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Denna studie syftar till att undersöka hur elever i årskurs 1 på gymnasiet uppfattar att de, 

inom ramen för kursen Samhällskunskap 1b, kan använda en samhällsvetenskaplig 

analysmodell för att analysera ett samhällsproblem. Studien utgår från två 

forskningsfrågor: Hur uppfattar elever på gymnasiets högskoleförberedande program att 

de ska använda analysmodellen? Vilka olika kvaliteter kan skilja mellan en utvecklad och 

en mindre utvecklad uppfattning av hur analysmodellen ska användas? Undersökningen 

tar sin utgångspunkt i en yrkeserfarenhet av att elever ofta undrar hur de ska bli bättre på 

att analysera. Metoden som använts är att 50 elever besvarat en analysuppgift som syftade 

till att analysera varför ungdomar inte engagerar sig i det formella, demokratiska arbetet. 

Till hjälp att utreda frågan hade elevgruppen tillgång till analysmodell och källmaterial 

från den senaste demokratiutredningen, Låt fler forma framtiden! De svar som samlades in 

analyserades med en fenomenografisk metod, som syftar till att kategorisera olika 

uppfattningar som undersökningsgruppen har kring hur analysmodellen ska användas. 

Resultatet, utfallsrummet, är 6 beskrivningskategorier som skiljer sig avseende hur 

analysmodellen behandlas, strukturell aspekt, och i vad som behandlas i svaret, 

referentiell aspekt. Den mest avancerade hanteringen av analysmodellen ser dess delar 

som en helhet och som en struktur, samt väver in material från källor som stöd för sin 

argumentation. Den minst avancerade hanteringen behandlar, utan koppling till källor, 

endast en enstaka del av analysmodellen. I analysarbetet kartläggs också de kritiska 

aspekter som undervisning behöver fokusera på för att hjälpa eleven från en mindre 

avancerad uppfattning till en mer avancerad uppfattning, det vill säga för att lära sig att 

analysera med mer kvalité. Den mest centrala kritiska aspekten visar sig vara att se hur 

källmaterial är bas för en mer vetenskaplig analys. 

 

It is the writer’s professional experience that upper secondary students often wonder how 

to improve their skills in analytic reasoning. The aim of this study is to examine 

conceptions of Swedish upper secondary school-students when it comes to use a model for 

analytical reasoning in the course Social studies 1b. The research questions are: How do 

upper secondary student perceive the usage of a model for analytic reasoning? Which 

qualitative differences can there be between a less complex and a complex conception of 

the model for analytic reasoning? The research method has been to give an analytic task to 

50 upper secondary students aiming to analyze the problem with the diminishing 

engagement among Swedish youth in the formal democracy process. The participants 



 

 

 

 

  

were asked to analyze this problem by using the analytic model and a number of sources 

originating from the Commission on Democracy Report (2014). The student´s answers 

where analyzed by a Phenomenographic method aiming to find categories of student´s 

conceptions of the skill of analyzing according to the model. The result, called the 

learning outcome, was 6 hierarchically structured categories of conceptions, differing 

from one another in how the analytic model was perceived, the structural aspect, and of 

how the content of the analysis was handled, the referential aspect. The most complex 

conception of the analytic model was to perceive it parts as a whole and also use its 

disposition as a model for the structure of their answers. The least complex conception 

only handle singular parts of the analytic model and does not use the source material as a 

factual base for their reasoning. The most central critical aspect to consider when 

designing teaching for improving the student´s analytic skills is to make them discern the 

need for source based reasoning if the aim is to develop a more scientific approach. 
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1. Inledning 

Hur kan man utveckla sin förmåga att analysera? Det är en fråga som jag tror att många elever 

som studerar samhällskunskap har ställt sig själva och förhoppningsvis även till sina lärare. Jag 

har själv fått frågan vilket har inneburit att jag tillsammans med mina kollegor har försökt att 

arbeta kollegialt för att utveckla elevernas analysförmåga. Det har tyvärr inte funnits mycket 

stöd att hämta från samhällskunskapsdidaktisk forskning, inte heller från Skolverkets 

webbsidor om skolutveckling eller i ämnets kommentarmaterial på gymnasienivå. Det är lite 

förvånande eftersom analytisk färdighet är viktigt för det aktiva medborgarskap som den 

svenska skolan ska förbereda eleven inför. Dagens gymnasieelever är snart myndiga vuxna som 

förhoppningsvis på olika sätt kommer att diskutera och agera välgrundat för att lösa olika typer 

av samhällsproblem. En stor del av de elever jag möter som gymnasielärare på de 

studieförberedande programmen, kommer dessutom att läsa vidare på universitet och 

högskolor, ofta inom utbildningar där samhällsvetenskapliga studier av olika slag står i fokus. 

I båda fallen kommer de att behöva en utvecklad förmåga att analysera samhällsfrågor och 

samhällsfenomen. Därför anser jag att det är viktigt att jag och lärarkollegor kan ge ett övertänkt 

och välgrundat svar på den inledande frågan. 

Det kan vara lämpligt att starta med en definition av begreppet analys. Enligt 

Nationalencykolopedin (2018a) betyder begreppet analys, sönderdelning. När man analyserar 

så delar man upp en fråga i dess olika ingående beståndsdelar och undersöker dem noga. Syftet 

kan vara att finna orsaker bakom fenomenet i fråga eller kanske hitta lösningar på ett problem. 

