studie om lärares och lä-
rarstudenters uppfattningar om demokrati urskiljs tre beskrivningskategorier. 
Gemensamt för de tre kategorierna är att demokrati ses som ”möjlighet att 
påverka” (ibid s. 233) men med skillnader i grad av deltagande. Utmärkande 
för demokratiuppfattningen i den första kategorin är ”det institutionella in-
slaget” och ”den formella delaktigheten i beslutsprocessen” (ibid s. 112), 
demokrati ses exempelvis som möjligheten att rösta i allmänna val. I den 
andra kategorin förutsätts de institutionaliserade former som uttrycks i kate-
gori 1 men med tillägget att demokrati innebär en känsla av delaktighet. I 
den tredje kategorin uppfattas demokrati vara ”individens rättighet att på-
verka alla beslut som rör hennes livssituation” (ibid s. 112). Här är utgångs-
punkten en form av direktdemokrati och känslan av delaktighet är något som 
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förutsätts. Kategorierna relateras till studiemönster och Bernmark-Ottosson 
finner att deltagare med ytinriktat studiemönster finns i kategori 1 och 2 
medan deltagare med djupinriktat studiemönster, med undantag för en delta-
gare, finns i kategori 2 och 3. 

Högskolestudenters föreställningar om nationsbegreppet har undersökts 
både inom ramarna för historieundervisning (Carretero & Kriger, 2011) och 
statsvetenskaplig undervisning (Jansson et al., 2009, 2013). Dessa studier 
visar att studenterna tenderar att förstå nationen i en essentialistisk mening, 
det vill säga inte som en politisk konstruktion utan som något som ”bara är”. 
Carretero & Krigers (2011) studie visar till exempel att studenter ofta uppfat-
tar den egna nationen som ahistorisk. Jansson et al. (2013) resultat visar att 
studenter, då de ges i uppgift att kritiskt analysera nationen som en politisk 
konstruktion, snabbt växlar mellan att tala om nationen som skapad och att 
tala om hur den är. I det senare fallet kan diskussionerna exempelvis handla 
om hur icke-nationalistiska svenskar är jämfört med norrmän. Jansson et al. 
förklarar detta med att studenterna faller in i diverse återkommande repertoa-
rer som är kopplade till vardagsföreställningar om nationen. Ett exempel på 
en sådan repertoar är att svenskar inte är (tillräckligt) nationalistiska ef-
tersom Sverige lider av ett underskott av nationalism (”The repertoire of 
Deficit Nationalism”, s. 39). Användandet av repertoarerna kan på detta sätt 
styra samtalen bort från ett kritiskt förhållningssätt. Enligt Jansson et al. 
använder studenterna även repertoarerna då de känner sig obekväma med att 
adressera makt och hierarkier kopplat till nationen. Att analysera nationen 
som ett politiskt fenomen, och därmed som en social konstruktion, tycks 
alltså sammanfattningsvis vara förknippat med en rad utmaningar för studen-
terna. 
 

Sammanfattning  
Högskolestudenters lärande av politiska begrepp förefaller än så länge vara 
ett område där förhållandevis få studier genomförts (se dock, Bernmark-
Ottosson, 2005; Carretero & Kriger, 2011; Jansson et al., 2009, 2013). I de 
studier där högskolestudenter figurerar förefaller det främst vara den under-
visning som de deltar i som fokuseras (Hagström & Scheja, 2013; Hess & 
Gatti, 2010; Hess & Posselt, 2002; Kaviani, 2011; Montgomery & McGlynn, 
2009). Forskare har till exempel undersökt funktionen av kontroversiella 
ämnen, eller politiska tvistefrågor (”controversial issues”, Oulton et al,. 
2004, s. 489), i samhällsvetenskaplig och statsvetenskaplig undervisning 
(Hess & Gatti, 2010; Hess & Posselt, 2002; Kaviani, 2011; Montgomery & 
McGlynn, 2009; Oulton et al., 2004). 

Högskolestudenters lärande av politiska och statsvetenskapliga begrepp 
som nation och genus tycks vara än mer outforskat (men se t.ex. Jansson et 
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al., 2009, 2013). Detta område framstår dock som intressant och angeläget 
att fortsätta utforska på ett djupgående och grundligt sätt, inte minst mot 
bakgrund av de studier som visat att för givet tagna föreställningar om dessa 
begrepp är vanligt förekommande (Billig, 1995; Eduards, 2007; Jansson et 
al., 2009, 2013; Yuval-Davis, 1997). Uppfattas köns- och nationsordningar 
som något som varken kan eller bör problematiseras finns här ett potentiellt 
lärandeproblem eftersom detta betyder att det kritiska tänkandet, som är ett 
av målen för högre utbildning (SFS, 1992: 1434), riskerar att inte uppfyllas. 
Från forskning som bedrivits utifrån ett feministiskt pedagogiskt perspektiv 
vet vi att studenter tenderar att bemöta feministiskt och genusrelaterat 
undervisningsstoff med ett visst motstånd (Jansson et al., 2009; Sánchez-
Casal, 2002; Webber, 2005). Vidare har exempelvis Walters & Sylaska 
(2012) och Jansson et al. (2013) uppmärksammat genus-respektive nations-
begreppets nära kopplingar till identitet och självbild. Vid lärandet av dessa 
begrepp kan därmed värderingar antas vara av central betydelse. Ambitionen 
att närmare beskriva individens lärandeprocess motiverar ett teoretiskt per-
spektiv som sätter individens kunskapsutveckling i centrum. I föreliggande 
studie tas därför avstampet i en konstruktivistisk syn på lärande, men dock 
med hänsyn till den kritik som riktats mot det konstruktivistiska forsknings-
fältet. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt behandlas avhandlingens teoretiska utgångspunkter närmare. 
Lärande förstås som en kontextualiseringsprocess. Detta kommer att utveck-
las i texten nedan men redan inledningsvis kan nämnas att lärandet ses som 
en process snarare än som ett utfall av en process. Fokus ligger alltså på att 
beskriva hur studenterna aktivt skapar mening kring de begrepp och teorier 
som presenteras i undervisningen. Snarare än att beskriva i vilken utsträck-
ning studenterna förstår undervisningsstoffet är ambitionen att beskriva den 
process som sker då de bearbetar undervisningsstoffet. Inom den konstruk-
tivistiska forskningstradition som undersöker individers begreppsbildning 
(för exempel på studier inom detta fält se, Vosniadou, 2013) har under 1900-
talets senare hälft ett stort antal studier växt fram som har intresserat sig för 
båda dessa infallsvinklar. Dessa begreppsbildningsstudier har utvecklats i två 
grenar. Forskare har dels intresserat sig för att beskriva hur själva lärande-
processen fungerar och dels i vilken utsträckning studenters förståelse skiljer 
sig från vetenskapliga begrepp och förklaringar.  
 

Tidigare forskning om begreppsbildning 
Historiskt sett har det konstruktivistiska perspektivet sitt ursprung i Piagets 
teorier om kognitiv utveckling (Flavell, 1963; Piaget, 1953, 2001, 2007). 
Individen betraktas här som aktiv medskapare av sin kunskap. Kunskap ses 
alltså inte som något som bara kan överföras mellan exempelvis lärare och 
student eftersom studenten kommer att tolka kunskapen utifrån sin tidigare 
förståelse. För Piaget utgör lärande en aktiv process där individen assimilerar 
ny kunskap till tidigare etablerade kognitiva strukturer men även ackommo-
derar de etablerade strukturerna för att möta den nya kunskapen. Dessa pro-
cesser sker simultant; ”assimilation can never be pure because by incorporat-
ing new elements in its earlier schemata the intelligence constantly modifies 
the latter in order to adjust them to new elements” (Piaget, 1953, s. 6-7). Det 
är genom dessa processer, framför allt genom assimilationen och en strävan 
efter balans mellan assimilation och ackommodation, som utvecklingen 
”drivs” framåt (Flavell, 1963, s. 244). Kunskap ses med andra ord som men-
tala konstruktioner. Viktiga frågor för den konstruktivistiskt orienterade 
forskningen har därför varit vad som kännetecknar elevers/novisers kunskap, 
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hur kunskapen förändras, samt hur den förhåller sig till vetenskapliga förkla-
ringar.  

Med utgångspunkt i ett konstruktivistiskt lärandeperspektiv har sedan 70-
talet en tradition av begreppsbildningsstudier växt fram som har ägnat sig åt 
att studera hur individer konstruerar sin förståelse av omvärlden. Merparten 
av dessa studier har undersökt elevers föreställningar om naturvetenskapliga 
begrepp så som värme, kraft och gravitation (för bibliografi, se Duit, 2009). 
För en översikt av studier som undersökt lärande av begrepp som rör eko-
nomi och miljö, se Lundholm & Davies, 2013. Driver & Easley (1978) ar-
gumenterar för att individer, genom att interagera med sin omvärld, spontant 
utvecklar föreställningar om den fysiska världen. Dessa kan beskrivas som 
vardagsföreställningar, vilka i större eller mindre utsträckning kan skilja sig 
från vetenskapliga beskrivningar och förklaringar. På så vis skapar individer 
alternativa begreppssystem eller referensramar (”alternative frameworks”, 
Driver & Easley, 1978, s. 62). Poängen är att när elever ger uttryck för alter-
nativa förklaringar i en undervisningssituation bör dessa inte bara avfärdas 
som missuppfattningar. De bör istället betraktas som resonemang utifrån 
utgångspunkter som är alternativa i relation till de resonemang som läraren 
utgår ifrån. Studier har även kunnat visa på studenters alternativa referens-
ramar inom ramarna för en mängd olika ämnen, bland annat historieunder-
visning (Halldén, 1997, 1998). Resultaten av Halldéns studier visar att stu-
denter förstår historiska förklaringar på alternativa sätt, vilket kan medföra 
att den förklaring och kunskap som lärarna försöker förmedla inte alltid upp-
fattas av studenter. Studenterna tolkade centrala historiska begrepp, så som 
Parlamentarismens genombrott, Industriella revolutionen och Upplysningsti-
den, i en sorts ”mentaliserad” betydelse där specifika individers känslor och 
intentioner sågs förklara historiska skeenden. Istället för att utgå ifrån en 
strukturell förklaringsmodell där begrepp förstås utifrån dess funktioner 
inom ett system, utgick studenterna ifrån en form av orsaksförklaringar där 
en händelse (som aktörers handlingar) sågs förklara andra händelser 
(Halldén, 1997).  

Vosniadou (1994) hävdar att barns föreställningar om fenomen utvecklas 
spontant genom interaktion med omvärlden och baseras på vardagserfaren-
heter. Dessa vardagsföreställningar är teoriliknande, vilket betyder att de ses 
som inbäddade i större begreppsliga sammanhang, och kan liknas vid en 
begreppslig väv. Enligt Vosniadou tolkar barnet sin omvärld utifrån en ”na-
ive framework theory of physics” (ibid, s. 45). Vosniadou beskriver att bar-
net utgår från vissa antaganden – vissa presuppositioner – om den fysiska 
omvärlden. Ett sådant antagande är exempelvis att rymden har ett upp och ett 
ned. Enligt Vosniadou är det dessa antaganden som ligger till grund för att 
många barn uppfattar jorden som ihåligt sfärisk där människor bor på en 
skiva inuti jorden (Vosniadou & Brewer, 1992). 

I en annan artikel med stor genomslagskraft inom begreppsbildningsfältet 
diskuteras villkoren för begreppsförändring (Posner, Strike, Hewson, & 
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Gertzog, 1982). Eftersom vardagsföreställningar ses som stå i vägen för ve-
tenskaplig kunskap framhålls vikten av att överge felaktiga föreställningar 
för att begreppsbildning ska kunna komma till stånd. Då begreppsbildning 
ses som felaktig kunskaps ersättande av vetenskapligt förankrad kunskap kan 
lärandets karaktär beskrivas som linjär. Enligt författarna är dessa felaktiga 
vardagsföreställningar robusta och svårföränderliga. Utifrån antagandet om 
att det finns stora likheter mellan individers begreppsbildning och utveckling 
av vetenskaplig kunskap generellt argumenterar Posner och kolleger för att 
fyra villkor måste uppfyllas för att begreppsbildning ska ske: 1) att individen 
upplever sin nuvarande förståelse som otillfredsställande samt att det nya 
begreppet uppfattas som 2) begripligt 3) möjligt, och 4) fruktbart för fram-
tida insikter.  

På senare tid har en del kritik framförts mot studier inom begreppsbild-
ningsforskningen. Forskare har bland annat kunnat både visa och argumen-
tera för att lärande inte nödvändigtvis måste vara av den linjära natur som 
Posner et al. (1982) beskrev (Halldén, 1999; Halldén et al., 2013; Larsson & 
Halldén, 2010; Scheja, 2002; Wistedt, 1994). Vidare har påpekats att studier 
i allt för hög grad underskattat elevers kompetens genom att beskriva deras 
förståelse som bristfällig i relation till vetenskaplig kunskap. Benägenheten 
att betrakta vetenskaplig kunskap som ”bättre”, oavsett vad eleven i den 
specifika situationen försöker uppnå, har medfört att en viss ”negativ ration-
alism” kan sägas ha karaktäriserat många begreppsbildningsstudier (Halldén 
et al., 2013, s. 71). Halldén et al. (2013) samt Säljö (1991) har påtalat att 
denna syn på begreppsbildning, som inte i någon större utsträckning tar hän-
syn till att tolka meningsskapandet utifrån elevens perspektiv och som ex-
empelvis tillämpas i ovan beskrivna studie av Posner et al. (1982) kan ge en 
allt för snäv beskrivning av lärande.  

Kritik har även riktats från forskare som verkar inom sociokulturell teori 
(Pressick-Kilborn, Sainsbury, & Walker, 2005; Schoultz, Säljö, & Wynd-
hamn, 2001). Teoretiker inom detta fält har hävdat att när forskare som 
Vosniadou (1999) talar om situationens och sammanhangets betydelse för 
lärande så görs detta på ett sätt som framställer situationen som en bak-
grundsvariabel som påverkar lärandet (Pressick-Kilborn et al., 2005). Enligt 
Pressick-Kilborn och kollegor får detta till följd att relationen mellan det 
personliga och det interpersonliga på ett förenklat sätt skildras som enkelrik-
tad och mekanisk. På så vis fångas inte det dynamiska samspel som Press-
sick-Kilborn et al. hävdar karaktäriserar lärande. Utifrån ett liknade resone-
mang hävdar Schoultz et al. (2001) att de mentala modeller om jordens form 
som framkommit i Vosniadou och Brewers (1992) studie snarare är en kon-
sekvens av utformningen av intervjusituationen, exempelvis att formulering-
arna av intervjufrågorna ledde barnen till att svara på de sätt som de gjorde. 
På så vis argumenterar Schoultz et al. för att man inte kan bortse från den 
betydelse som situationen har för hur barnen svarar, intervjusvaren bör alltså 
alltid ses som situerade. I ett svar på Vosniadou och Brewers studie från 
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1992 genomförde Schoultz och kollegor en studie där barnen fick tillgång till 
en jordglob under intervjutillfället (Schoultz et al., 2001). I denna studie 
accepterade samtliga barn jorden som rund. Enligt Schoultz et al. beror detta 
på att barnen nu kunde hänga upp sina tankar och resonemang kring det 
verktyg, det vill säga jordgloben, som denna gång fanns tillgängligt.  

Vidare har forskare kritiserat begreppsbildningsstudier för att förbise den 
betydelse som motivation, emotioner och värderingar har för lärande (Lin-
nenbrink & Pintrich, 2004; Pintrich, Marx, & Boyle, 1993; Sinatra & Pin-
trich, 2003; Sinatra & Mason, 2013). I linje med vad Pressick-Kilborn et al. 
(2005) påtalat rörande vissa begreppsbildningsstudiers hanterande av situat-
ionens betydelse så har dessa studier i första hand betraktat motivation, 
emotioner och värderingar som olika variabler som på ett hindrande eller 
främjande sätt antas påverka lärandet. Forskare har till exempel hävdat att 
motivationsrelaterade faktorer, så som intresse för ämnet, viljan att lära och 
självdisciplin, är avgörande för att ett lärande överhuvudtaget ska komma till 
stånd (Pintrich et al., 1993). Pintrich et al. föreslår värderingar som en av 
fyra ”motivational constructs” som påverkar lärande. Vidare har emotionella 
faktorer framhållits som riktningsgivare i meningen att de är av betydelse för 
vad elever riktar sin uppmärksamhet mot i en lärsituation (Österlind, 2006).  

Studier har även bedrivits i syfte att påvisa samband mellan att acceptera 
en teori och att förstå den. Som påpekats är dock inte forskningsresultaten 
entydiga på denna punkt (Sinatra, Southerland, McConaughy, & Demastes, 
2003). Medan en studie visar att individers accepterande av en viss teori 
förklarar en mer fördjupad förståelse (McKeachie, Lin, & Strayer, 2002) 
visar en annan att individers förståelse förklarar accepterandet av teorin 
(BouJaoude, Wiles, Asghar, & Alters, 2011). Sinatra et al. (2003), som inte 
fann någon relation mellan individers förståelse av evolutionsteorin och ac-
cepterandet av densamma men däremot mellan individers förståelse av foto-
syntesen och accepterandet av den, föreslår att förståelse relaterar till accep-
tans när ämnet upplevs som mindre kontroversiellt. Gemensamt för dessa 
studier förefaller vara utgångspunkten att emotioner/värderingar/acceptans 
ses som olika faktorer, samt att det antas råda ett orsakssamband mellan 
dessa faktorer och lärande.  

I nästa avsnitt görs en mer ingående beskrivning av de specifika utgångs-
punkter som används i denna avhandling. Här understryks lärandets kontext-
beroende natur. Utan att frångå ett konstruktivistiskt lärandeperspektiv tas på 
så vis hänsyn till den kritik som beskrivits ovan. Avslutningsvis beskrivs 
även värderingar som kontextberoende. Denna förståelse skiljer sig något 
från hur man traditionellt har talat om värderingar inom begreppsbildnings-
fältet just för att värderingar ses som en del i lärandet genom att de inbegrips 
i meningsskapande (jfr Pintrich et al., 1993).  
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Lärande som en kontextualiseringsprocess 
Nedan beskrivs utgångspunkterna för det perspektiv på lärande som används 
i denna avhandling. Som nämnts tidigare hör detta hemma inom en kon-
struktivistisk tradition. Kunskap ses alltså som mentala konstruktioner men 
likväl som kontextberoende. Det betyder att hänsyn tas till att individen pla-
cerar uppgiften i ett begreppsligt sammanhang där den uppfattas som me-
ningsfull utifrån hur individen tolkar den aktuella situationen och omgiv-
ningen. Detta begreppsliga sammanhang kommer i fortsättningen även be-
nämnas som ”tolkningskontext” och ”kontextualisering”. Att skapa detta 
sammanhang beskrivs som ”att kontextualisera” och lärandeprocessen ses 
som en kontextualiseringsprocess (Caravita & Halldén, 1994; Halldén, 1998, 
1999; Larsson & Halldén, 2010; Scheja, 2002; Wistedt, 1994; Österlind, 
2006). Närmare bestämt innebär kontextualiseringsprocessen att individen 
identifierar adekvata begreppsliga sammanhang för tolkning (Österlind, 
2006, s. 32).  

Att förstå lärande som en kontextualiseringsprocess öppnar upp för möj-
ligheten att studenters ”felsvar” inte behöver innebära att de saknar den, vid 
lärtillfället, efterfrågade kunskapen. Dessa ”felsvar” kan lika väl förklaras av 
att studenterna, utifrån sina tolkningar av situationen, valde att ge ett annat 
svar. Med andra ord att studenterna placerade uppgiften (eller begreppet) i 
en annan tolkningskontext (Halldén, 1999). Lärandet blir då en fråga om att 
skilja mellan olika tolkningskontexter och att förstå i vilka sammanhang 
olika förklaringar är relevanta (Halldén et al., 2013; Halldén, Haglund, & 
Strömdahl, 2007). Det betyder i sin tur att en individ kan ge uttryck för pa-
rallella föreställningar av begrepp beroende på vilken tolkningskontext per-
sonen placerar uppgiften (eller begreppet) i. Som beskrivits i avsnittet ovan 
så har studier inom begreppsbildningsforskningen traditionellt karaktäriserat 
begreppsförändring i termer av vardagsföreställningars övergivande till för-
mån för föreställningar i linje med vetenskapliga förklaringar av begrepp. 
Lärandet har således framställts som linjärt (Posner et al., 1982; Vosniadou 
& Brewer, 1992). 

Larsson och Halldéns (2010) studie om hur barn förändrar sin förståelse 
om jordens form visar att begreppsförändring snarare handlar om en om-
strukturering av befintlig kunskap än övergivande av kunskap. Enligt Lars-
son och Halldén är det missvisande att beskriva att begreppsförändring ute-
slutande handlar om att den lärande överger felaktiga föreställningar (jfr 
Posner et al., 1982), förändrar förståelsen av i vilken ontologisk kategori 
begrepp hör hemma (jfr Chi, Slotta, & de Leeuw, 1994; Chi, 2008) eller 
förändrar presuppositioner (jfr Vosniadou, 1994). Larsson och Halldén ar-
gumenterar istället för en beskrivning av lärande som en intentionell aktivi-
tet, där den lärande försöker göra något när den försöker lära sig något. Lä-
randet utgörs av en process där den lärande får en ökad förståelse för hur 
olika objekt relaterar till varandra, hur dessa skiljs åt, samt hittar adekvata 
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tolkningskontexter att relatera objekten till (s. 660). Barnen i Larsson och 
Halldéns studie skapade först sammansatta modeller (s.k. compounded mo-
dels), där information från olika källor ingår. Ett exempel på en sådan mo-
dell är att föreställningarna ’jorden är rund’ (A) och ’marken som vi bor på 
är platt’ (B) blir en sammansatt modell (AB) där jorden är sfärisk men med 
en skiva i mitten där människorna bor. Begreppsförändringen bestod sedan i 
att barnen lärde sig att differentiera informationen inom modellen och för-
stod då hur A och B är relaterade till varandra. På så vis innebar barnens 
begreppsliga utveckling att de så småningom kunde sortera information från 
olika källor genom att relatera dessa till olika tolkningskontexter.  

Skillnaden mellan en teoretisk och en vardagsrelaterad tolkningskontext 
illustreras i en modell introducerad av Caravita & Halldén (1994). Om vi 
lämnar exemplet med jordens form och istället utgår ifrån ett av de teoretiska 
begrepp som ingår i undervisningen som fokuseras i denna avhandling – 
Billigs nationsbegrepp – så ingår detta begrepp i en specifik teoretisk tolk-
ningskontext. Begreppet “nation” får sin mening utifrån en metateoretisk 
nivå som i detta fall utgörs av ett kritiskt och strukturellt perspektiv där vissa 
teoretiska utgångspunkter tillämpas. Rycks begreppet loss från detta sam-
manhang förändras innebörden av begreppet. Den metateoretiska och be-
greppsliga nivån bestämmer också vad som är relevant data på den empiriska 
nivån.  

Enligt Caravita & Halldéns modell finns motsvarande tre nivåer i en var-
dagsrelaterad tolkningskontext. På en praktisk nivå, det vill säga när vi age-
rar i olika sammanhang, styrs individers erfarenheter/uppfattningar av indi-
videns föreställningar, vilka i sin tur – på metanivå - är inbäddade i en viss 
världssyn. På så vis beskriver modellen olika dimensioner av föreställningar. 
Modellen kan illustreras med hjälp av exempel hämtade från studier om 
studenters föreställningar om historia och vad som utgör en historisk förkla-
ring (Halldén, 1997, 1998). Resultat från dessa studier visar att studenterna 
föreställde sig historia som ”the sum of the actions of each and every indi-
viduals”, vilket medförde ”no room for formal and impersonal structures” 
(Halldén, 1997, s. 207). Enligt detta resonemang sågs historia som ett narra-
tiv som bör spegla verkligheten, vilket skiljer sig från det perspektiv som 
historiker utgår ifrån: 

A good historical narrative should mirror reality, i.e. there should be a corre-
spondence between the descriptions of a historical event and past reality. This 
as distinguished from the historian’s view of history as a reconstruction of the 
past, where the events selected to be used in a description or in an explanation 
and the meaning attributed to these events follow from the perspective adopt-
ed (ibid., s. 208) 
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Metaföreställningen om historia som summan av alla individers handlingar 
öppnar upp för de mentaliserade förklaringar som studenterna gav uttryck 
för. Studenterna talade exempelvis om parlamentet som summan av dess 
specifika individer istället för som en typ av organisation som är strukturerad 
på ett visst sätt utifrån funktionen att styra ett land (ibid). 
 
 

 
Figur 1. Två tolkningskontexter (Caravita & Halldén, 1994) 

 
 
I denna avhandling ombeds studenterna att analysera mediematerial genom 
att utgå från en specifik teori om nationalism; utifrån lärarnas perspektiv var 
alltså tanken att studenterna skulle placera uppgiften i denna teoretiska tolk-
ningskontext. De förväntades med andra ord beskriva och analysera nation-
alism utifrån ett kritiskt och strukturellt perspektiv. Om studenterna, i lösan-
det av uppgiften, skulle tala om nationalism utifrån sina erfarenheter och 
världsbild snarare än utifrån Billigs teori så placerar de uppgiften i en var-
dagsrelaterad tolkningskontext. Därmed inte sagt att det generellt bästa sättet 
att tala om nationalism är utifrån Billigs teori. Tvärt om kan nationsbegrep-
pet snarare beskrivas som omstritt eftersom teoretiker gör olika teoretise-
ringar av begreppet. I detta undervisningssammanhang utgör dock Billigs 
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teori det undervisningsstoff som studenterna möter, det är så att säga ”mål-
förståelsen” (Entwistle & Smith, 2002). Hade uppgiften bestått i att analy-
sera nation utifrån ett annat perspektiv hade innehållet i den högra delen av 
modellen i figur 1 fyllts med innehåll utifrån den teoretiska kontexten med 
avseende på teori, begrepp och empiri.  

Som påtalats tidigare är det av flera skäl troligt att värderingar tydligt in-
volveras vid lärande av begrepp som nation och genus. En del i detta kan 
vara att dessa begrepp är genomsyrande av vardagsföreställningar (Billig, 
1995; Eduards, 2007; Jansson et al., 2013). En annan att begreppen står i 
nära relation till identitet och självbild (Jansson et al., 2013; Walters & Syl-
aska, 2012) och en tredje del att studenter tenderar att möta ett genusrelaterat 
undervisningsstoff med starkt motstånd (Jansson et al., 2009; Sánchez-Casal, 
2002; Webber, 2005). Inom begreppsbildningsforskningen har emellertid 
värderingar ägnats förhållandevis lite uppmärksamhet (men se t.ex. Lund-
holm, 2003; Pintrich et al., 1993; Österlind, 2006). Nedan redogörs för det 
perspektiv på värderingar som används i denna avhandling och det sätts även 
i relation till hur tidigare studier fokuserat värderingars betydelse för utbild-
ning och lärande.  
 

Värderingar som en del i lärandet  
Som diskuterats ovan kan kunskap ses som sammanhangsberoende eftersom 
individer ger uttryck för olika föreställningar beroende på i vilket begrepps-
ligt sammanhang de placerar exempelvis en uppgift (Halldén, 1999). Indivi-
der ger alltså uttryck för de föreställningar som uppfattas vara de mest pas-
sande och rimligaste att uttrycka i den specifika situationen. Därmed innefat-
tar handlingen en normativ aspekt (Moore, 2004; Trostek, kommande) som 
värderingar kommer till uttryck genom. När studenter löser en uppgift gör de 
alltså detta utifrån föreställningar om vad som är bra, viktiga och relevanta 
sätt att praktisera den aktivitet (t.ex. statsvetenskap) som de är upptagna 
med.  

Enligt intentionell analys (Halldén et al., 2007), vilket är analysmodellen 
som används i avhandlingen, kan handlingen (t.ex. yttrandet) förstås och 
förklaras genom att forskaren tillskriver individer vissa föreställningar. På 
liknande sätt kan vi förstå en handling om vi tillskriver individer vissa värde-
ringar. Det är alltså utifrån både vissa värderingar och föreställningar som en 
handling framstår som begriplig. Därmed kan även värderingar beskrivas 
som sammanhangsberoende. När det ”Billigska” nationsbegrepp som ingår i 
denna studies undervisningssammanhang praktiseras så inbegrips till exem-
pel även ett värderande av nationalism som problematiskt. Studenter som 
applicerar detta nationsbegrepp på det mediematerial som ingår i uppgifterna 
kommer följaktligen även ge uttryck för vad som kan benämnas som 
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”Billigska” värderingar. Inte desto mindre skulle de kunna ge uttryck för 
andra värderingar om nationalism i andra sammanhang, det är kanske till och 
med troligt att de gör det. Att ta reda på vilka värderingar som studenterna 
betraktar som sina ”egna” grundläggande värderingar om nationalism eller 
om dessa överensstämmer med de ”Billigska” värderingarna faller dock 
utanför denna studies syfte. Här är ambitionen snarare att så att säga 
”stanna” vid de värderingar som studenterna (indirekt eller direkt) ger ut-
tryck för i den aktuella lärsituationen. Detta sätt att hantera värderingar skil-
jer sig från hur man tenderar att beskriva värderingar inom psykologisk 
forskning där värderingar ofta betraktas som stabila delar av individers per-
sonlighet. De ses därmed överskrida specifika situationer (Schwartz, 1992, s. 
4) och som möjliga att mäta med hjälp av verktyg bestående av omfattande 
enkätformulär som innehåller specifika frågebatterier utprövade för att 
komma åt individers grundläggande värderingar. Till skillnad från mycket av 
den forskningen som rör studenters och ungas politiska värderingar (Amnå, 
2012; Amnå et al., 2009; Schulz et al., 2010) ligger det inte inom ramarna 
för denna studie att identifiera och beskriva studenternas grundläggande 
värderingar. Här är istället intresset att undersöka vilka värderingar som stu-
denterna ger uttryck för i den aktuella lärsituationen, samt hur dessa värde-
ringar uttrycks.  