Definitionen av begreppet analys är olika för olika vetenskapliga ämnesområden. I 

samhällskunskapen kan objektet som ska undersökas vara ett fenomen som formuleras som 

problem, exempelvis: ”hur kan vi minska inkomstskillnader mellan kvinnor och män?”, eller 

situationer/fenomen i sig, som exempelvis #metoo-kampanjen hösten 2017. I förlängningen kan 

analysen leda fram till en syntes; att olika delaspekter som undersökts genom någon metod leder 

fram till en ny helhetssyn på det som har undersökts (Nationalencyklopedin, 2018b). Syntesen 

kan också vara utgångspunkt för förslag till förbättrande åtgärder. För att hjälpa elever att 

strukturera sitt tänkande använder många samhällskunskapslärare olika typer av modeller eller 

tankestöd. En av de mest etablerade modellerna är analysmodellen använd i läroböcker som 

Perspektiv på samhället 1-3 (West, 2017, s. 24) och Libers samhällskunskap 1b (Eriksson, 

Thornström, & Kesselfors, 2017, s. 42) som delar upp tankearbetet i en kausal del, där orsaker 

och följder kartläggs och granskas, och en del som undersöker frågan ur olika perspektiv (som 
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individ, grupp och samhälle eller politiskt, ekonomiskt, socialt) och till sist en del som fokuserar 

på åtgärder. Såväl Skolverkets kommentarmaterial (2011d) som den ämnesdidaktiska 

litteraturen rekommenderar att lärare använder analysmodellen i sin undervisning,  exempelvis 

Ekendahl, Nohagen & Sandahl (2015). Trots detta verkar det inte finnas några 

samhällskunskapsdidaktiska studier som undersöker hur elever använder modellen, inte heller 

vilka eventuella svårigheter eleverna möter och vad som i så fall kännetecknar deras svårigheter. 

Jag avser att undersöka denna problematik i min magisteruppsats eftersom det förhoppningsvis 

kan bidra med ökad kunskap om hur undervisningen kan utformas för att gynna elevers lärande. 
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2. Bakgrund 

I rapportens bakgrund ges först en kort sammanställning av samhällskunskapsämnets historia 

och funktion inom svensk skola. Bakgrunden behandlar också hur analysförmåga skrivs fram 

inom olika aktuella styrdokument. I kapitlet ges även en beskrivning av fältet samhällsdidaktik 

samt tidigare forskning inom detsamma. Bakgrunden kommer att vara fokuserad mot 

gymnasieskolans studieförberedande program för att det är här som eleverna läser en längre 

kurs i det gymnasiegemensamma ämnet samhällskunskap och det är här som analysförmågan 

särskilt skrivs fram i styrdokumenten. 

2.1 Samhällskunskapsämnets historia  

Under 1900-talet förändrades Sverige snabbt från ett jordbruks- till ett industrisamhälle. Tack 

vare politiska reformer och ekonomisk tillväxt expanderade utbildningssektorn under 

tidsperioden. Liberaler och socialdemokrater verkade för att ett samhällsinriktat, 

medborgarbildande ämne skulle införas i folkskolan, bland annat därför att rösträtten utvidgats 

successivt under 1900-talets första decennier (Långström & Virta, 2011). Först 1965 blev 

samhällskunskap ett eget skolämne på gymnasiet, efter att sedan 1940-talets slut varit en del av 

historieämnet (Larsson, 2011). Vid sidan om målet att utbilda i och om demokrati skrevs det in 

i den nya läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lgy65, att samhällskunskap skulle ha 

karaktären av ett analytiskt och ”förändringsbenäget” ämne samtidigt som 

undervisningsinnehållet reglerades på detaljnivå i de olika timplanerna (Schüllerqvist & 

Osbeck, 2009). Dessutom skulle undervisningen ge eleverna möjlighet att sätta sig in i 

grundläggande tankar inom nationalekonomi och statsvetenskap. Ämnet kom senare att breddas 

genom att även innefatta kulturgeografi och sociologi (Ekendahl m.fl., 2015). Under 1980-talet 

ändrades fokus för undervisningen i samhällskunskap från ett faktainriktat ämnesinnehåll i 

riktning mot samhällsfrågor, färdigheter och frågor kopplade till elevernas livsvärld. I samband 

med läroplansreformerna 1994 då den målstyrda grund- och gymnasieskolan infördes i den nya 

läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94), blev samhällskunskap ett kärnämne på 

gymnasiet, det vill säga ett ämne som skulle studeras av alla. De olika kärnämnena skulle ge 

alla elever medborgerlig skolning nödvändig för ett aktivt samhällsliv (Larsson, 2011).  Öberg 

(2016) beskriver förändringen av ämnet under 1990-talet som att allmänna förmågor, 

tillämpade på olika samhällsfrågor, stod i fokus för ämnesplanen i samhällskunskap i Lpf94 

och i dess reviderade version år 2000. På gymnasiet innebar det att kursen Samhällskunskap A 

skulle studeras utifrån samma generella ämnesmål av alla gymnasister, oavsett om de läste en 
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praktisk yrkesutbildning eller ett teoretiskt program som syftade mot högre studier. 

Ämnesinnehållet blev mer avgränsat och det betonades i styrdokumenten att undervisningen 

skulle ha koppling till både de akademiska disciplinerna, till samhällsfrågor och elevernas 

erfarna livsvärld och arbetssättet skulle vara undersökande: ”Man kan säga att samhällsfrågan 

blev både ett innehåll och en metod” (Ekendahl m.fl., 2015, s. 93). Dessutom betonades i de 

inledande skrivningarna samhällskunskapens särskilda demokrati- och medborgarfostrande 

uppdrag:  

Utbildningen i ämnet samhällskunskap syftar till att med demokratin som värdegrund bredda och 

fördjupa elevernas kunskaper om nutida samhällsförhållanden och samhällsfrågor. Ämnet syftar 

vidare till att ge eleverna ökade förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet och en beredskap att 

hantera förändringar i samhället. (Skolverket, u.å.) 

2.2 Samhällskunskap i Läroplan 2011  

När en 16-åring påbörjar sina gymnasiestudier i samhällskunskap har denne med sig en hel del 

kunskaper och förmågor från sin grundskoletid. Progressionen mellan grundskolans och 

gymnasiets samhällskunskapsundervisning innebär att eleven på gymnasiet ska arbeta med mer 

komplexa samhällsfrågor, vilket till exempel kan innebära att eleven ska kunna inta flera 

perspektiv kring en fråga eller diskutera den utifrån en teori, och med ett mer vetenskapligt 

arbetssätt. Som högskoleförberedelse är det särskilt viktigt att öva på det vetenskapliga 

perspektivet (Skolverket, 2011b).  