I tidigare begreppsbildningsstudier har distinktionen mellan lärande och 
”varma faktorer” (Sinatra & Mason, 2013, s. 378), så som till exempel vär-
deringar, understrukits. Dessa studier har undersökt samband mellan värde-
ringar och lärande. Värderingar har på så sätt antagits kunna hindra eller 
främja lärandet (Lundholm, 2003; Pintrich et al., 1993; Rickinson, Lund-
holm, & Hopwood, 2009; Österlind, 2006). Pintrich och kollegor talar ex-
empelvis om värderingar som studenters värderande av ämnet (t.ex. hur in-
tressant ämnet uppfattas samt om ämnet uppfattas gagna en framtida karriär) 
och beskriver vidare värderingar som en av fyra ”motivational constructs”, 
vilka föreslås fungera som ”potential mediators of the process of conceptual 
change” (Pintrich et al., 1993, s. 167). På så vis antas värderingar vara något 
som föregår eller orsakar lärandeprocessen. Detta är dock inte det enda sättet 
att betrakta värderingar på. Med fokus på själva lärandeprocessen i sig, och 
inte vad som orsakar den, skulle vi analogt med hur Searle (1983) talar om 
två typer av intentionalitet – prior intentions och intentions in action – kunna 
tala om ”prior values” och ”values in action”. Att undersöka individers 
grundläggande värderingar (Schulz et al., 2010; Schwartz, 1992) skulle då 
kunna beskrivas som att undersöka individers ”prior values”. Föreliggande 
studie avser snarare att undersöka ”values in action”, - värderingar i hand-
lingen - med andra ord de värderingar som individen (indirekt eller direkt) 
uttrycker i den aktuella lärsituationen.  
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Syfte  

En grundläggande målsättning inom högre utbildning är att utveckla studen-
ters förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar. Som ett led i 
detta kan sägas ingå ett synliggörande och problematiserande av förgivet 
tagna föreställningar. Mot den bakgrunden blir det intressant att undersöka 
vilka utmaningar studenter brottas med då de möter ett undervisningssam-
manhang som explicit ämnar ifrågasätta etablerade och förgivet tagna ”san-
ningar” om olika fenomen. Det övergripande syftet med denna avhandling 
är därför att bidra med kunskap om lärandeprocessens värderingsdimens-
ion. Detta görs genom undersökandet av hur värderingar kommer till uttryck 
i studenters kontextualiseringar av uppgifter som handlar om att problemati-
sera köns- och nationsordningar.  
 
 
Frågeställningar: 
Hur kommer värderingar till uttryck i studenternas kontextualiserande av en 
examinationsuppgift där de ombeds att problematisera nationsordningar? 
(delstudie 1)  
 
Hur kommer värderingar till uttryck i studenternas kontextualiserande av 
gruppuppgifter där de ombeds att problematisera könsordningar? (delstudie 
2, 3) 
 
Hur kommer värderingar till uttryck i studenternas kontextualiserande av 
gruppuppgifter där de ombeds att problematisera nationsordningar? (delstu-
die 3) 
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Metod 

Studiemiljön 
Data insamlades under en fem veckor lång delkurs i statsvetenskap (7,5 hp). 
Kursen gavs vid ett större svenskt lärosäte och utgjorde en obligatorisk del 
av lärarprogrammet med inriktning mot samhällskunskap. I kursen behand-
lades medier, makt och demokrati utifrån ett kritiskt och strukturellt perspek-
tiv genom att olika teman introducerades varje vecka: medieteoretiska be-
grepp, politik och retorik i medierna, nation och medier, kön och medier, 
krig och medier. Det är de tre sistnämnda som fokuseras i denna avhandling.  

Varje tema behandlades under en vecka och undervisningen var i princip 
uppbyggd på samma sätt - genom en föreläsning och ett seminarium - under 
alla fem veckor. Studenterna ombads att förbereda sig inför varje nytt tema 
genom att läsa anvisad kurslitteratur. Vid föreläsningen träffades hela grup-
pen och en av de undervisande lärarna gick igenom kurslitteraturen. Det 
gavs även möjlighet för studenterna att ställa frågor. Vid nästa tillfälle träf-
fades hela gruppen för en kortare introduktion av seminarieuppgifter som de 
också tilldelades. Gruppen delades in i mindre seminariegrupper, om 3-4 
studenter, och fick sedan i ungefär 40 minuter diskutera utifrån de anvisade 
seminarieuppgifterna (se rubrik ”Om kursen: kursbeskrivning, seminarier 
och kurslitteratur” nedan, för mer specifik beskrivning av både seminarie-
uppgifter och kurslitteratur). Till sist samlades hela gruppen åter igen för en 
gemensam diskussion. Varje seminariegrupp fick då även redogöra för hur 
diskussionerna förlöpt. Kursen avslutades med en skriftlig individuell exam-
ination.  
 

Datainsamling 
All data består av material insamlat från ovan nämnda grundkurs i statsve-
tenskap. Totalt ingick 22 studenter i de tre delstudierna. Datainsamlingen 
summeras kortfattat nedan. För utförligare beskrivningar av undervisningen, 
kurslitteraturen samt de specifika diskussionsfrågor som studenterna jobbade 
med vid de olika seminarietillfällena, se efterföljande avsnitt.  
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Dataöversikt 
  
Delstudie 1:  

• Data utgörs av skriftliga examinationer från 20 studenter.  
§ Examinationsuppgiften bestod av att analysera nyhetsartik-

lar utifrån Billigs (1995) text om nation.  
 

Delstudie 2:  
• Data utgörs av transkriberade ljudupptagningar från seminarie-

diskussioner. 14 studenter var fördelade på 4 grupper vid ett se-
minarietillfälle.  

§ Seminarieuppgiften bestod av att analysera nyhetsartiklar 
som porträtterande fyra partiledare (två män och två kvin-
nor) utifrån texter av Ross (2004) och Gross (1996) om ge-
nus. 

 
Delstudie 3:  

• Data utgörs av transkriberade ljudupptagningar från seminarie-
diskussioner. 14 studenter var fördelade på 4 grupper vid tre se-
minarietillfällen.  
§ Vid det första seminarietillfället bestod seminarieuppgiften 

av att analysera inspelade nyhetssändningar från national-
dagsfirandet åren 2005 och 2006 utifrån Billigs (1995) text 
om nation.  

§ Vid det andra seminarietillfället bestod uppgiften av att 
analysera nyhetsartiklar som porträtterande fyra partiledare 
(två män och två kvinnor) utifrån texter av Ross (2004) och 
Gross (1996) om genus.  

§ Vid det tredje tillfället bestod seminarieuppgiften av att 
analysera mediematerial utifrån Andén-Papadopoulos 
(2005) text om genus och nation. 
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Om kursen: kursbeskrivning, seminarier och 
kurslitteratur 
I undervisningen användes ett kritiskt och strukturellt perspektiv i syfte att 
problematisera föreställningar om köns- och nationsordningar. I kursbe-
skrivningen står att läsa att ”kursen syftar till att belysa mediernas roll och 
funktion i det demokratiska systemet” genom att visa på ”hur medierna 
medverkar till att producera olika former av maktrelationer och identiteter, 
exempelvis i form av kön, heteronormativitet och etnicitet/ras”. 

Kursen behandlade fem teman, varav tre ingår som datamaterial i denna 
avhandling: ”nation och medier” (delstudie 3), ”kön och medier” (delstudie 2 
och 3) och ”krig och medier” (delstudie 3). Förutom dessa lyftes ytterligare 
två teman i kursen (”medieteoretiska begrepp” samt ”politik och retorik i 
medierna”) men då dessa inte har varit föremål för denna avhandlings data-
insamling kommer dessa inte att beröras i texten nedan. Varje tema inleddes 
med en föreläsning som följdes upp med ett seminarium. Inför varje tema 
instruerades studenterna att läsa kurslitteratur med koppling till respektive 
tema. Vid seminarietillfällena tilldelades studenterna uppgifter där de om-
bads att i grupper om 3-4 personer analysera mediematerial utifrån ett kri-
tiskt och strukturellt perspektiv med fokus på olika frågeställningar (se ne-
dan).  
 

Data – Delstudie 1 
Data i delstudie 1 bestod av individuella examinationer. Enligt uppgiften 
skulle studenterna, med utgångspunkt i Billigs (1995) text problematisera 
och analysera hur nation och föreställningar om svenskhet och gemenskap 
konstruerades i ett specifikt mediematerial. Detta material bestod av en sam-
ling nyhetsartiklar, i vilka högtidligheterna i samband med en nobelprisut-
delning beskrevs (Falkkloo, 2007, 11 dec; Opitz, 2007, 11 dec; Ståhlberg, 
2007, 10 dec; Ståhlberg, 2007, 11 dec). Billigs text användes även under 
kursens tema ”nation och medier”. 
 

Data – Delstudie 2 
Datainsamlingen baserade sig på inspelade ljudupptagningar från seminarie-
diskussioner som hölls under temat ”kön och medier”. I kursbeskrivningen 
står att detta tema ska behandla gestaltningen av ”kvinnor, män och könsre-
lationer i medierna” samt ”vilka normer för kön och sexualitet [som] upp-
rätthålls och utmanas i medierna”. Studenterna ombads diskutera hur de 
kvinnliga politikerna porträtterades i en samling nyhetsartiklar (Jonsson, 
2006, 17 maj; Karlsson, 2006, 9 maj; Karlsson, 2006, 18 maj; Nandorf, 
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2006, 11 maj). Genom seminariefrågorna ombads studenterna att diskutera 
1) om den patriarkala ordning som Ross beskriver utmanas eller reproduce-
ras i artiklarna. 2) Hur Ross menar att kvinnliga politiker beskrivs i medier-
na, om detta går att se i artiklarna och om dessa beskrivningar är problema-
tiska ur ett demokratiperspektiv. 3) På vilka sätt de normer kring heterosexu-
alitet och kärnfamilj som Gross beskriver reproduceras eller utmanas i artik-
larna. 4) intrycket artiklarna gav med avseende på om 
journalisterna/fotograferna eller politikerna hade makten över gestaltningen.  

Det aktuella mediematerialet bestod av fyra nyhetsartiklar som envar por-
trätterade en partiledare. Partiledarna i fråga var Maud Olofsson, Lars Ohly, 
Maria Wetterstrand och Göran Persson. 
 

Data – Delstudie 3 
Datainsamlingen till delstudie 3 gjordes under tre av kursens teman; ”nation 
och medier”, ”kön och medier” och ”krig och medier”. När det gäller semi-
nariet under nationstemat står det i kursbeskrivningen att detta tema avsåg att 
behandla hur ”makthierarkier” och ”föreställningen om vi och dem” upprätt-
hålls genom medierna samt ”mediernas betydelse för skapandet av en nat-
ionell gemenskap”. Innan diskussionerna i mindre grupper fick hela gruppen 
titta på inspelade nyhetssändningar från nationaldagsfirandet åren 2005 och 
2006. Sändningarna visade bilder från firande folksamlingar runt om i Sve-
rige, ett demonstrationståg arrangerat av högerextrema grupper, en väl-
komstceremoni för nya medborgare samt ett tal av kungen. Studenterna om-
bads sedan att utifrån vissa frågeställningar och utdrag från Billigs (1995) 
text analysera dessa sändningar i de mindre seminariegrupperna. Enligt se-
minariefrågorna skulle studenterna diskutera 1) på vilka olika sätt ”svensk-
het”, svensk gemenskap och ett svenskt ”vi” skapas i inslagen. 2) Om det 
skapas eller upprätthålls olika slags ”dem” eller ”andra” i inslagen och i så 
fall hur. 3) På vilket sätt tv-inslagen kan analyseras utifrån Billigs begrepp 
”banal nationalim” och waved and unwaved flags”. 4) Om inslagen skapar 
distinktioner mellan en ”ond”/farlig och en ”god”/oskyldig nationalism, och 
i så fall på vilka sätt.  

I kursbeskrivningen står att temat ”krig och medier” ska behandla ”kopp-
lingen mellan fotografi, nationalism och nationella konflikter” samt gestalt-
ningen av ”relationen mellan våld, nation och kön i medierna”. Genom se-
minariefrågorna ombads studenterna att, utifrån Andén-Papadopoulos (2005) 
text, diskutera 1) vilka gestaltningar av ”goda” offer som reproduceras, hur 
”motståndaren” gestaltas, samt om ett ”vi” och ett ”dem” reproduceras. 2) 
Vilka bilder av lidande, våld och död som finns i mediematerialet. 3) På 
vilket sätt kön och krig vävs samman, om föreställningar om kvinnligt och 
manligt som reproduceras och/eller utmanas. 4) I vilken utsträckning rappor-
teringen från den inbäddade reportern blir del av ett action-narrativ.  
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Mediematerialet i fråga bestod av utdrag från en större nyhetstidnings 
Irak-site (Melén & Ohlsson, 2007, 19 mars). Här ingick bland annat olika 
artiklar med rapporteringar om Irak-kriget samt utdrag från en blogg skriven 
av en journalist under hennes tid vid en amerikansk militärbas då hon arbe-
tade som ”inbäddad journalist”.  

För information om genustemat samt de uppgifter som studenterna job-
bade med, se beskrivningen under rubriken ”Data – Delstudie 2”. 
 

Ett kritiskt och strukturellt perspektiv 
För att skapa en bild av hur det kritiska och strukturella perspektivet presen-
terades i undervisningen ges i detta avsnitt kortare beskrivningar av hur den 
centrala kurslitteraturen introducerades för studenterna. Gemensamt för de 
texter som ingick i kurslitteraturen är att de undersöker medier som en arena 
där olika identiteter reproduceras på sätt som upprätthåller sociala ojämlik-
heter. Att tillämpa det kritiska och strukturella perspektivet genom att kri-
tiskt granska köns- och nationsordningar kan beskrivas som kursens ”mål-
förståelse” (Entwistle & Smith, 2002). Nedanstående beskrivningar av kurs-
litteraturen baseras dels på enskilda samtal förda med lärarna samt på egen 
läsning av litteraturen men i synnerhet på de muntliga och skriftliga redogö-
relser av kurslitteraturen som lärarna tillhandahöll under kursens gång. För 
att ge en så överensstämmande bild som möjligt av hur litteraturen presente-
rades för studenterna har lärarna läst igenom avsnitten och även bidragit med 
vissa mindre ändringar. 
 

Kurslitteratur delstudie 1: Billig (1995) om nation 
Studenterna fick läsa utdrag från Michael Billigs bok Banal nationalism 
(1995). När lärarna presenterade Billigs teori betonade de att en av hans 
viktigare poänger är att nationen skapas kontinuerligt, genom små rutiner i 
vardagen. Det som till synes kan verka oskyldigt, som till exempel vårt mid-
sommarfirande eller bilden på en nationsflagga i en tidning, är i själva verket 
inte alls banalt enligt Billig. Det är dessa små markörer som vidmakthåller 
vår upplevda känsla av nationell gemenskap, vilken i förlängningen gör 
människor beredda att dö för sitt land i krig. 

Lärarna underströk även att Billig förhåller sig kritisk till en uppdelning 
mellan en god/banal och ond/het nationalism då dessa ses som del av samma 
kontinuum där den ”heta” inte skulle kunna existera utan den ”banala” och 
vise versa. De förde även fram att Billig menar att föreställningar om national-
ism som farlig, irrationell, emotionell och tillhörande andra gör att vi inte be-
höver erkänna vår egen nationalism. Enligt Billig så genomsyrar denna syn 
vardagsföreställningar om nationalism men den speglas även i ett slags teore-
tiskt och sociologiskt common sense (s. 46), vilket färgar teoretiseringen av 
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nationalism. Dessa common sense-föreställningar handlar om att nationalism 
karaktäriseras som ett psykologiskt fenomen som främst kommer till uttryck 
under exceptionella förhållanden, i tider av oro och krig. Med andra ord be-
traktas alltså nationalism som ett undantag, som uppkommer när vanor bryts, 
snarare än som kontinuerligt konstruerat av dessa vanor. Just denna föreställ-
ning möjliggör, enligt Billig, friskrivandet av vår egen nationalism som då inte 
inryms i nationalismbegreppet. Istället görs nationalismen till ett fenomen vi 
tillräknar andra, till exempel grupper i andra kulturer eller högerextrema rörel-
ser. 
 