I den aktuella läroplanen för det frivilliga skolsystemet (Gy11), kvarstår 

samhällskunskapsämnet som gemensamt ämne för alla gymnasieelever; det benämns nu som 

gymnasiegemensamt ämne (Skolverket, 2011a). Kursen har förkortats till 50 obligatoriska 

studiepoäng för de som går praktiskt inriktat program, Samhällskunskap1a1. Det finns 

möjlighet att välja till ytterligare 50 poäng, Samhällskunskap 1a2, för att få högskolebehörighet 

i sin examen. En elev på ett studieförberedande program läser minst en längre kurs i ämnet, 

Samhällskunskap 1b, som omfattar 100 studiepoäng. Förändringarna jämfört med Lpf94 är 

framförallt att ämnesinnehållet nu betonas starkare i kursens centrala innehåll. Nya 

innehållspunkter som EU, privatekonomi och folkrätt ska behandlas. Det centrala innehållet ska 

kopplas till förmågor som eleven förväntas utveckla: analysförmåga, källkritik och 

presentation. Innehåll och ”görandet” hör ihop. I en revidering av styrdokumentet som gäller 

från juli 2018 ska även digitalisering behandlas som ett ämnesinnehåll och som 

presentationsförmåga (Skolverket, 2011c).  

Den inledande skrivningen i ämnesplanen lyder:   
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Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, 

sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska 

discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner 

kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har även ett historiskt perspektiv. 

(Skolverket, 2011b) 

Det är rimligt att tolka det som att ämnet idag mer betonar kopplingen till de ingående 

vetenskapliga disciplinerna än det medborgarfostrande uppdraget som markerades i 

skrivningarna från Lpf94 (Ekendahl m.fl., 2015). Samhällskunskap 1b förväntas också 

behandla ett omfattande centralt innehåll med allt från demokratimodeller till privatekonomi. 

Enligt ämnesplanen är det viktigt att kunna tillämpa ämnestypiska begrepp, teorier och modeller 

för att behärska ett analytiskt och vetenskapligt tänkande. Vetenskapligt förhållningssätt 

innebär då att eleven kan göra ett medvetet metodval, välja och granska källor, bearbeta ett stoff 

och göra källhänvisningar. Skolverket poängterar att kraven på vetenskaplighet ska vara på en 

grundläggande nivå och att ses som en högskoleförberedande träning (Skolverket, 2011b).  

2.3 Ämnesdidaktik 

Didaktik är ett begrepp som kan definieras och beskrivas på olika sätt. I en vid bemärkelse kan 

didaktik innebära både teori och praktik kring undervisning och inlärning (Jank & Meyer, 

2007). I en sådan definition kommer all slags undervisning, även sådan som äger rum utanför 

skolans ram, att rymmas. Ett annat sätt att visa vad didaktikens teorier och metoder fokuserar 

på är att rita en triangel, den didaktiska triangeln, där lärare, elev och innehåll utgör de tre 

spetsarna (se exempelvis Uljens, 1989, s. 201). Triangelns sidor ska illustrera att lärare, elev 

och innehåll påverkar varandra växelvis och att relationerna inte utgår från enbart en eller två 

parter utan att undervisning växer fram i ett samspel mellan dessa tre. Dessutom: undervisning 

sker inte kontextlöst. Ramfaktorer som styrdokument, ekonomiska medel, tid- och 

rumsfördelning, läromedel med mera påverkar hur undervisning och lärande kommer att ta 

form (Imsen, 1999). 

 

Didaktik räknas som ett kunskapsfält tillhörigt pedagogisk forskning där lärande, undervisning, 

fostran och socialisation står i fokus. Det handlar om att formulera teorier, och pröva dem, kring 

vilket innehåll som ska läras ut, med vilka metoder och vilka mål som förhoppningsvis då blir 

uppfyllda. Ett klassiskt sätt att formulera det är att didaktikens frågor handlar om vad som ska 

läras ut, varför det ska läras ut samt hur innehållet ska läras ut (Arfwedson & Arfwedson, 1994). 

Varför? och vad? är två mångbottnade frågor. Skolan har flera funktioner i samhället, bland 

annat att barn och ungdomar ska socialiseras till demokratiska samhällsmedborgare samtidigt 
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som de ska utveckla ett kritiskt tänkande. Undervisningen ska närma sig elevernas intressen 

och livsvärld samtidigt som skolan, särskilt på gymnasiets studieförberedande program, ska 

undervisa om innehåll och förhållningssätt som ska utveckla deras vetenskapliga tankesätt 

(Imsen, 1999).  

 

Ämnesdidaktik är didaktisk forskning som sysslar med hur olika ämnen ska läras ut. Av lång 

historisk tradition i västerländsk kultur finns fyra huvudsakliga områden: humaniora, 

matematik, naturvetenskaper och samhällsvetenskaper. Genom historien har dessa 

kunskapsområden delats i olika akademiska ämnen som vart och ett hålls samman av specifika 

idéer och perspektiv, särskilda sätt att tänka, språkliga begrepp, abstrakta modeller och 

specifika metoder för att producera ny kunskap (Arfwedson & Arfwedson, 1994). För att 

återkoppla till den didaktiska triangeln: ett ämne kan betraktas som en produkt eller en process, 

som vetenskapsämne, studieämne eller undervisningsämne. I gymnasieskolan är det lärarens 

didaktiska kunskap och skicklighet som transformerar vetenskapsämnet till ett 

undervisningsämne. Enligt Bronäs och Runebou (2010) innebär det att läraren på olika 

sökställen försöker finna och väcka elevernas motivation och intresse. Läraren bör leta efter 

uppslag i ämnets egen struktur och särdrag och på den nivå där eleven kan ha erfarenhet av 

vetenskapsämnet. Eleven måste, precis som läraren, aktivt försöka hitta beröringspunkter 

mellan undervisningen och egna erfarenheter. Det innebär att undervisningsprocessen och 

lärandet gynnas av en ömsesidig relation och dialogiskt förhållningssätt. 

 

Samhällskunskapsdidaktiker undersöker olika aspekter av samhällskunskapsundervisningen: 

ämnets behandling av demokrati, ämnets utbildning av elever i demokrati, ämnets 

framskrivning i olika läroplaner, hur läromedel behandlar olika aspekter av ämnet och 

undervisningssituationer. Forskningen har alltid haft ett intresse av att undersöka ämnets 

demokratiska aspekter såväl som fostransaspekten. Under olika tider har samhällsdidaktisk 

forskning haft olika huvudinriktningar vid sidan av den ständigt närvarande demokratiaspekten: 

1970-tal och fram till mitten av 80-talet var den huvudsakligen inriktad mot styrande faktorer: 

vad påverkar undervisningen till att bli som den blir? Från 1980-talets mitt hamnade istället 

undervisningsfrågor som kopplade till begreppsinlärning och elevens tänkande i fokus (Bronäs, 

2003). Johnsson Harrie (2011) har sammanfattat svensk samhällsdidaktisk forskning från 2000 

till 2011 och konstaterar att den rör sig i tre kategorier: samhällskunskapsämnets betingelser 

där läromedelsgranskningar dominerar, studier av talet om samhällskunskapsundervisning, där 
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demokratiuppfattningar hos elever och lärare eller demokratiska arbetsmetoder är vanligt 

förekommande, samt studier av undervisning och undervisningsresultat.   

2.4 Tidigare forskning 

För denna studie är det framförallt den forskning som fokuserar på undervisning kring 

medborgerliga kompetenser där kritiskt tänkande ingår, eller samhällskunskapsdidaktisk 

forskning som undersöker hur elevers samhällsvetenskapliga tänkande kan utvecklas, som är 

av intresse. Den fortsatta forskningsöversikten kommer därför att inriktas mot denna typ av 

studier.  

 

Ring Jonasson (2015) menar att viktiga kompetenser för att kunna vara en aktiv medborgare nu 

och i framtiden är: perspektivtagande, kritiskt tänkande kopplat till källkritik, reflexivitet 

(förmåga över att tänka på sig själv och sin egen roll i samhällsutvecklingen) och 

självständighet (medborgaren förväntas fatta egna och upplysta beslut).  Elever i högstadiets 

samhällskunskapsundervisning kan tränas i både medborgarkompetenser och i andra 

ordningens tänkande1 genom en undervisning som har inslag av att träna på att formulera 

frågeställningar, att resonera källkritiskt och använda tankemodeller. Tväråna (2014) har visat 

att elevernas erfarande av kunnandet analysera, kan sammanfattas som att kunna redogöra, 

utreda orsaker eller kritiskt granska. Av dessa olika sätt att erfara kunnandet är den kritiska 

granskningen närmast det som lärare anser vara önskvärt kunnande. Det finns enligt Tväråna 

en praktik inom samhällskunskapen där kritisk granskning värderas högt. Dock är 

samhällskunskapslärare själva osäkra på vad det innebär att vara kunnig inom ämnet och hennes 

resultat pekar mot att lärare skulle behöva samtala mer om denna innebörd2. Det skulle enligt 

Tväråna vara en fördel om den ämnesdidaktiska forskningen vore mer praktikgrundad, 

exempelvis genom att den undersökte vad ett kunnande innebär eller hur lärare kan använda 

olika verktyg för att öka elevernas kunnande om olika lärandeobjekt. Liksom Tväråna menar 

Larsson (2013) att analysförmåga i samhällskunskapsämnet är en sammansatt förmåga. Han 

har utforskat vad elever kan när de kan tänka kritiskt genom att studera hur det tar sig uttryck i 

ett skriftligt resonemang. Kritiskt tänkande är ett vidare begrepp än analysförmåga, som i 

Larssons definition innebär: (en individs förmåga att) ”göra rimliga tolkningar, bedömningar 

och reflektioner i förhållande till innehåll inom ämnet samhällskunskap och utifrån dessa dra 

                                                 
1 Begreppsparet första och andra ordningens tänkande, på engelska First and Second Order Concepts, förklaras 

under rubriken Forskningsinfluenser från historieämnet. 
2 Samma slutsats når Rebecka Florin Sädbom (2015) i sin avhandling: samhällskunskapslärare har svårt att 

utforska och sätta ord på sitt ämneskunnande (Florin-Sädbom, 2015) 
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rimliga slutsatser” (Larsson, 2013, s. 37). Kritiskt tänkande innebär att eleven har förmåga att 

hantera tillgängligt samhällsvetenskapligt innehåll, förmåga att analysera och förmåga att 

presentera. Larssons definition av kritiskt tänkande inkluderar alltså analysförmåga och 

stämmer överlag väl överens med de mål som samhällskunskapskurserna i gymnasiet ska 

möjliggöra för eleverna att uppnå. Larsson menar vidare att förmåga att analysera innebär: se 

sambandsförmåga, jämförelseförmåga, perspektivväxlingsförmåga, tankeförmåga, 

problemformuleringsförmåga och omdömesförmåga. Hjort (2014) har också granskat aspekter 

av kritiskt tänkande och menar att den minsta gemensamma nämnaren inom forskningsläget är 

att begreppet innebär granskning. Rationell granskning av en fråga eller ett problem kan då 

innebära att problemet undersöks ur olika perspektiv och att faktabaserade argument granskas 

kritiskt och värderas. Syftet med en granskning är att diskutera vad som är sant eller rimligt i 

en fråga. För den här studien är det också intressant att Hjort studerar och diskuterar hur man 

kan utveckla elevers tänkande. För att kunna granska en fråga kritiskt måste eleven utveckla 

färdigheter som förmåga att analysera, att kunna tolka, att kunna se på en fråga ur olika 

perspektiv. I samhällskunskapsämnet visade det sig finnas hinder för kritiskt tänkande om 

eleverna saknade kunskap om det ämne och de begrepp som skulle granskas. Hjort menar att 

lärare använder sig av hårda respektive mjuka stödstrukturer för att hjälpa eleverna att utveckla 

sitt tänkande. De hårda stödstrukturerna är exempelvis en modell för argumentationsanalys eller 

frågor till ett källmaterial. De mjuka stödstrukturerna kan vara att lärarna modellerar kritiskt 

tänkande eller ger muntligt stöd i form av dialog och frågor i undervisningen. Hjort kommer 

också fram till att det framför allt är i klassrumsdiskussioner som kritiskt tänkande hos eleverna 

manifesterar sig. 