Kurslitteratur delstudie 2: Ross (2004) och Gross (1996) om genus 
I kurslitteraturen ingick även en text av Karen Ross (2004). I lärarnas pre-
sentation av texten berättade de att Ross undersöker hur kvinnliga politiker 
porträtteras i medierna genom att analysera både hur kvinnliga politiker 
framställs i mediematerial men även genom att intervjua kvinnliga politiker 
för att på så sätt skapa en förståelse för hur kvinnorna själva upplever detta. 
Enligt Ross ses kvinnorna i första hand som kvinnor och i andra hand som 
politiker (s. 63). De blir behandlade annorlunda än sina manliga kollegor. 
Många av kvinnorna påpekade att medierna kräver dubbelt så mycket från 
kvinnliga politiker än från manliga politiker. De förväntas ha högre moral, 
vara mer ärliga, ha större integritet och lojalitet. Enligt Ross personifieras 
kvinnliga politiker i hög utsträckning genom att fokus riktas mot kvinnornas 
ålder, utseende, familjeförhållanden och modemedvetenhet.  

I kurslitteraturen ingick även en text av Larry Gross (1996). Lärarna förde 
fram att Gross visar att, och på vilket sätt, homosexuella tenderar att endera 
bli osynliggjorda eller stereotypiserade och/eller viktimiserade i medie-
material. När homosexuella synliggörs sker detta ofta genom att de får repre-
sentera olika minoriteter, exempelvis aidsoffer eller skurkar. På det viset blir 
homosexuella kontinuerligt porträtterade som avvikande från normen.  
 

Kurslitteratur delstudie 3: Andén-Papadopoulos (2005) om nation och 
genus 
Studenterna fick även läsa en text av Kari Andén-Papadopoulos (2005). I 
hennes studie analyseras ”hur svenska tidningar och TV-redaktioner har 
hanterat och gestaltat ett antal nyhetshändelser under Irakkriget våren 2003” 
(s. 10). Som fall för granskning har fritagningen av den amerikanska solda-
ten Jessica Lynch den 1 april valts ut. Enligt den uppgiftsinstruktion som 
studenterna i föreliggande avhandling fick ta del av talar Andén-
Papadopoulos om: 
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en gestaltning av ’kriget som myt’ i fallet med Jessica Lynch. Tanken är att i my-
ten reproduceras djupt liggande kulturella föreställningar om bl.a. kvinnligt och 
manligt, manlig heroism och kamratskap, kvinnors sexualitet och moderskap 

 
Lärarna beskrev att enligt författaren sker mediernas gestaltning av kriget 
inom ett ”actionnarrativ” (Andén Papadopoulos, 2005, s. 22) där krigets 
komplexitet, motiv, sammanhang och rättfärdigande inte ifrågasätts. Fokus 
blir istället på krigets framåtskridande – the action – och händelsernas kom-
plexitet reduceras till vem som vinner och vem som förlorar. Enligt Andén-
Papadopoulos görs kriget till en myt genom detta narrativ (s. 88-89). Kriget 
blir ett maskulint företag där kvinnor främst får tjäna som offer eller åskå-
dare. Det är männen som är krigare. Lynch porträtteras, trots att hon själv är 
soldat, som ett hjälplöst offer som skyddas och räddas av de manliga hjältar-
na – ”nationens bästa krigare” (s. 78). Det blir de manliga soldaterna som får 
ta rollen som hjältar, lojala mot de egna kamraterna och mot hemmanation-
en. ”Kriget som myt” befäster även centrala kulturella föreställningar om 
”ont och gott, liv och död, vi och dem, öst och väst” (s. 89). Den ameri-
kanska nationen görs till ett ”vi” – den goda hjältenationen – medan den 
Irakiska görs till ”den andra” – fiendenationen. I Amerika förmådde Jessica 
Lynch-storyn på så sätt ”höja nationens patriotiska temperatur” (s. 148). 
 

Analysmetod 
Data analyserades enligt principerna för så kallad intentionell analys 
(Halldén et al., 2007; Halldén et al., 2013;). En grundläggande utgångspunkt 
är här att ett yttrande betraktas som en handling. Halldén, Scheja och Hag-
lund (2013) argumenterar för att vi, om vi vill förstå varför någon agerar 
som den gör, måste tillskriva beteendet mening och försöka förstå vad per-
sonen i fråga försöker göra när den lär sig något. På så vis understryks att 
den lärande lär sig något i ett visst sammanhang. I en klassrumssituation kan 
lärare och studenter ha olika föreställningar om vad som utgör ”målförståel-
sen” (Entwistle & Smith, 2002). Halldén, Scheja och Haglund (2013) gör 
därför en distinktion mellan ”uppgift” och ”problem”, där ”uppgift” syftar på 
”what is presented to the students by the teacher with the intention that they 
are to do something and/or that they are to learn something” och problem 
“the students personal interpretation of the task given” (s. 79). I denna di-
stinktion tydliggörs att personer kan göra olika tolkningar av samma uppgift 
och därmed vara upptagna med en mängd olika problem. När studenterna 
löser uppgifterna under nationsseminariet så gör de detta både utifrån tidi-
gare kunskap om nationalism och utifrån tolkningar om vad som utgör lämp-
liga förklaringar i det aktuella sammanhanget. Utgångspunkten är att indivi-
den har repertoarer av föreställningar men ger uttryck för vissa av dessa uti-
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från hur denne tolkar vad som är lämpligt att uttrycka i den specifika situat-
ionen. Med Halldén, Haglund och Strömdahls (2007) formulering: 

when acting, there are always two kinds of beliefs that are in play: those con-
cerning what I know about this, and those beliefs concerning which of all my 
knowledge is appropriate to utilize in the situation at hand (s. 29). 

 
Eftersom individen ger uttryck för de föreställningar som personen betraktar 
som mest passande och rimliga att uttrycka i den specifika situationen finns 
det en värderingsorienterad aspekt av handlingen (jfr Moore, 2004). På 
samma sätt som individen har repertoarer av föreställningar kan individen 
förstås ha repertoarer av värderingar men bara ge uttryck för vissa av dessa 
(genom den normativa aspekten i handlingen) beroende på hur personen 
tolkar den aktuella situationen.  

Det är med andra ord både möjligt och troligt att studenterna ger uttryck 
för andra värderingar om nationalism i andra sammanhang. Genom antagan-
det att individen agerar både utifrån tidigare kunskap om ämnet och utifrån 
hur individen tolkar situationen betonar den intentionella analysen både en 
”kognitiv” och en ”social” dimension av handlingar. Tolkningar i enlighet 
med den intentionella analysen tar därför hänsyn både till individens förmo-
dade ”kompetensorienterade resurser”, det vill säga de tidigare föreställning-
ar som individen har om undervisningsinnehållet/det man talar om, oavsett 
situation, och individens förmodade ”diskursorienterade resurser”, det vill 
säga föreställningar som individen har om vad som bör göras i den specifika 
situationen. För forskaren blir dessa två typer av resurser analytiska katego-
rier med vars hjälp ett beteende kan tolkas genom att mening tillskrivs de 
språkhandlingar som observeras.  

I analysarbetet har analysenheten varit vad studenterna säger och hur de 
säger detta, det vill säga deras språkliga handlingar. Målet har varit att förstå 
hur värderingar kommer till uttryck i studenternas kontextualiserande av 
uppgifterna, det vill säga när de skapar mening kring de olika begrepp som 
innefattas i uppgifterna. Jag har därför försökt att förstå vad studenterna för-
söker göra när de jobbar med uppgifterna; vilket/vilka problem de löser och i 
vilka sammanhang de tolkar uppgifterna.  

För att förstå vad en individ menar med ett uttalande har detta tolkats i 
ljuset av de övriga uttalanden som individens yttrat under samtalet. Vid arbe-
tet med att analysera gruppdiskussionerna har läsningar av transkriptionerna 
varvats med genomlyssningar av de inspelade gruppdiskussionerna. På så vis 
har det varit möjligt att väva in studenternas tonfall i analysarbetet, till ex-
empel betoningar och uttryck för ironi. Detta har bidragit till att ge en förstå-
else för vilka premisser studenterna anser bör gälla för den aktivitet de är 
upptagna med; till exempel när och hur olika centrala begrepp bör förstås 
och tillämpas samt vad som uppfattas som bra och dåliga sätt att praktisera 
vetenskap och/eller statsvetenskap.  
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Vid den första delstudien har två av författarna deltagit i analysarbetet, 
vid den andra delstudien deltog samtliga fyra författare. I den tredje och sista 
delstudien har det mesta av analysarbetet genomförts av författaren, det vill 
säga av en person. I de två delstudier där flera personer var involverade in-
leddes analysarbetet med att var och en på egen hand tolkade materialet. Vi 
gick sedan vidare i analysarbetet med de tolkningar som var gemensamma. 
Genom att utgå från de tolkningar som flera personer kommit fram till obe-
roende av varandra stärks studiens interbedömarreliabilitet. Eftersom vi var 
flera personer som var inblandade i analysarbetet har det också varit möjligt 
att vända och vrida på dessa gemensamma tolkningar för att ytterligare förstå 
hur man bäst bör förstå studenternas uttalanden.  
 

Transkription  
Studenternas gruppdiskussioner spelades in med hjälp av två mediaspelare, 
Iriver samt iPod med separat mikrofon (iTalk). Diskussionerna som spelades 
in under nationsseminariet har transkriberats av författaren med hjälp av 
transkriberingsprogrammet Transana. De diskussioner som spelades in under 
genus- och krigsseminariet har transkriberats av företaget Skribenterna. Vid 
transkriberandet av materialet har även studenternas icke-verbala uttryck så 
som suckar, skratt och pauser tagits hänsyn till och tydligt markerats i tran-
skriptionerna. 
 

Forskningsetiska överväganden 
Delstudierna har genomförts enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska rikt-
linjer för forskning (Vetenskapsrådet, 2014). Innan projektet påbörjades gavs 
samtliga deltagare i studien både muntlig och skriftlig information om forsk-
ningsprojektet för att de på så vis skulle kunna ta ställning till ett eventuellt 
deltagande i projektet. De blev även informerade om att de hade möjlighet 
att när som helst ändra sitt beslut och avbryta deltagandet i forskningspro-
jektet. Samtliga deltagare har tilldelats fingerade namn.  

Det fanns en risk att de uppgifter som studenterna tilldelades under 
gruppdiskussionerna hade kunnat resultera i spänningar eller konflikter inom 
grupperna som kunde upplevts som obekväma för de enskilda studenterna. 
Problematiserandet av genus- och nationsbegreppet handlade i detta fall om 
att belysa hur olika grupper exkluderas och inkluderas genom maktordningar 
baserade på kön, sexualitet och etnicitet. Om en person i gruppen hade fram-
ställts som tillhörande en exkluderad grupp finns här en risk att diskussionen 
skulle kunna ha upplevts som obehaglig för den studenten. Vetskapen om att 
seminariediskussionerna spelades in för att användas i ett forskningsprojekt 
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skulle kunna förstärka den oron. Min uppfattning är dock att inga sådana 
situationer uppkom vid de diskussioner som ligger till grund för avhandling-
ens delstudier.  
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Sammanfattning av delstudierna 

Denna sammanläggningsavhandling baseras på tre empiriska delstudier pre-
senterade i tre artiklar. Delstudierna undersöker hur studenterna löser olika 
muntliga och skriftliga uppgifter i ett undervisningssammanhang som expli-
cit ämnar ifrågasätta förgivet tagna föreställningar om köns- och nationsord-
ningar. För att besvara avhandlingens tre frågeställningar summeras de olika 
delstudierna i relation till dessa frågeställningar:  
 
Hur kommer värderingar till uttryck i studenternas kontextualiserande av en 
examinationsuppgift där de ombeds att problematisera nationsordningar? 
(delstudie 1)  
 
Hur kommer värderingar till uttryck i studenternas kontextualiserande av 
gruppuppgifter där de ombeds att problematisera könsordningar? (delstudie 
2, 3) 
 
Hur kommer värderingar till uttryck i studenternas kontextualiserande av 
gruppuppgifter där de ombeds att problematisera nationsordningar? (delstud-
ie 3) 
 

Delstudie 1. Values in political science students’ 
contextualizations of nationalism.  
Linda Murstedt, Jonas R. Trostek och Max Scheja. (Artikel accepterad för 
publicering i Journal of Political Science Education, JPSE)  
 
I denna studie undersöks hur värderingar involveras i studenters lärandepro-
cess då de ges i uppgift att problematisera nationsordningar utifrån ett kritiskt 
och strukturellt perspektiv. Data består av skriftliga examinationer från 20 
studenter.  

När det gäller innehållet i värderingarna visar resultaten att dessa inte end-
ast rörde själva fenomenet nationalism i sig, det vill säga huruvida nationalism 
är bra eller dåligt/gott eller ont och så vidare. Även andra värderingar var av 
betydelse för studenternas tolkningar av uppgifterna och nationsbegreppet: till 
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exempel värderingar som handlade om gemenskap och den egna identiteten. 
Här verkar det som om studenterna försökte att få ihop hur ”jag” kan vara en 
del av reproducerandet av en nationalism som å ena sidan är exkluderande och 
farlig men å andra sidan också handlar om gemenskap. Denna problematik 
löste studenterna på olika sätt: 1) genom att placera uppgiften i en vardagsrela-
terad tolkningskontext, till exempel genom att beskriva nationsbegreppet som 
tudelat och involverandes två olika fenomen; patriotism och nationalism. 
Patriotism betraktades som ofarlig medan nationalism sågs som farlig. 2) Ge-
nom att placera uppgiften i en kombinerad vardagsrelaterad och teoretisk tolk-
ningskontext genom att framföra en kritisk syn på nationsbegreppet men med 
utgångspunkten att de själva inte var delaktiga i nationsskapandet. 3) Genom 
att placera uppgiften i en kombinerad vardagsrelaterad och teoretisk tolkning-
skontext genom att först redogöra för teorin och sedan ifrågasätta om den kan 
tillämpas i det verkliga livet då nationalismen fyller ett mänskligt behov av 
gemenskap.  

Sammantaget visar studien att studenterna kontextualiserar en och samma 
uppgift på flera olika sätt samt att studenterna, på varierande sätt, lyckas väva 
in vardagsrelaterade värderingar om nationalism i sina tolkningar av uppgif-
ten. Att studenterna förde in dessa alternativa idéer, till exempel att betona 
vikten av gemenskap, tyder på att de även utgick från andra premisser för hur 
man bör praktisera statsvetenskap än de som förespråkades i undervisningen. 
Studien utgör därför ett exempel på att begreppsbildning inte bara handlar om 
att individen förstår hur ny kunskap relaterar till gammal kunskap utan även 
involverar ett accepterande av vissa, för aktiviteten, föreskrivna men ofta 
också outtalade, premisser. 
 

Delstudie 2. Liberal liability. Students’ understanding of 
a gender perspective in social science 
Linda Murstedt, Maria Jansson, Maria Wendt & Cecilia Åse 
(Artikel accepterad för publicering i Journal of Social Science Education, 
JSSE) 
 
Studiens övergripande syfte är att beskriva studenters lärandeprocess då de ges 
i uppgift att i mindre grupper analysera och problematisera könsordningar. 
Mer specifikt undersöks vilka genusanalyser studenterna gör samt vilka utma-
ningar de möter i sitt lärande. 

Studiens resultat visar att studenternas lärandeprocess innefattar omformu-
lerande av frågor och skiftande mellan individuella och strukturella förkla-
ringsmodeller. Studenterna förde kontinuerligt in frågeställningar och förkla-
ringar på ”individuell nivå”, baserade på liberala föreställningar om makt, 
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valfrihet och jämställdhet (Dahl, 1957). På så vis pendlade studenterna fram 
och tillbaka mellan ”individuella” och ”strukturella” förklaringsmodeller. 
Resultaten från studien visar på vissa återkommande handlingsmönster. För 
det första så använde studenterna jämförelser som medel för att demonstrera 
genusskillnader. Denna jämförelsemanöver ledde dock ibland bort från an-
vändandet av ett strukturellt genusperspektiv och mot att förklara skillnader i 
sig. Genus blev då en av flera möjliga variabler. Här började studenterna ställa 
andra frågor, som ”finns det en genusstruktur?” och ”vilka andra variabler kan 
förklara skillnaden?”. Studenternas syn på vetenskap verkade här vara i linje 
med ett ideal som föreskriver att vetenskap handlar om att komma fram till 
sann och objektiv kunskap. Studenterna hävdade exempelvis att det är pro-
blematiskt att bevisa att det är genusstrukturer som ligger till grund för varför 
ett material ser ut som det gör eftersom man inte kan utföra kontrollerade ex-
periment i samhällsvetenskap. Detta framställde studenterna som en av nack-
delarna med ett genusperspektiv. 

Enligt uppgiften ombads studenterna diskutera maktstrukturer i relation till 
demokratiska ideal samt att visa hur dessa strukturer synliggjordes i medie-
materialet. Studenterna tenderade dock att ändra frågeställningarna till att 
handla om individuell diskriminering, rättvisa och lika behandling. Här ut-
tryckte studenterna att om ingen av de aktuella personerna i mediematerialet 
blivit diskriminerade och om samtliga fått lika beskrivning/behandling så är 
det inte fråga om makt. De ägnade även mycket tid åt att leta efter potentiella 
offer och förövare; något som kunde yttra sig i utförliga diskussioner kring om 
politikerna hade valt av egen fri vilja att bli porträtterade så som de blev por-
trätterade eller om journalisten/tidningen hade tvingat dem att agera på ett 
visst sätt. Detta sätt att resonera framstår som motiverat om vi tänker oss att 
studenterna förstod makt som ett fenomen som tar sig uttryck mellan individer 
snarare än i strukturer. Med andra ord om maktbegreppet förstås i en liberal 
tolkningskontext och i termer av att ”A har makt över B om A får B att göra 
något B annars inte skulle ha gjort” (Dahl, 1957, s. 202-203). 

Vidare belyser delstudien att, och på vilket sätt, olika perspektiv och tolk-
ningar förhandlades fram av studenterna. I studenternas diskussioner fanns 
många exempel på att när en student introducerade en tolkning baserad på en 
strukturell maktförståelse så blev denna ofta ifrågasatt av en annan student 
genom ett resonemang baserad på en liberal maktförståelse. Vid dessa situat-
ioner tenderade den första studenten att ändra sin tolkning till förmån för 
andra studentens perspektiv. I studentdiskussionerna fanns dock inga exempel 
på ett motsatt mönster, alltså att en liberal maktförståelse ifrågasattes utifrån 
en strukturell maktförståelse. I studien förs därför en argumentation för att det 
liberala perspektivet äger tolkningsföreträde framför det strukturella perspek-
tivet men även att dominerande föreställningar om hur man kommer fram till 
vetenskaplig kunskap ligger till grund för studenternas resonemang.  
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Delstudie 3. Values in the process of learning political 
science. Students’ contextualizations of nation and 
gender 
Linda Murstedt 
(Artikelmanus inskickad för publicering, under granskning)  
 
I denna studie undersöks hur värderingar involveras i studenters tolkningar av 
genus- och nationsbegreppet. Detta görs genom en analys av hur studenter i 
gruppdiskussioner löser olika uppgifter som handlar om att problematisera 
köns- och nationsordningar. I uppgifterna ombeds studenterna att tolka ett 
specifikt mediematerial utifrån ett kritiskt och strukturellt perspektiv där genus 
- och nationsbegreppet inbegrips. 

Data består av gruppdiskussioner inspelade vid tre olika seminarietillfällen. 
Inför varje seminariediskussion delade lärarna ut frågor till studenterna i syfte 
att de skulle diskutera på vilka sätt medier reproducerar köns- och nationsord-
ningar. Vid första tillfället var dessa frågor relaterade till nationsbegreppet, vid 
det andra tillfället till genusbegreppet och vid det tredje tillfället till bägge 
begreppen.  

Studiens resultat visar att studenterna löste uppgifterna på främst tre sätt: 1) 
genom att peka på kontraster inom mediematerialet, 2) genom att göra indi-
vidorienterade tolkningar av mediematerialet och slutligen 3) genom att kriti-
sera medier i bemärkelsen att leta efter olika felaktigheter i mediematerialet. 
Nedan läggs tyngdpunkten vid den andra och tredje sätten, då dessa bedöms 
som särskilt intressanta ur ett lärandeperspektiv.  

Genom att peka på kontraster inom mediematerialet kunde studenterna 
synliggöra olika köns- och nationsordningar på ett effektivt sätt. De upp-
märksammade exempelvis kontrasterande beskrivningar av män och kvinnor 
i materialet och påtalade att mediers fokus på de ”farliga nazisternas” firande 
av nationaldagen resulterade i att ”vanliga svenskars” firande framställdes 
som positivt och harmlös. Vid diskussionerna om nation handlade studenter-
nas individorienterade tolkningar av mediematerialet om att de pekade på 
hur oengagerade specifika individer i inslagen uppträtt. Dessa specifika indi-
viders utseende och uppträdande tog studenterna som stöd för att svenskar 
generellt är ”icke-nationalistiska”. Studenterna ställde även ”svenskars” brist 
på engagemang mot den glädje de ansåg karaktäriserade ”turisternas” 
och/eller ”nysvenskars” firande. På detta sätt ägnade studenterna mycket tid 
åt att tala om hur ”icke-nationalistiska” svenskar är. Förhållandevis lite tid 
ägnades åt att diskutera det lärarna avsåg att diskussionerna skulle handla 
om, nämligen hur svenskhet skapas i materialet. På denna punkt skilde sig 
karaktären på diskussionerna om nationsbegreppet och genusbegreppet. När 
det gäller diskussionerna om genusbegreppet kretsade studenternas resone-
mang i högre utsträckning kring hur medier skapar strukturer (vilket var 
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lärarnas avsikt att diskussionerna skulle handla om). Studenterna var ofta 
snabba på att uppmärksamma att kvinnor och män gavs olika inramningar, 
till exempel att kvinnor beskrevs som passiva och associerade till familj och 
barn i större utsträckning än män som studenterna ansåg framställdes som 
mer aktiva och associerade till yrke och profession. Med andra ord uppmärk-
sammade studenterna strukturer i relation till kön. I sina försök att under-
bygga strukturella tolkningar samt leta efter tecken på ytterligare strukturer 
sökte dock studenterna efter förklaringar på en individorienterad nivå istället 
för på en strukturell nivå. Dessa individorienterade tolkningar tog sig uttryck 
i ett sökande efter offer och förövare. Studenterna funderade exempelvis på 
huruvida de olika individerna i materialet själva valt att uttrycka sig så som 
de blev citerade samt om de valt att bli porträtterade på sätt som de fram-
ställdes i mediematerialet. De funderade även kring journalisternas intent-
ioner, alltså vad journalisterna avsåg att skildra i reportagen. Som beskrivits i 
summeringen av delstudie 2 så tenderade studenterna att ge uttryck för en 
liberal förståelse av makt, det vill säga makt sågs som ett fenomen som end-
ast existerar mellan individer (jfr Dahl, 1957, s. 202-203), vilket kan förklara 
studenternas benägenhet att fokusera på specifika individer i materialet. 3). 
Det tredje sätt varpå studenterna löste uppgifterna handlade om att de kritise-
rade medier genom att leta efter olika felaktigheter i mediematerialet. Enligt 
många av studenterna fanns det inte någon legitim grund att kritisera medier 
om materialet speglade verkligheten på ett korrekt sätt. Studenterna diskute-
rade även mycket kring om reportagen var ”rättvisa” samt om någon i 
materialet blev osynliggjord eller på annat sätt diskriminerad. Snarare än att 
tolka strukturer återkom studenterna genomgående till att förklara materialet 
och ge förslag på orsaker till varför materialet var på ett visst sätt. Detta sätt 
att resonera framstår som motiverat om vi betänker att studenterna har före-
ställningar om att vetenskap handlar om att ge orsaksförklaringar och hitta 
kausala samband. Studenternas resonemang blir då följaktligen ett sätt att 
(från studenternas utgångspunkt) praktisera vetenskap.  

Baserat på hur studenterna löste uppgifterna är det utifrån ett lärandeper-
spektiv intressant att lyfta minst tre aspekter där värderingar var av särskild 
betydelse för hur studenterna kontextualiserade uppgifterna: Värderingar 
kopplade till 1) makt, 2) identitet och 3) vetenskap. Det var framför allt inom 
dessa områden som studenterna gjorde något annat än det som lärarna avsåg 
att de skulle göra. Här blir värderingar särskilt tydliga eftersom studenterna i 
bearbetandet av undervisningsinnehållet lyfter fram andra idéer än de som 
förespråkas i den målförståelse som undervisningen, i lärarens tolkning av 
kursplanen, syftar till. 
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Diskussion 

Det övergripande syftet med denna avhandling har varit att bidra med kun-
skap om lärandeprocessens värderingsdimension. Sammantaget visar resulta-
ten från de tre delstudierna på tre områden där värderingar var av särskild 
betydelse för studenternas kontextualiseringar av uppgifterna. Det handlar 
om värderingar kopplade till makt, värderingar kopplade till identitet samt 
värderingar kopplade till vetenskap. När studenterna bearbetar undervis-
ningsinnehållet är det framför allt i relation till dessa områden som de försö-
ker hitta sätt att föra in och hålla fast vid andra idéer än de som förespråkas i 
kurslitteraturen. Inledningsvis kommer dessa tre områden diskuteras när-
mare. Jag kommer även att reflektera en del kring skillnader och likheter 
som observerats när det gäller studenternas kontextualiseringar av genus- 
respektive nationsbegreppet. Därefter kommer resultaten att relateras till 
tidigare forskning och då framförallt till studier som har undersökt be-
greppsbildning i förhållande till värderingar. Avslutningsvis behandlas en 
del frågor av metodologisk karaktär som rör studiens validitet och generali-
serbarhet. 
 

Avhandlingens huvudsakliga resultat 

Värderingar om makt 
Som resultaten från den andra och tredje delstudien visar relaterade studen-
terna könsordningar till makt på ett tydligt sätt. I detta avseende gjorde stu-
denterna så som lärarna avsåg att de skulle göra; de uppmärksammade de 
sätt varpå de kvinnliga respektive manliga politikerna gavs olika inramning-
ar och de diskuterade även hur detta kan ses problematiskt. Med andra ord 
uppmärksammade studenterna olika strukturer kopplade till kön. Studenterna 
letade dock efter förklaringar på en individorienterad nivå för att ta reda på 
om strukturella mekanismer verkligen var orsaken till att materialet såg ut 
som det gjorde. Här förde studenterna in resonemang som var baserat på ett 
individorienterat perspektiv snarare än på det strukturella perspektiv som 
lärarna efterfrågade. Studenterna tycktes tolka makt i linje med ett liberalt 
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maktperspektiv2 där makt ses som ett fenomen som existerar mellan indivi-
der och som kommer till uttryck genom att en individ har makt över en an-
nan individ (Dahl, 1957). Det bör tilläggas och understrykas att den förståel-
sen av makt naturligtvis varken kan ses som problematisk eller dålig i sig, 
men att då målförståelsen i just detta undervisningssammanhang utgjordes 
av ett kritiskt och strukturellt perspektiv så var det utifrån detta perspektiv 
som studenterna var ombedda att analysera materialet.  

Studenternas sätt att tolka strukturella begrepp på en individorienterad 
nivå kan relateras till forskning som undersöker begreppsförändring inom 
historieundervisning (Halldén, 1997, 1998). Denna forskning visar att stu-
denterna tolkade begrepp som nation och parlament utifrån ett aktörsper-
spektiv. Studenterna talade exempelvis om nationer som individer genom att 
tillskriva dem både känslor och intentioner. På liknande sätt såg studenterna 
parlamentet som summan av dess individer istället för som en typ av organi-
sation som är strukturerad efter vissa principer. Avhandlingens andra och 
tredje delstudie visar att studenterna gav uttryck för denna typ av individori-
enterade tolkningar genom att lägga stor vikt vid att resonera kring indivi-
derna i mediematerialet, med avseende på vilka känslor, avsikter och önsk-
ningar dessa hade. De ägnade exempelvis mycket tid åt att nogsamt över-
väga om politikerna i materialet blivit tvingade att göra något, eller om de 
blivit porträtterade på ett sätt som de valt själva. Uppgifterna kom därför att 
handla om ett sökande efter individuella offer och förövare. Som resultaten 
från den andra delstudien visar så ifrågasatte studenterna ofta tolkningar 
baserade på ett strukturellt maktperspektiv utifrån resonemang baserat på ett 
liberalt maktperspektiv (Dahl 1957, s. 202-203).  

Detta tog sig exempelvis uttryck i att då en student introducerade en tolk-
ning baserad på en strukturell förståelse av makt (t.ex. att fotot på den kvinn-
liga politikern i en sandlåda tillsammans med sitt barn reproducerar en bild 
av att kvinnliga politiker associeras till familj) blev denna ofta ifrågasatt av 
en annan student utifrån ett resonemang baserat på ett liberalt maktperspek-
tiv (hon har själv valt att sitta i sandlådan). När detta skedde tenderade den 
första studenten att överge det kritiska och strukturella perspektivet till för-
mån för den andre studentens resonemang. Här föreföll alltså den första stu-
denten ha en viss förståelse av det kritiska och strukturella perspektivet men 
valde lika fullt att byta perspektiv. Det tycks därför som om den första stu-
dentens byte av perspektiv inte endast har med bristande förståelse att göra. I 
studenternas diskussioner fanns aldrig exempel på det omvända, det vill säga 

                                                        
2 Ett ”liberalt maktperspektiv” ska här inte förstås som en politisk åskådning, utan avser end-
ast att beskriva studenternas tendens att tala om makt som något som existerar mellan de 
specifika individerna i mediematerialet, vilket överensstämmer med Dahls definition av makt 
som ”A har makt över B om A får B att göra något B annars inte skulle ha gjort” (Dahl, 1957, 
s. 202-203). I avhandlingen används därför ”ett liberalt maktperspektiv” som synonymt med 
”ett individorienterat perspektiv”.  
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att en tolkning utifrån ett liberalt maktbegrepp ifrågasattes utifrån ett reso-
nemang baserat på ett strukturellt maktperspektiv. Vidmakthållandet av ett 
kritiskt och strukturellt perspektiv verkar därför vara förenat med svårigheter 
som har med normerande maktförståelser att göra. Det är troligt att den 
strukturella förståelsen av makt bryter mot en, i samhället i stort, mer domi-
nerande och utbredd förståelse av makt (den liberala förståelsen). I grupp-
diskussionerna avspeglade sig detta bland annat i att det liberala maktper-
spektivet tenderade att ges tolkningsföreträde. Detta förhandlande av olika 
tolkningar och värderingar kan på så vis beskrivas som en del av studenter-
nas lärande.  