2.5 Forskningsinfluenser från historieämnet 

I den forskning som denna studie anknyter till, refereras ibland till den anglosaxiska historiskt 

tänkande-traditionen. Den har ett uttalat praktiknära forskningsintresse där huvudsyftet är att 

utveckla elevernas historiska tänkande och dess resultat bottnar i empiriska undersökningar. 

Inom traditionen står ofta s.k. First- and Second Order Concepts i centrum då behärskandet av 

begrepp och ämnesspecifika förmågor, anses möjliggöra historiskt tänkande hos elever. Redan 

från tidigt 1970-tal och framåt har brittiska historiedidaktiker som Ashby, Lee och Shemilt 

(2005) utforskat hur elever förstår historia och hur lärare kan utveckla elevers tankesätt så att 

det närmar sig den akademiska historikerns sätt att arbeta. Inom traditionen motsvarar First 

Order Concepts de innehållsbegrepp som finns i historievetenskapen; exempel på sådana kan 

vara revolution, borgare, ståndssamhälle o.s.v. Begreppen är beroende av faktakunskaper då de 
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är laddade med en tidsmässigt typisk betydelse som innebär att elevernas vardagliga förståelse 

av begreppen kan leda dem fel när de placeras i en annan historisk kontext. Därför måste läraren 

placera innehållsbegreppen i kontexter som hjälper eleverna till en mer vetenskapligt korrekt 

förståelse. Second Order Concepts kan beskrivas som ämnets disciplinära begrepp och de gör 

det bland annat möjligt att tolka och granska källmaterial men även att konstruera redogörelser 

och förklaringar. Enligt Ashby m.fl. (2005) är exempel på sådana begrepp: förändring och 

kontinuitet, historisk empati, orsak och konsekvenser, signifikans och även belägg/bevis 

kopplat till källor och källkritik. Genom att förstå och ha förmåga att använda begreppen kan 

elever utveckla sitt historievetenskapliga kunnande men även sitt metakognitiva tänkande. 

 

Hur ämnena samhällskunskap och historia kan bidra till medborgarkunskap undersöker Sandahl 

(2015). Med influens från historiskt tänkande-traditionen, utgår Sandahl från en mångfacetterad 

definition av kunnande: kunskap i ämnet, proceduriell och disciplinär kunskap, värderelaterade 

kunskaper och meningsskapande kunskaper. Sandahl (2011) undersöker också vilka 

disciplinära begrepp, second order concepts, som skulle kunna vara bärande för ett 

samhällsvetenskapligt, disciplinärt tänkande och vilka samband som kan finnas mellan ett 

ämneskunnande i historia och samhällskunskap och med begreppet medborgarkunskap. I 

dagens ämnesplaner för gymnasieämnena samhällskunskap och historia så är vetenskaplighet 

mer i fokus för ämnets mål än var det varit i tidigare kursplaner. Vad vetenskaplighet i 

samhällskunskap innebär, utöver innehåll, är svagt beforskat enligt Sandahl. Disciplinära 

begrepp som är relevanta för lärande i samhällskunskap är: resonemang om orsak och 

konsekvens, att kunna jämföra och kontrastera, att skaffa sig belägg för att kunna dra slutsatser, 

att kunna använda sig av abstraktioner, perspektivtagande och värderingar. Dessa olika 

förmågor, second order concepts, skulle kunna beskrivas som samhällskunskapsämnets 

litteracitet, Civic Literacy på engelska. Sandahl (2015) menar att om en elev lär om samhället, 

och då uppnår skolans kvalifikationer som finns formulerade i målskrivningar och 

kunskapskrav, så kommer eleven i fråga att utvecklas som subjekt genom den bildningsprocess 

som denne genomgått.  

 

Den samhällskunskapsdidaktiska forskning som har beskrivits ovan har haft som syfte att 

utveckla kunnandet på ett praktiknära sätt och har dessutom kritiskt tänkande som en del av 

medborgarfostran i fokus. Även om föreliggande rapport avgränsas till att undersöka en 

avgränsad del av kritiskt tänkande ligger de nära mitt intresseområde. Så är exempelvis en del 

av Sandahls forskningsintresse att undersöka vad det kan innebära att utveckla ett 
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samhällsvetenskapligt tänkande hos gymnasieelever. Jag finner det intressant att koppla hans 

tolkning av begreppet Second Order Concepts till min undersökning av vad det innebär att 

kunna hantera ett verktyg för kausalanalys, perspektivtänkande och den värderande 

dimensionen i analys i samhällskunskap. 

 2.6 Analysmodellen – ett sätt att utveckla ett disciplinärt tänkande hos 

eleverna? 