Generellt föreföll studenterna inte uppfatta det som emotionellt laddat att 
problematisera könsordningar genom att koppla dem till makt. För studen-
terna verkade problemet snarare handla om problematiken att bevisa att 
könsstrukturer verkligen kunde förklara materialet. Studenternas förhåll-
ningssätt till nationsbegreppet förefaller vara mer komplext. Här ifrågasatte 
studenterna ibland om nationsordningar bör problematiseras överhuvudtaget. 
Möjligen har detta att göra med att utbredda diskurser om ”svenskhet” (Jans-
son et al., 2013) inte explicit innefattar ett maktperspektiv medan utbredda 
diskurser kopplade till kön till viss del gör det. Inte minst är väl de flesta av 
oss väl bekanta med ett jämställdhetsperspektiv, vilket synliggör att, och på 
vilket sätt, kvinnor missgynnas i förhållande till män där det gäller lönesätt-
ning, tillsättande av chefspositioner och så vidare.  

En annan bidragande del till varför studenterna intog ett mer problemati-
serande förhållningssätt i genusdiskussionerna skulle kunna vara att det me-
diematerial och den kurslitteratur som studenterna arbetade med under dessa 
diskussioner kan ses som enklare att tolka utifrån ett liberalt maktbegrepp. 
Vid genusseminariet fokuserade materialet fyra enskilda partiledare, två 
kvinnor och två män. I detta material hade alltså enskilda individer en myck-
et framträdande roll. Även mediematerialet under krigsseminariet inbegrep 
individer på ett explicit sätt (se avsnittet om metod, s. 36-38, för beskrivning 
av kurslitteraturen). Materialet som studenterna jobbade med under nations-
seminariet, däremot, fokuserade inte individer på samma sätt, vilket också 
kanske medförde att det blev svårare att till exempel hitta enskilda offer och 
förövare.  

Vid genusseminariet kan det tänkas att användandet av ett liberalt makt-
begrepp möjliggjorde för studenterna att hantera en typ av provokation som 
ett kritiskt och strukturellt perspektiv skulle kunna väcka. Det är möjligt att 
studenterna, genom denna förståelse av makt, kunde tillskriva sig själva po-
tentiell makt att påverka och förändra situationer snarare än att se sig själva 
som en del i större och svårföränderliga strukturer. Kurslitteraturen, semina-
riefrågorna och mediematerialet som studenterna jobbade med under nat-
ionsseminariet öppnade dock inte upp för denna typ av tolkningar av makt 
på samma sätt som den kurslitteratur, mediematerial och seminariefrågorna 
som behandlades under genusseminariet gjorde.  
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Värderingar om identitet 
Resultaten från den första och tredje delstudien visar att värderingar om 
identitet var av särskild betydelse för hur studenterna kontextualiserade nat-
ionsbegreppet. Studenterna föreföll stundtals förstå nationsbegreppet som 
negativt laddat, men de tenderade då att undanta sig själva från reproduce-
randet av det nationella, exempelvis genom att hävda att nationalism är ett 
irrelevant fenomen eller att de själva inte var speciellt nationalistiska av sig. 
Studenterna talade här i termer av att nationalism är ett mindre betydelsefullt 
fenomen, både med avseende på vilken betydelse fenomenet hade för svens-
kar generellt och med avseende på vilken betydelse nationalism hade för 
dem personligen. Det tycks som om en viss emotionell laddning omgärdade 
nationsbegreppet. För studenterna verkar problematiken här handla om att få 
ihop hur ”jag” kan vara en aktiv medskapare av något dåligt och till och med 
farligt, som jag dessutom upplever som positivt (t.ex. gemenskap).  

Jansson, Wendt och Åse (2013) har arbetat med delvis samma data som 
använts i denna avhandling, men utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. 
Precis som i avhandlingens tredje delstudie så användes de gruppdiskussion-
er som spelades in under nationsseminariet. Enligt Jansson et al. använder 
sig studenterna av olika diskursiva repertoarer som på olika sätt både möj-
liggör och begränsar studenternas möjligheter att problematisera nationsbe-
greppet. Ett exempel på en sådan repertoar är ”the repertoire of deficit nat-
ionalism” (s. 39); berättelsen om Sverige som det moderna landet där vi inte 
bryr oss nämnvärt om nationalism, där vi tvärt om lider av ett nationalism-
underskott. Dessa repertoarer fyller funktionen av att tona ner betydelsen av 
den svenska nationalismen. Enligt Jansson, Wendt och Åse använde sig stu-
denterna av dessa repertoarer under seminariediskussionerna vilket försvå-
rade för studenterna att betrakta nationen som en politisk och social kon-
struktion. Dessa repertoarer kan ses som berättelser om hur ”vi” svenskar är. 
Här finns alltså nära kopplingar till föreställningar om den egna identiteten.  

Utifrån studenternas sätt att tala och skriva om nationsbegreppet utkristal-
liseras en komplex syn på nationsbegreppet där detta ibland förstods att 
handla om gemenskap och kärlek men samtidigt även som något som man 
bör ta avstånd ifrån. Här verkar således finnas en viss emotionell laddning 
som inte går att finna på samma sätt när det gäller studenternas diskussioner 
om genusbegreppet.  
 

Värderingar om vetenskap 
Resultaten från den andra och tredje delstudien visar att värderingar kopp-
lade till vetenskap hade stor betydelse för studenternas kontextualiseringar 
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av både genus- och nationsbegreppet. Studenterna verkade uppfatta att an-
vändandet av ett kritiskt och strukturellt perspektiv handlar om att kritisera 
medier, och då närmare bestämt i bemärkelsen att synliggöra när medie-
materialet inte skildrade verkligheten på ett korrekt sätt. Det verkar här som 
att studenterna inte uppfattade det som tillräckligt, och inte heller berättigat, 
att endast peka på strukturer när journalisten ”gör sitt jobb” genom att åter-
spegla verkligheten. Här förefaller det som om studenterna, istället för att 
peka på strukturer, tolkade att uppgiften handlade om att ge orsaksförkla-
ringar, alltså att förklara varför materialet såg ut på ett visst sätt. När studen-
terna uppfattade att materialet speglade verkligheten tycktes de anse det vara 
ogrundat att kritisera medierna, det vill säga att anlägga ett kritiskt och struk-
turellt perspektiv (i den bemärkelse som studenterna uppfattade betydelsen 
av perspektivet). Det tycks därför som om studenterna tolkar att vetenskap-
lighet handlar om att kunna fastslå samband och orsaker. Tendensen att leta 
efter orsaker istället för att beskriva strukturer kan relateras till studier om 
studenters förståelse av begrepp inom historieundervisning, så som Parla-
mentarismens genombrott, Industriella revolutionen och Upplysningstiden 
(Halldén 1997; 1998). Snarare än att betrakta olika strukturella omständig-
heter tänkte sig dessa studenter exempelvis att aktörers intentioner och käns-
lor förklarar historiska skeenden. Detta i sin tur betydde att studenterna inte 
alltid uppfattade det som läraren avsåg att förmedla. På liknade sätt kan det 
resonemang som studenterna förde i denna avhandlings delstudier förstås; 
istället för att tolka strukturer i materialet försökte de leta efter olika orsaker 
som kunde förklara materialet. Studenternas resonemang blir då följaktligen 
ett sätt att praktisera vetenskap, vilket är troligt att de uppfattade att de skulle 
göra eftersom uppgifterna gavs inom ramen för ett statsvetenskapligt sam-
manhang. 

Den andra delstudien tydliggör att studenterna förhandlade fram olika för-
ståelser för hur man bör se på vetenskaplig kunskap. Det fanns ett mönster i 
gruppdiskussionerna som påminner om hur studenterna talade om makt, 
nämligen att studenterna tenderade att ifrågasätta det kritiska och strukturella 
perspektivet utifrån andra premisser. Då en student introducerade en tolk-
ning baserat på ett strukturellt perspektiv blev denna ofta ifrågasatt av en 
annan student utifrån ett alternativt sätt att förstå vetenskap. Den andre stu-
denten kunde exempelvis argumentera för att genus bara var en av flera möj-
liga variabler och att skillnaden likväl kunde förklaras av andra variabler 
som till exempel ålder. Precis som vid exemplen om makt tenderade den 
första studenten att falla in i den andre studentens resonemang. Studien visar 
exempel på att en lärandesituation som denna, där uppgiften består i att 
muntligen diskutera kring frågeställningar med andra studenter, inte bara 
involverar studenternas egna värderingar om makt och vetenskap. Precis 
som studenterna hade att förhålla sig till de samhälleliga repertoarerna om 
svenskhet (Jansson el al., 2013) blev normer kopplade till makt och veten-
skap aspekter som studenterna hade att förhålla sig till i de mindre diskuss-
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ionsgrupperna. I denna situation har alltså den enskilda studenten även att 
hantera och förhålla sig till värderingar som andra studenter i gruppen ger 
uttryck för, värderingar som dessutom ibland tycks äga ett tolkningsföreträde 
framför det perspektiv som ingår i undervisningens målförståelse (Entwistle 
& Smith, 2002). 
 

Implikationer för lärande; generalisering och bidrag 
Som beskrivits inledningsvis i denna avhandling kan flera inriktningar skön-
jas i den forskning som studerat människors kunskap och attityder om poli-
tik. Trots en ansenlig mängd studier förefaller högskolestudenters lärande av 
politiska begrepp vara ett förhållandevis underutvecklat forskningsfält (se 
dock, Bernmark-Ottosson, 2005; Carretero & Kriger, 2011; Jansson et al., 
2009, 2013). Många omfattande studier undersöker studenters och ungdo-
mars attityder med hjälp av storskaliga enkätundersökningar (se t.ex. Amnå, 
2012; Amnå et al., 2009; Dejaeghere & Hooghe, 2009; Kennedy, 2007; Per-
sell & Wenglinsky, 2004; Schulz et al., 2010). Åtskilliga studier riktar också 
uppmärksamheten mot själva undervisningssituationen i sig (se t.ex. Hag-
ström & Scheja, 2013; Hess & Gatti, 2010; Hess & Posselt, 2002; Kaviani, 
2011; Montgomery & McGlynn, 2009; Oulton et al., 2004). Den här avhand-
lingen tar sin utgångspunkt i ett konstruktivistiskt begreppsbildningsperspek-
tiv där individens skapande av kunskap står i centrum. Utifrån denna ut-
gångspunkt har ambitionen varit att bidra med kunskap om högskolestuden-
ters lärande av politiska begrepp.  
 Genom att visa på vilket sätt värderingar kommer till uttryck i studenter-
nas kontextualiseringar av uppgifterna utgör avhandlingen ett tillskott till 
teoretiseringen av individers lärande. Utifrån en strävan om att ge en så 
komplett och adekvat beskrivning av lärandeprocessen som möjligt förefal-
ler det rimligt att värderingar lyfts fram som en dimension i denna process 
(se även Trostek, kommande). Den undervisning som studenter möter är inte 
bara av deskriptiv karaktär. Här finns även normativa inslag; studenterna i 
denna studie blir introducerade till idéer om hur statsvetenskap i detta sam-
manhang bör praktiseras. De ombeds till exempel att analysera strukturer; 
kausala förklaringar ses därmed som mindre relevanta eller kanske till och 
med helt irrelevanta. Men precis som undervisningen inkluderar värderingar 
så har studenterna uppfattningar om vad som är bra, dåligt, viktigt och irre-
levant när statsvetenskap praktiseras och som resultaten från studien visar är 
det inte alltid som studenternas värderingar överensstämmer med det som 
förespråkas i undervisningen. Sedan 1990-talet och framåt har flertalet fors-
kare inom begreppsbildningsfältet framhävt att värderingar har betydelse för 
lärande men som Sinatra och Mason konstaterar råder det fortfarande en 
brist på empiriska studier som visar hur detta ser ut (2013, s. 378). Avhand-
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lingen bidrar till denna forskningsdiskussion genom att visa flera exempel på 
hur värderingar kan involveras i studenters lärande.  

Som Sinatra och Mason (2013) noterar har få tidiga studier inom be-
greppsbildningsfältet (före 1993) lagt vikt vid affektiva, situationella och 
motivationsrelaterade faktorer. Författarna beskriver dock att det på senare 
tid förekommit en ”warming trend” inom fältet (s. 378). Tack vare denna 
trend, som enligt författarna startades av Pintrich, Marx och Doyles artikel 
från 1993, karakteriserar numera ett ökande antal studier begreppsbildning 
som ”social, contextual, motivational and affective in nature” (ibid). Som 
Sinatra och Mason påpekar söker dessa modeller (t.ex. Broughton, Sinatra & 
Nussbaum, 2013; Dole & Sinatra, 1998; Gregorie, 2003) beskriva på vilket 
sätt ”hot constructs” påverkar begreppsbildning (Sinatra & Mason, 2013, s. 
378). Snarare än att vara en del av själva lärandeprocessen antas med andra 
ord dessa faktorer hindra eller främja lärandet. Dessa studier är värdefulla 
inte minst utifrån ett didaktiskt perspektiv. Om särskilda faktorer upptäcks 
främja och hindra begreppsförändring kan undervisningen organiseras uti-
från denna kunskap. Forskning har till exempel visat att texter som innehål-
ler motargument (”refutation texts”) kan utgöra effektiva medel för att 
främja begreppsförändring när det gäller kontroversiella vetenskapliga äm-
nen som studenter inledningsvis inte vill acceptera (Broughton et al., 2013).  

Om vi riktar fokus på själva processen i sig och inte på vad som hindrar 
eller främjar den blir det tydligt att värderingar finns med hela tiden. Visst 
gör studenterna något annat än det som lärarna förväntade av dem när de 
diskuterar könsordningar utifrån ett liberalt maktperspektiv (delstudie 2) och 
visst skulle vi kunna beskriva det som att föreställningar om hur man bör se 
på makt står i vägen för den (i detta sammanhang) korrekta förståelsen av 
makt. Men om vi vänder på perspektivet och betraktar lärandet som en på-
gående process kan vi istället se det som att det är just detta som är lärande-
processen. Snarare än att se det som att alternativa föreställningar försvårar 
lärandet kan vi se det som att det är tack vare prövandet av olika begrepp och 
idéer som en förståelse kan skapas. Lärandeprocessen bör här alltså inte lik-
nas vid en rak och enkel väg. Från lärarens håll kan det kanske till och med 
se ut som om individen tar diverse omvägar. För vissa av studenterna i denna 
studie handlar lärandet om att kunna relatera synen på sig själv och sin om-
värld till förståelsen av ett undervisningsinnehåll som skiljer sig från hur den 
lärande uppfattar bägge dessa aspekter. Detta sätt att se på lärande fordrar 
dock att lärandet ses som en process och inte som ett utfall av en process i 
vilken förståelsen överensstämmer med vad som i det specifika samman-
hanget ses som en korrekt förståelse - ett förhållningssätt som Larsson 
(2013) beskriver som att vara intresserad av lärande ”in its own right” sna-
rare än i normativ mening (sid. 47).  

Inom begreppsbildningsfältet har en stor andel studier ägnat sig åt just 
”normativa studier” där den lärandes förståelse karaktäriserats som bristfäl-
lig i relation till kulturellt eller vetenskapligt accepterade förklaringar. Fler-
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talet forskare har dock framhållit att detta förhållningssätt riskerar att un-
derskatta den lärandes kompetens då allt för lite hänsyn tas till att förstå me-
ningsskapandet utifrån den lärandes perspektiv, något som i sin tur riskerar 
att resultera i en mycket snäv beskrivning av lärande (Halldén et al., 2013; 
Larsson, 2013; Säljö 1991). Genom att istället sträva efter att förstå vad den 
lärande försöker uppnå när denne exempelvis löser en uppgift – det vill säga 
att söka efter rationaliteten och koherensen i den lärandes resonemang sna-
rare än vari resonemanget brister utifrån exempelvis en vetenskaplig förkla-
ring (Larsson & Halldén, 2010) – kan bra förutsättningar skapas för att syn-
liggöra den komplexitet som karaktäriserar lärandet. I första hand är studier 
med detta upplägg av värde för teoretiseringen av individers lärandeprocess 
men utifrån resultaten kan även vissa implikationer för undervisning låta sig 
göras. Jag kommer att återkomma till detta i ett kortare avsnitt nedan.  
 

Lärandets komplexitet 
Resultaten från avhandlingens delstudier visar att värderingar kommer in på 
fler sätt än bara genom att vara explicit relaterade till nations- och genusbe-
greppet i sig. Med detta menas att värderingarna i första hand inte bara hand-
lade om huruvida köns- och nationsordningar är bra/dåliga, oviktiga/viktiga 
och så vidare. Detta resultat kan ses som en konsekvens av en medvetet 
”bred ingång” i datamaterialet där avsikten varit att förstå i vilket begrepps-
ligt sammanhang studenterna placerade begreppen och uppgifterna i samt 
hur värderingar kommer till uttryck i dessa tolkningar. Ambitionen har med 
andra ord inte varit att ta reda på studenternas värderingar av genus och nat-
ion och hur dessa värderingar i sin tur påverkar vad studenterna lär sig. 
Denna ingång skiljer avhandlingen från många studier inom begreppsbild-
ningsfältet i flera bemärkelser. Som beskrivits ovan har det för det första 
funnits en stark tradition i detta forskningsfält att fokusera på hur studenters 
förståelse skiljer sig från vetenskapliga förklaringar, där man alltså har foku-
serat på det som saknas i studenternas förståelse snarare än på den förståelse 
som studenterna ger uttryck för. För det andra har studier som rör begrepps-
bildning och värderingar främst riktat uppmärksamhet på hur studenters 
grundläggande värderingar hindrar eller främjar lärandet och för det tredje 
har, precis som Sinatra & Mason beskrivit, många forskare numera poängte-
rat betydelsen av värderingars roll i lärandet men mycket få visat hur detta 
kan se ut empiriskt (2013, s. 378). Genom denna breda ingång visar avhand-
lingen att värderingar genomsyrar studenternas tolkningar. Här visar resulta-
ten att studenternas kontextualiseringar av genusbegreppet framförallt inne-
fattade värderingar om makt och vetenskap medan studenternas kontextuali-
serande av nationsbegreppet även inrymde värderingar kopplade till identi-
tet.  
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När studenterna skapar mening kring nations- och genusbegreppet har de 
många aspekter att förhålla sig till. På en övergripande samhällelig nivå kan 
olika narrativ eller diskurser ses kopplade till begreppen (Jansson et al., 
2013). Här finns berättelser om exempelvis vad det innebär att vara svensk 
som de flesta av oss troligen bär med oss, så även de studenter som ingår i 
denna avhandling (ibid). När studenterna diskuterade kring begreppen i 
gruppdiskussioner har vi sett att vissa tolkningar av makt och vetenskap gavs 
tolkningsföreträde i diskussionerna (avhandlingens andra delstudie). Detta 
visade sig bland annat i att studenterna ”tog tillbaka” tolkningar baserade på 
ett kritiskt och strukturellt perspektiv vilket resulterade i att kraften i argu-
menten tonades ner. Möjligen kan därför värderingar ses existera på olika 
nivåer. Den enskilda personen handlar dels utifrån sina egna tolkningar om 
vad som uppfattas som rätt sätt att förstå makt och vetenskap i det aktuella 
sammanhanget men måste även förhålla sig till att olika förståelser av makt 
och vetenskap ges olika status i grupperna. Ofta stämmer säkerligen dessa 
förståelser överens men en del exempel från avhandlingens andra delstudie 
tyder på att så inte alltid behöver vara fallet. Denna typ av lärandesituation – 
där studenter diskuterar i grupper – öppnar därför upp för att förhandlingar 
av olika tolkningar av centrala begrepp och perspektiv blir till en del av stu-
denternas lärandeprocess.  

Sammantaget visar avhandlingens tre delstudier på tre områden där värde-
ringar var av särskild betydelse för studenternas kontextualiseringar av upp-
gifterna: identitet, makt och vetenskap. Identitet kan ses som ett personrela-
terat område. Det handlar om studenternas självuppfattningar samt proble-
matiken att hantera hur denna förståelse kan relateras till de begrepp som 
ingår i undervisningen. Makt kan ses som ett centralt statsvetenskapligt be-
grepp och därmed som ett ämnesrelaterat område. Vetenskap kan ses som 
ett mer övergripande område som inte bara anger vad som är statsvetenskap 
utan också mer generellt innefattar metoder för att komma fram till giltig 
kunskap inom den verksamhet som studenterna befinner sig i, det vill säga 
inom universitetsvärlden. Att studenternas kontextualiserande av uppgifterna 
involverar värderingar som knyter an till samtliga dessa områden ger en 
anvisning om komplexiteten i studenternas lärandeprocess. Det illustrerar 
även att förståelsen av ett begrepp förutsätter förståelsen av andra lika avan-
cerade begrepp eftersom dessa kan ses sitta ihop som i en begreppslig väv 
(Larsson & Halldén, 2010; Vosniadou, 1994). Förståelsen av Billigs nat-
ionsbegrepp fordrar exempelvis en förståelse av hans maktbegrepp, vilket 
kan ses som ett minst lika komplicerat begrepp.  

Med en beredskap och förståelse för att lärande innefattar en värderingso-
rienterad dimension kan lärare bli bättre rustade att stödja studenter. Om 
lärare är medvetna om att studenters lärandeprocess kan komma att invol-
vera värderingar som relaterar till identitet, till ämnesspecifika begrepp och 
till vetenskap kan dessa områden betraktas som möjligheter eller fönster för 
att fånga upp, möta och stödja studenter i deras lärande. I klassrummet skulle 
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detta kunna adresseras på olika sätt, exempelvis genom att explicitgöra de 
grundläggande teoretiska utgångspunkter som gäller för det perspektiv som 
inbegrips i målförståelsen. Betydelsen av olika begrepp och perspektiv 
kunde även tydliggöras om dessa kontrasterades mot andra alternativa tolk-
ningar av begrepp och perspektiv. För att klargöra betydelsen av ett kritiskt 
och strukturellt maktperspektiv skulle detta alltså kunna kontrasteras mot 
alternativa maktperspektiv.  
 

Värderingar som en central dimension i lärande  
För att förstå och tolka individers lärande har forskning framhållit att lärande 
kan ses som en intentionell aktivitet, vilken både har en ”kognitiv” och en 
”social” dimension (Halldén et al., 2007). En individ handlar på ett visst sätt 
utifrån sina tidigare föreställningar om ämnet/det som det talas om men 
också utifrån hur individen tolkar den aktuella situationen. Forskaren som 
tolkar individens lärandeprocess bör därför inte bortse från att yttranden är 
fällda i en specifik situation. Snarare kan man se det som att individen besit-
ter en repertoar av föreställningar om till exempel ett undervisningsinnehåll 
men bara ger uttryck för vissa av dessa beroende på hur personen tolkar den 
specifika undervisningssituationen. Att betrakta lärandet som en intentionell 
aktivitet kan ses som en mötesplats för ett sociokulturellt och ett konstruktiv-
istiskt sätt att förstå lärande: 

it is argued that by taking into account an interviewee’s conceptions of the sit-
uation, as well as of the subject matter being talked about, some sort of a 
bridge between the methodological standpoints of constructivism and soci-
ocultural theory can be formed. (Halldén et al., 2007, s. 25). 
 

Handlingar kan förstås om vi kan ta reda på vad individen försöker göra i 
den aktuella situationen. Eftersom utgångspunkten är att individen handlar 
dels utifrån vad hen uppfattar är lämpligt att göra i den specifika situationen 
och dels utifrån sin tidigare kunskap om ämnet (oberoende situation) finns 
två förklaringsgrunder för handlingar; en diskursorienterad och en kompe-
tensorienterad.  

De studier som undersökt studenters lärandeprocess utifrån ett intention-
ellt perspektiv har inte beskrivit värderingar som en del i individers hand-
lingar även om studier har visat att undervisning med miljöinnehåll kan leda 
till att studenters värderingar aktualiseras (Lundholm, 2003; Österlind, 
2006). Utgångspunkten i den här avhandlingen är att värderingar alltid inbe-
grips i lärandeprocessen men som resultaten från delstudierna visar så fram-
träder värderingar som särskilt centrala när studenterna blir konfronterade 
med denna typ av politiska begrepp. I delstudierna handlar detta exempelvis 
om vad som uppfattas som bra och dåliga sätt att praktisera vetenskap 
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och/eller statsvetenskap. Här finns starka föreställningar om vad som är rätt 
eller fel att göra; till exempel när ett kritiskt och strukturellt perspektiv be-
döms som berättigat och när det inte gör det, samt när det bedöms att vara 
relevant att tala om makt och när det inte gör det. Genom att rikta uppmärk-
samheten mot hur värderingar kommer till uttryck när studenterna praktise-
rar statsvetenskap blir det möjligt att få kunskap om vilka premisser studen-
terna anser bör gälla för denna aktivitet, alltså hur man bör praktisera stats-
vetenskap. Som avhandlingens resultat visar är det inte alltid som studenters 
föreställningar om dessa premisser överensstämmer med de premisser som 
förespråkas i undervisningen. Studenterna värderade exempelvis ”gemen-
skap” högt, vilket resulterade i ett delvis icke-problematiserat nationsbe-
grepp. I detta avseende uppfylldes alltså inte högskoleförordningens mål om 
att studenterna ska utveckla ett kritiskt och problematiserande förhållnings-
sätt. På så vis kan värderingar beskrivas genomsyra studenternas kontextua-
liseringar. Att inte tillräkna värderingar någon betydelse för lärande implice-
rar, som Pintrich et al., 1993 påpekat, en syn på den lärande som ständigt 
neutral eller likgiltig i sitt förhållningssätt till begreppet eller uppgiften i 
fråga, det vill säga att lärandet ses som en process där individen alltid accep-
terar samtliga premisser och där utmaningen för den lärande endast handlar 
om att förstå hur den nya kunskapen relaterar till den gamla.  

Baserat på de resultat som framkommit i avhandlingens olika delstudier 
vill jag därför föreslå att vi förutom att tala om en kognitiv och en social 
dimension av lärande, även bör tala om en värderingsrelaterad dimension. 
Denna värderingsorienterade dimension kan ses som en väsentlig del i läran-
dets komplexitet och blir tydlig inte minst när det gäller begrepp inom sam-
hällsvetenskapen som uppfattas som värdeladdade.  

Detta leder in på resonemang om generaliserbarhet och validitet. Vad bi-
drar avhandlingen med för generell kunskap? Kan man tala om en värde-
ringsrelaterad dimension oavsett lärandestoff eller gäller detta kanske främst 
samhällsvetenskapliga och/eller politiska begrepp? Dessa frågor kommer att 
behandlas i följande avsnitt.  
 

Metodologiska reflektioner  
Angående den första frågan som ställdes i föregående avsnitt, alltså vilken 
generell kunskap studien bidrar med, kan för det första studiet av värdering-
ar som sammanhangsberoende och som en del i lärandet ses som ett nytt och 
produktivt sätt att hantera värderingar i relation till lärande. För det andra 
bidrar avhandlingen med flera empiriska exempel på hur värderingsdimens-
ionen ser ut i detta sammanhang. För det tredje är eventuellt de tre områden 
som identifierats (makt – dvs. ett ämnesspecifikt begrepp, identitet och ve-
tenskap) generaliserbara så till vida att det kan utgöra ett konstruktivt projekt 
att försöka urskilja dessa tre områden i relation till lärande och värderingar. 
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Detta är dock en idé som skulle behöva prövas i flera studier, på basis av 
endast denna går det inte att säga om så är fallet, men framförallt när det 
gäller värdeladdade begrepp är det tänkbart att värderingar kan komma att 
röra dessa tre områden. Alltså utifrån en problematik som är kopplad till ett 
ämnesspecifikt begrepp (dvs. när och hur det uppfattas som relevant och 
legitimt att använda begreppet i fråga, i detta fall ”makt”), utifrån en pro-
blematik som för studenten handlar om att koppla ihop hur ”jag” relaterar till 
de begrepp som ingår i målförståelsen, samt utifrån vad som uppfattas som 
legitima sätt att praktisera vetenskap. Som visas i avhandlingen kan värde-
ringar i relation till dessa tre områden vara mer eller mindre tydliga när det 
gäller olika begrepp. I detta fall var till exempel värderingar knutna till iden-
titet mer framträdande när det gäller nationsbegreppet än genusbegreppet, 
vilket i sig kan tyckas något överraskande då även kön borde kunna uppfatt-
tas som nära knutet till identitet.  

Utifrån det perspektiv på värderingar som anammas här följer att värde-
ringar är en del av lärandet men inte hur denna del ser ut. Hur den värde-
ringsorienterade dimensionen ser ut när det gäller andra ämnesområden och 
begrepp är följaktligen en empirisk fråga. Avhandlingen kan dock förstås 
som ett exempel på att det är intressant att hantera värderingar på detta sätt. 
Utifrån denna studie med dess urval på 22 studenter går det inte heller att 
veta om ett undervisningsinnehåll som involverar ett kritiskt och strukturellt 
genusbegrepp alltid kommer att aktualisera tolkningar av makt som är base-
rade på en liberal förståelse. För att ta reda på detta skulle en annan typ av 
studie behöva genomföras. Tack vare detta mindre urval, samt en analysme-
tod som tillåter ett synliggörande av nyanserna och detaljerna i studenternas 
resonemang, har det dock varit möjligt att få djupgående kunskap om stu-
denternas meningsskapande samt hur värderingar kommer in i deras kontex-
tualiseringar av de olika uppgifterna. Denna detaljrikedom och djup hade 
med stor sannolikhet inte kunnat fångas genom exempelvis en enkätunder-
sökning. 