Till skillnad från historieämnet är samhällskunskap ett blockämne eller tvärvetenskapligt ämne, 

där delar av statskunskap, sociologi och nationalekonomi möts. Vart och ett av dessa ämnen 

kan studeras på akademisk nivå och har sina egna begrepp, metoder och perspektiv. Ämnet kan 

därför vara svårare att didaktisera – att omvandla till ett skolämne än andra ämnen. Ekendahl 

m.fl. (2015) beskriver ämnesdidaktik som en reflektionsarena där ämneskunskaper, 

styrdokument, lärandeteorier och lärares beprövade erfarenheter ska mötas och omvandlas till 

undervisning genom didaktikens huvudfrågor: Vad? Hur? Varför? Samhällskunskapsläraren 

ska därmed hålla sig a`jour med fyra ämnen och väga samman dessa, samt integrera det 

historiska perspektivet, i undervisningen. Målet för undervisning i samhällskunskap är ju både 

att förbereda eleven för ett liv utanför skolan, för ett liv i en samhällskontext, och för fortsatta 

vetenskapliga studier. Det betyder att elever måste lära sig att behärska olika kognitiva redskap 

kring frågor som utmanar deras vardagliga uppfattningar (Långström & Virta, 2011). Så hur 

kan en lärare då arbeta med att planera undervisning syftande till att utveckla elevernas förmåga 

att resonera samhällsvetenskapligt? 

 

I Skolverkets kommentarer (2011d) till gymnasieskolans ämnesplan i samhällskunskap står att 

läsa (min markering i citatet): 

En central högskoleförberedande färdighet är att eleverna använder ämnesbegrepp, teorier, 

modeller och metoder. För att kunna göra det krävs att eleverna vet hur begrepp, teorier, modeller 

och metoder kan tillämpas och utvecklas. (…) 

Både teorier och modeller är sätt att beskriva samhällsstruktur och samhällsfrågor på en generell 

nivå, där vissa förenklingar är tillåtna för att förtydliga det som beskrivs. En modell liknar en teori 

men har inte samma djupa förklaringsvärde eller är inte lika generell. En samhällsvetenskaplig 

analysmodell kan vara att på ett organiserat sätt undersöka orsaker och konsekvenser och 

att föreslå alternativa lösningar eller åtgärder. (…) 

 

Analysmodellen, som den benämns i denna studie, är också vanligt förekommande i läroböcker 

för gymnasieelever likväl som i samhälldidaktisk litteratur (West, 2017, Eriksson m.fl., 2017, 

Ekendahl m.fl., 2015, Odenstad, 2014). Ett analysarbete i samhällskunskap kan med fördel 



 

11 

 

starta i elevens frågor kring något samhällsfenomen eller en samhällsfråga. En analys bör enligt 

ämnesdidaktisk forskning börja i något som grundas både i ämnets egna frågor men också i 

elevens livsvärld för att skapa motivation (Bronäs & Runebou, 2010).  

 

 

Modellen ovan ska hjälpa eleven att strukturera sitt tänkande genom att formulera en 

frågeställning eller beskriva ett samhällsfenomen, fokusera på olika orsaker, följder på olika 

samhällsnivåer och eventuella åtgärder som både kan riktas mot orsaker och mot följder. Jag 

menar att analysmodellen kan träna eleven i ett disciplinärt granskande tänkande (se Hjort, 

2014), inte primärt samhällskritiskt granskande, utan snarare i ett specifikt ämnesdisciplinärt 

tänkande. Om eleven arbetar med analysmodellen tränar den flera utav de förmågor som 

Sandahl (2015) definierar som second-order concepts: tänkande kring orsak-verkan (kausalt 

tänkande), perspektivtagande, att belägga det man påstår med olika typer av argument. Det 

finns också möjlighet att träna det etiska och subjektiva ställningstagandet som Sandahl kallar 

den utvärderande dimensionen (Sandahl, 2014). Med hjälp av ett tankeredskap som 

analysmodellen och alla dess aspekter kan eleven stegvis tränas i att vidga sin förståelse i ämnet, 

Figur 1: Analysmodellen 

I den testuppgift som eleverna fått arbeta med i denna undersökning har de utgått från den här 

analysmodellen. (Bengtsson, 1997).  
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från privata uppfattningar grundade i individuella erfarenheter till ett mer mångfacetterat 

tänkande. 

2.7 Sociokulturellt perspektiv: en teoretisk inramning av analysmodellen  

Elevens behov av att lära sig bemästra analysmodellen kan förstås och motiveras utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande3. Människan ses här som en tänkande och lärande varelse 

som i social interaktion med andra utvecklar sitt kunnande om världen. Det är alltså i 

interaktionen som lärandet startar för att därefter internaliseras i individens eget tänkande. 

Lärandeprocessen är en tyst, inre process som kan vara svår att iaktta. Samtidigt innebär lärande 

enligt detta perspektiv att individen lär sig behärska språk, situationer och redskap som ett 

socialt sammanhang kräver av denne. Därmed är lärande också kopplat till aktivitet och 

behärskandet av olika sociala sammanhang (Säljö, 2005). Carlgren (2015) beskriver det som 

att lärande tar sig uttryck i ett förändrat deltagande i en verksamhet. 

 

Lärande och kunnande är inom det sociokulturella perspektivet situerat, vilket innebär att 

lärande och kunskap inte kan definieras i allmänhet utan beror på vilket kunnande som 

efterfrågas i ett givet sammanhang. Individer i ett modernt, komplext samhälle ingår i många 

olika sammanhang som inom sociokulturellt perspektiv benämns verksamheter eller praktiker. 

Inom dessa olika verksamheter finns olika typer av redskap som medierar kunnande. En individ 

behöver lära sig att behärska dessa redskap på ett sätt som är typiska för den verksamhet som 

hon just befinner sig i. Det allra främsta redskapet är språket men även artefakter fungerar som 

kulturella redskap. Det kan handla om fysiska föremål, primära artefakter, texter och modeller, 

sekundära artefakter, eller artefakter som hjälper oss framställa, förstå och analysera världen, 

tertiära artefakter. Den lärande individen får alltså del av ett samhälles kultur och kunnande i 

olika verksamheter genom att lära sig att behärska, appropriera, kulturella redskap (Säljö, 

2005). 