Slutligen bör också tilläggas något om studiens validitet. När det gäller 
avhandlingens andra delstudie står det inte explicit i artikelns syfte att vi 
ämnar undersöka värderingar. Det är dock fullt möjligt att tolka resultaten 
utifrån det perspektiv på värderingar som används i denna avhandling (se s. 
29). Av resultaten framgår exempelvis att studenterna kontinuerligt tolkar 
mediematerialet utifrån en individorienterad nivå där utgångspunkten för 
dem är ett liberalt maktbegrepp. Genom att föra in frågeställningar och för-
klaringar på denna individuella nivå gjordes uppgifterna om till att handla 
om exempelvis individuell diskriminering. De fanns vissa aspekter som stu-
denterna ansåg var viktiga och relevanta att ta hänsyn till när de löste uppgif-
terna, exempelvis om någon i mediematerialet blivit illa behandlad. Studen-
terna uppfattade alltså att det var på detta sätt man bör tala om makt i detta 
sammanhang.  
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Det finns ytterligare frågor som skulle kunna resas när det gäller delstudi-
ernas validitet. Går det att fånga en (lärande)process genom skriftliga exam-
inationer? Och är det möjligt att få kunskap om individers lärandeprocess 
utifrån gruppdiskussioner? Jag menar att båda dessa frågor har med synen på 
lärande att göra. Om lärande förstås som utfallet av en process – det vill säga 
som resultatet av en avslutad process – och som något som studenter redogör 
för i sina skriftliga examinationer så är svaret på den första frågan nej. Ses 
lärande däremot, i likhet med denna avhandling, som en ständigt pågående 
process där praktiserandet av statsvetenskap också inkluderar examinations-
skrivandet så blir svaret på frågan ja. Det blir då möjligt att försöka förstå 
hur studenterna kontextualiserar uppgiften samt på vilket sätt värderingar 
kommer till uttryck i detta arbete. 

Man kan även fundera på om gruppdiskussioner utgör ett relevant data-
material när ambitionen är att undersöka värderingar i individers lärandepro-
cess. Studenterna påverkar ju varandra när de diskuterar i en grupp, kanske 
tar personerna olika mycket plats och så vidare. Varför då inte genomföra 
enskilda intervjuer med studenterna? För det första menar jag att även en 
intervjusituation utgörs av ett samtal med minst två parter som kommer att 
påverka varandra (Fontana & Frey, 2005). För det andra så menar jag att det 
är möjligt att studenterna skulle tolka intervjusituationen som ett helt annat 
sammanhang och därför är det inte alls säkert att de skulle ge uttryck för 
värderingar på samma sätt som om de vore i ett sammanhang där de prakti-
serar statsvetenskap. Givet avhandlingens syfte samt det perspektiv på lä-
rande som tillämpas i avhandlingen är det därför lämpligt att data består av 
material som studenterna producerat inom ramarna för en kurs i statsveten-
skap. Ambitionen har varit att undersöka hur studenterna ger uttryck för 
värderingar i just detta sammanhang. Därmed görs alltså inte något anspråk 
att ta reda på vare sig studenternas kunskap eller värderingar oberoende av 
sammanhang. Tvärt om kan betoningen på att allt lärandet är kontextbero-
ende ses som en styrka med det perspektiv som anläggs i avhandlingen ef-
tersom denna utgångspunkt till viss del bemöter den kritik mot en konstruk-
tivistisk ansats som en del sociokulturella teoretiker framfört (se t.ex. 
Schoultz et al., 2001).  
 

Avslutande ord 
Resultaten från denna avhandling har visat på vilket sätt värderingar kan ses 
som en del av lärandeprocessen när målförståelsen utgörs av två politiska 
begrepp; nationsbegreppet och genusbegreppet. Värderingsdimensionen 
tycks bli särskilt tydlig när uppgiften och/eller begreppet väcker ett starkt 
personligt engagemang hos den lärande. Det är tänkbart att många samhälls-
vetenskapliga begrepp gör detta. Ett personligt engagemang skulle dock 
även kunna väckas hos den lärande när det gäller andra begrepp och ämnes-
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områden. Forskning har till exempel visat att läkarstudenter uppfattar de 
moment i utbildningen som innefattar deltagande vid obduktioner som emot-
ionellt utmanande (Weurlander, Scheja, Hult, & Wernerson, 2013). Det är 
rimligt att denna typ av lärandesituation väcker ett starkt engagemang från 
studenternas sida och att värderingar därmed har en framträdande position i 
studenternas lärandeprocess.  

Det vore därför intressant att undersöka hur värderingar involveras i stu-
denters lärande av andra begrepp och om det går att skönja värderingar 
kopplade till identitet, ämne och syn på vetenskap även när det gäller andra 
ämnesområden.  
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Summary in English 

Learning, values and political science 
Students’ interpretations of nation and gender 

 
 

This thesis is based on three studies, presented in three articles that investi-
gate how students tackle various tasks challenging them to adopt a critical 
and structural perspective on the concepts of nation and gender. Special 
attention is drawn to how values are expressed when the students are con-
fronted with the tasks, that is, to the value-oriented dimension of the learning 
process.  

Researchers have pointed to widespread and taken for granted concep-
tions of both nation and gender. For instance, these two concepts tend to be 
conceived as natural and essentialistic categories rather than political con-
structions (Billig, 1995; Jansson et al., 2013; Prentice & Miller, 2006). Fur-
thermore, they have been recognized as related to conceptions about self-
perception and identity (Jansson et al., 2013; Walters & Sylaska, 2012). 
Moreover, research shows that students tend to view gender perspectives as 
pseudoscientific in the sense that feminist knowledge is viewed with disdain 
(Webber, 2005). Taken together, these aspects bring to the fore questions of 
how values are involved in the students’ learning processes. This is an un-
derexplored area of research. While many studies have investigated individ-
uals’ values and/or attitudes of political concepts per se (Amnå, 2012; Amnå 
et al., 2009; Dejaeghere & Hooghe, 2009; Kennedy, 2007; Persell & 
Wenglinsky, 2004; Schulz et al., 2010) and others have focused on the edu-
cational setting in which the learning of political concepts takes place (Hag-
ström & Scheja, 2013; Hess & Gatti, 2010; Hess & Posselt, 2002; Kaviani, 
2011; Montgomery & McGlynn, 2009; Oulton et al., 2004) few studies have 
concentrated on values in relation to students’ learning processes. Some 
studies have investigated individuals’ understanding of political concepts 
(Berti & Andriolo, 2001; Berti & Benesso, 1998; Berti & Vanni, 2000; Car-
retero et al., 2012; Eriksson, 2006; Haste & Torney-Purta, 1992; Helwig, 
1998; Howard & Gill, 2000; Jansson et al., 2009, 2013 ; Sinatra et al., 1992; 
Torney-Purta, 1994), but these studies have not paid explicit attention to 
values.  

Although a number of studies have explored students’ learning of politi-
cal concepts within higher education (see for instance, Carretero et al., 2012; 



 62 

Eriksson, 2006; Jansson et al., 2009, 2013), the majority of studies that have 
focused on learning of political concepts have investigated children’s or 
adolescents’ understanding (see for instance, Berti & Andriolo, 2001; Berti 
& Benesso, 1998; Berti & Vanni, 2000; Haste & Torney-Purta, 1992; Hel-
wig, 1998; Howard & Gill, 2000; Sinatra et al., 1992; Torney-Purta, 1994). 
In respect of students’ understanding of nation in higher education, this has 
been investigated both in history education (Carretero, Rodríguez & Asen-
sio, 2012) and in political science education (Jansson et al., 2009, 2013). 
Research show that when students are asked to discuss the construction of 
nation their discussions “easily turns into an essentialization of the nation” 
(Jansson et al., 2013, p. 48). A similar result was found in an Argentinian 
study showing that the majority of the participating students viewed Argen-
tina as essentially Argentinian regardless of the historical development (Car-
retero et al., 2012, p. 164).  
 

Theoretical background 
The conceptual change perspective stands out as one of the major theoretical 
perspectives for conceptualizing individuals’ learning processes and it is also 
the perspective used in the thesis. The theoretical underpinnings rely heavily 
on Piaget’s investigations into individuals’ construction of knowledge (Fla-
vell, 1963; Piaget, 1953, 2001, 2007). Studies within this research field have 
traditionally investigated learning within the natural sciences. However, for a 
recent review of research on conceptual change in the social sciences, see 
Lundholm & Davies, 2013.  

Some criticism has been leveled against the conceptual change perspec-
tive. For instance, researchers have argued against the common assumption 
that individuals’ need to abandon common sense conceptions in order for 
conceptual change to occur. As individuals have the capability of under-
standing a phenomenon differently depending on how they interpret the situ-
ation, learning does not necessarily imply a linear process. Instead it has 
been proposed that conceptual change can be conceptualized as a problem of 
contextualization that for the learner involves the ability to differentiate be-
tween different and feasible contexts for interpretation (Caravita & Halldén, 
1994; Halldén, 1999; Halldén et al., 2013; Scheja, 2002; Wistedt, 1994). 
From such a perspective, conceptual change implies not necessarily aban-
doning common sense conceptions in favour of scientific ones, but rather 
expanding the repertoire of conceptions and ways of viewing the world. Ac-
cording to such a contextualization perspective, learning is regarded as an 
intentional activity that can be understood if we understand what the learner 
is trying to do when s/he for instance is solving a task in an instructional 
setting, that is, how the learner contextualize the task (Halldén et al., 2007). 
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Furthermore, researchers have stated that earlier conceptual change stud-
ies have paid insufficient attention to how for instance motivation, emotions 
and values relate to the conceptual change process (Pintrich et al., 1993). As 
pointed out by Sinatra & Mason (2013), even if these questions have re-
ceived an increased interest among conceptual change researchers in the last 
20 years, it is important to note that the research investigating the relation-
ship between for instance values and conceptual change is still relatively 
scarce (p. 378). The studies that have taken values into account have tradi-
tionally treated values as factors that are assumed to either hinder or promote 
conceptual change (Broughton et al., 2013; Dole & Sinatra, 1998; Gregorie, 
2003). Such a perspective implies that values are part of an individual’s per-
sonality and thus transcend specific situations (Schwartz, 1992). In the pre-
sent thesis, values are understood as dynamic and context-dependent. Adopt-
ing a contextualization perspective, individuals are assumed to interpret 
tasks both on the basis of their prior knowledge and on the basis of how they 
interpret the situation at hand. Consequently individuals may also (implicitly 
or explicitly) express different values in different situations.  
 

Aim and research questions 
The overall aim of this thesis is to contribute with knowledge of the value-
oriented dimension of the learning process. This is accomplished by investi-
gating how values are expressed in students’ contextualizations of tasks that 
involve problematizing structures related to nation and gender.  
 
Research questions:  
How are values expressed in students’ contextualizations of a written exam 
asking them to problematize structures related to nation? (Study 1) 
 
How are values expressed in students’ contextualizations of group assign-
ments asking them to problematize structures related to gender? (Study 2) 
 
How are values expressed in students’ contextualizations of group assign-
ments asking them to problematize structures related to nation? (Study 3) 
 

Method  
Data were collected within the framework of a first-year university course in 
political science. A key feature of the course was to problematize taken-for-
granted ideas about gender and nationalism. The aim of the course was also 
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to develop students’ ability to analyse how “media contribute to the recon-
struction of different power relations and identities”, for instance in form of 
ethnicity/race. Twenty two (N=22) students participated in the three studies. 
Data material consisted of tape-recorded group discussions and written home 
exams. All informants were anonymised and informed that they were permit-
ted to withdraw their participation at any time. 

Data was analyzed following the principles of intentional analysis (Hall-
dén et al., 2007; Halldén et al., 2013). The students’ utterances were regard-
ed as actions and were explored with an emphasis on how values were ex-
pressed through these actions. In order to interpret how the students express 
values, the analysis focused on what the students were trying to do when 
working with the tasks by understanding what questions they posed and re-
sponded to and what problems they seemed to be solving. In other words 
how they contextualized the tasks.  
 

Results 
Taken together, the results from the three studies point to three areas where 
values are of specific importance for how the students contextualized the 
tasks. Above all it was in relation to power, identity and science that the 
students introduced and held on to other ideas than those advocated in the 
teaching geared towards the course’s target understanding.  

The results from the second and third study show that the students clearly 
connected power to the concept of gender. In their interpretations of the Me-
dia material, the students were quick to provide examples of when women 
and men were framed differently and the students also discussed how this 
could be seen as problematic. In this respect, the students drew attention to 
how Media reproduces structures related to gender. However, in order to 
look for structures and to find out if structures related to gender really could 
account for and explain the material, the students often turned to an explana-
tory framework based on a liberal understanding of power (Dahl, 1957) in 
which the unit of analysis was the individual. This could be reflected as 
searching for individual victims and perpetrators, where the students tried to 
figure out the intentions of specific individuals in the material.  

Moreover, the results show that students negotiated understandings of a 
liberal and a structural gender perspective. When a student introduced an 
interpretation based on a structural perspective, lines of reasoning based on a 
liberal perspective often questioned this interpretation. In these cases the first 
student tended to enter the other person’s framework, thus leaving the struc-
tural perspective. The students’ discussions contained no examples of the 
opposite – that reasoning based on a liberal perspective was abandoned in 
favour of reasoning based on a structural perspective. This suggests that the 
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liberal power perspective was given interpretative prerogative in the discus-
sions.  

Generally, the students did not find it emotionally challenging or prob-
lematic to question orders related to gender by connecting them to power. 
For the students, the problem seemed rather to involve difficulties in know-
ing whether gender structures were the factor that could explain the material.  

The students’ contextualizations of the concept of nation were more com-
plex. Sometimes they even questioned if the concept of nation should be 
problematized in the first place. The results from the first and the third study 
showed that the students sometimes viewed structures related to nation as 
problematic but in these cases they tended not to include themselves in the 
reproduction of nationalism. For the students, the concept of nation was thus 
more emotionally charged than the concept of gender. The concept of nation 
appears to involve a problem that concerns the difficulty in understanding 
how “I” can be part of reproducing something bad and even dangerous 
which “I” at the same time experience as positive (e.g. national belonging 
and community). Consequently, values related to identity were of im-
portance for the students’ contextualizations of nation.  

Lastly, the results from the second and third study suggest that values re-
lated to science were of significance for the students’ contextualizations of 
the tasks. The students were not content only pointing to structures but were 
also occupied with figuring out if structural mechanisms really could explain 
the Media material. Gender could for instance turn into one of many possible 
factors in conformity with age, political affiliation, and so forth that could 
explain why the politicians in the material were framed in a certain way. 
Consequently, interpretations from a structural perspective concerning the 
function of the gender order turned into questions of whether there is a gen-
der order in the first place.  

In the group discussions, students negotiated different views on science. 
They tended to question the legitimacy of the structural perspective by the 
means of other premises, namely by reasoning based on alternative ways of 
understanding the nature of science and scientific method. Similar to the 
observed patterns regarding how the students talked about power, the student 
who introduced an interpretation based on a structural perspective tended to 
change her/his reasoning when the interpretation was challenged by another 
group member.  
 

Concluding discussion 
As has been noted by Sinatra & Mason (2013), a “warming trend” among 
conceptual change studies has in the last 20 years foregrounded questions of 
how values relate to conceptual change. An increasing number of researchers 
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characterize conceptual change as “social, contextual, motivational and af-
fective in nature” (p. 378). However, empirical studies investigating these 
“warm” aspects of the conceptual change process are “still relatively rare” 
(ibid). The present thesis can be seen as a contribution to this discussion in 
the sense that it offers examples of how values are involved in the students’ 
learning processes. In particular, this research offers a new and complemen-
tary perspective on values in relation to students’ conceptual change process. 
Previous research has mainly described models of how affective factors in-
fluence learning (Broughton et al., 2013; Dole & Sinatra, 1998; Gregorie, 
2003). In other words, the ambition has been to establish how different fac-
tors hinder or promote conceptual change. However, if conceptual change is 
viewed as an on-going process, and the ambition is to describe this process 
in the most adequate way, values may be regarded as part of that very pro-
cess. Based on the results of this thesis, values can be seen as a central di-
mension of the learning process and furthermore a key aspect of what makes 
learning such a complex process.  
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