 

Behärskandet av nya redskap sker genom mediering. Skillnaden mellan individens aktuella 

kunskapsnivå och den kunskap som hon kan nå med hjälp av mediering i form av social 

interaktion och kulturella redskap kallas för den närmaste utvecklingszonen (eller Zone of 

Proximal Development, ZPD). Det är alltså viktigt att det som ska läras in är lagom svårt och 

                                                 
3 En av grundarna till det som startade som den kulturhistoriska skolan i Ryssland på 1920-talet (som med tiden 

utvecklats till det sociokulturella perspektivet på lärande) var bland andra Lev Vygotskij (Nationalencyklopedin, 

2018c) 
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kan haka i tidigare erfarenheter för att individen ska lära sig något. Är det för lätt sker ingen 

utveckling, är det för svårt sker ingen utveckling därför att det saknas tidigare erfarenhet och 

förståelse för det som ska läras in. Vägen framåt guidas med fördel av en mer kunnig person 

som kan bygga upp kommunikativa stöttor, scaffolds (Säljö, 2000). 

 

Genom historien har kunnande ofta överförts informellt mellan vuxen och barn genom att unga 

fått lära sig av de äldre att behärska redskap som varit nödvändiga för den fysiska överlevnaden. 

I ett mer komplext samhälle som vi idag lever i, med långt driven arbetsdelning, är kunskap 

fragmentiserad och specialiserad i olika verksamheter. Skolan är därför en särskild verksamhet 

för sig, ämnad att organisera det formella lärandet för eleverna. Skolan ska både kvalificera 

eleverna vidare till olika utbildningar och yrken samt lära ut det som samhället definierar som 

centrala kunskaper och färdigheter (Säljö, 2000). Bråten och Thurmann-Moe (1998) uttrycker 

det som att skolan ska mediera ”förmågan att abstrahera” och stå för ”vetenskapliggörandet av 

barnets spontant bildade vardagsbegrepp” (a.a., sid.107). Förhoppningsvis ska undervisningen 

göra det möjligt för eleven att utveckla kognitiva färdigheter som utvecklar elevens tänkande i 

alla situationer. Vygotskij själv hade en positiv syn på skolan just eftersom undervisning kunde 

utveckla elevernas tänkande. (Bråten & Thurmann-Moe, 1998). 

 

Analysmodellen kan enligt min mening betraktas som ett medierande redskap som kan 

underlätta elevens appropriering av förmågan att analysera. Genom att bemästra denna 

sekundära artefakt kan eleven få en strategi för att lösa problem och utveckla ett komplext, 

kritiskt, tänkande som är typiskt för samhällskunskapsämnet och även kan komma till nytta i 

rollen som samhällsmedborgare. Analysmodellen kan tillsammans med en god undervisning 

möjliggöra att elevens tänkande utvecklas mot högre mentala processer, ett mer abstrakt 

tänkande (Säljö, 2000). Svårigheten i att träna analysförmåga med hjälp av analysmodellen kan 

ligga i att skapa förbindelse mellan elevens personliga erfarenheter och modellens tankestruktur 

samt att identifiera den närmaste utvecklingszonen. Därför är det enligt min mening intressant 

att undersöka elevuppfattningar om hur modellen kan användas. 

2.8  Fenomenografi - en forskningsansats 

Denna studie genomförs inom ramen för en fenomenografisk ansats; en forskningsansats som 

också kan ses som en teori om lärande och som en analysmetod. Nedan redogör jag för 

fenomenografin som en forskningsansats och som en inlärningsteori för att i rapportens 

metoddel redogöra för fenomenografisk metod och analys.  
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Fenomenografi startade som en kvalitativ och tvärvetenskaplig forskningsinriktning i 

opposition mot den positivistiska och kvantitativa forskning som då dominerade den 

pedagogiska forskningen om studenters inlärning (Svensson, 1997). Marton (2015) kallar 

fenomenografi för en forskningsspecialisering. Forskningsansatsen är explorativ och induktiv, 

eftersom forskaren söker förståelse för en företeelse som är okänd för forskaren i så måtto att 

denne inte har en i förväg formulerad hypotes kring undersökningsobjektet. Induktivt inriktad 

forskning strävar efter att kunna skapa en beskrivning, kategorier eller modeller av sin 

undersökning (Larsson, 1986). Fenomenografin är också tolkande och iterativ, eftersom man i 

en fenomenografisk studie söker efter helheter genom att undersöka delar av utsagor; ett arbete 

som kräver pendling mellan del och helhet. Därmed hämtar ansatsen inspiration av 

hermeneutik, fenomenologi och etnologi som forskningsinriktningar, genom att forskarens 

stora arbetsinsats följer efter att ett material är insamlat (Svensson, 1997). Traditionellt har det 

funnits tre huvudsakliga intresseområden för forskare som följt inriktningen: inlärning, 

uppfattningar om aspekter i omvärlden samt didaktik med syfte att kartlägga elevers tänkande 

för att öka lärares förståelse för hur elever uppfattar ett lärandeområde. Fenomenografi utgår 

från att kunskap kommer från individens tänkande kring delar av en extern verklighet och den 

tar sig uttryck i olika erfaranden eller uppfattningar av ett fenomen. Begreppsparet första och 

andra ordningens perspektiv används i fenomenografin för att beteckna det som är respektive 

hur samma det uppfattas vara (Alexandersson, 1994). Det går också att beskriva det som att 

kunskap om något både finns på ett objektivt men även på ett relationellt plan. En 

fenomenografisk studie inriktar sig på att beskriva den andra ordningens perspektiv. Syftet med 

en fenomenografisk studie är alltså deskriptivt genom att forskaren strävar efter att undersöka 

uppfattningar av ett fenomen, samt likheter och skillnader mellan dessa. Resultatet av en 

fenomenografisk studie är inte att åstadkomma en beskrivning av olika individuella utsagor om 

ett fenomen, utan uppfattningarna har genom analys abstraherats från det enskilda och 

generaliserats till olika beskrivningskategorier. Metodologiskt bygger alltså fenomenografin 

på en explorativ datainsamling och en kontextuell analys av de individuella utsagorna 

(Svensson, 1997).  

2.9 Fenomenografi som inlärningsteori 

Fenomenografin har som Alexandersson (1994) skriver utvecklats åt många olika håll. Den 

inriktning som är mest intressant för den här studien är den som riktas mot undervisning och 
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lärande där fenomenografin används för att undersöka hur elever uppfattar4 en del av ett 

undervisningsområde. För att en individ ska lära sig något om någonting, måste den lärande 

skapa sig en inre representation av ett kunskapsobjekt, erfara det. Kunskap om något kan uppstå 

först när subjektet förstår och därmed känner mening i ett fenomen. Fenomenografins 

kunskapssyn erkänner ingen dualism mellan ett objekt och ett subjekt. Omvärlden finns där 

men den blir inte möjlig att tala om förrän vi erfarit den. Lärande innebär inom fenomenografin 

att den lärande har ett mer komplext erfarande av ett fenomen än vad den hade i ett tidigare 

stadium. Komplext erfarande ska då förstås som att eleven med samtidighet kan uppfatta fler 

aspekter hos ett fenomen som ska förstås. I skolans undervisning kan fenomenografin användas 

som en metod att se och beskriva kvalitativa skillnader i hur elever uppfattar något som ska 

läras, ett lärandeobjekt (Marton, 2015).  

 

Genom fenomenografins begrepp första och andra ordningens perspektiv så går det också att 

förklara att det som lärare tror att de lär ut om exempelvis ett begrepp inom samhällskunskap, 

kommer att uppfattas på många olika sätt i elevgruppen. I en undervisningssituation är det 

därför relevant att initialt ta reda på hur elevernas förförståelse, deras uppfattningar, ser ut kring 

ett fenomen som är i fokus för undervisningen. Teoretiskt skulle det kunna finnas ett oändligt 

antal uppfattningar kring ett och samma fenomen men samtidigt begränsas antalet av 

exempelvis kulturell och social kontext (Svensson, 1997). När läraren tagit reda på vilka 

erfaranden som finns kring ett lärandeobjekt i en elevgrupp finns en större chans att genom 

undervisning klarlägga de eventuella missuppfattningar som finns i gruppen och därmed ökar 

chansen att elevernas uppfattningar efter undervisning kan närma sig den första ordningens 

perspektiv.  Elevernas olika sätt att uppfatta lärandeobjektet kan utgöra grund för en planering 

av hur undervisning kan formas för att eleverna ska utveckla ett mer differentierat sätt att erfara 

lärandeobjektet. Med hjälp av kategoriseringar av uppfattningar kan läraren också få kunskap 

om vilka svårigheter som finns för att utveckla ett mer komplext erfarande hos eleverna. Det 

blir också möjligt att undersöka om elevernas uppfattningar om lärandeobjektet blivit mer 

mångfacetterat genom att göra kartläggningar före och efter undervisning (Marton, 2015). 

 

För denna studie är det betydelsefull kunskap att känna till vilka uppfattningar som kan finnas 

om hur analysmodellen kan användas, för att därefter kunna forma en undervisning som tränar 

                                                 
4 Uppfattningar kan enligt Marton (2015) användas synonymt med begreppet erfarande. I studien används 

begreppen just som synonymer.  
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eleverna i att närma sig en mer komplex uppfattning av förmågan att analysera. Marton (2015) 

menar att det som är möjligt för någon att göra i exempelvis en problemlösningssituation, visar 

hur problemet framstår för denne: vad personen lägger märke till och hur den lägger märke till 

det. Därför menar jag att en skriftlig analysuppgift kopplad till den omnämnda analysmodellen 

kan vara ett möjligt sätt att undersöka både hur elever uppfattar att analysmodellen ska hanteras 

och hur de hanterar den. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur eleverna uppfattar att de ska använda en analysmodell 

för att analysera en samhällsfråga i ämnet samhällskunskap.  

 

Mina forskningsfrågor är: 

 Hur uppfattar elever på gymnasiets högskoleförberedande program att de ska använda 

analysmodellen? 

 Vilka olika kvaliteter kan skilja mellan en utvecklad och en mindre utvecklad 

uppfattning av hur analysmodellen ska användas? 
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4. Metod 

Studien utgår från en kvalitativ och explorativ forskningsansats och metod, fenomenografin.  

För att ta reda på hur elever uppfattar att de ska använda analysmodellen har två 

undervisningsgrupper i gymnasiets årskurs ett, på ett studieförberedande program fått arbeta 

med en testuppgift som beskrivs nedan. Följande avsnitt redogör för fenomenografisk 

undersöknings- och analysmetod, för hur testuppgiften designades och genomfördes samt den 

fenomenografiska tolkningen av elevernas skriftliga svar och de kritiska aspekter som kartlagts. 

4.1 Fenomenografin som undersöknings- och analysmetod  

Fenomenografisk metod använder vanligtvis semistrukturerade intervjuer som 

undersökningsmetod men det finns även en tradition att analysera skriftliga dokument för att 

kategorisera uppfattningar (Alexandersson, 1994). Det senare är fallet i den här studien. För att 

kartlägga uppfattningar om ett fenomen eller objekt är det viktigt att inte skapa alltför snäva 

intervjufrågor som styr informantens riktning åt ett särskilt håll eftersom det försvårar uppgiften 

att kartlägga andra ordningens perspektiv. Likaså är det viktigt att hålla fokus på det som är 

själva objektet i fråga; det forskaren vill undersöka vilka uppfattningar som det finns kring 

(Larsson, 1986). I den här studien har jag vid utformningen av testuppgiften som beskrivs 

nedan, lånat dessa principer om bredd och öppenhet i kombination med en viss styrning för att 

hålla den avsedda förmågan, att analysera med hjälp av en samhällsvetenskaplig analysmodell, 

i fokus för undersökningen.   

 

Målet för en fenomenografisk undersökning är att ge en empiriskt grundad beskrivning av andra 

ordningens perspektiv, dvs. hur en grupp uppfattar ett fenomen. Uppfattningar i den 

fenomenografiska betydelsen, är både vad som sägs och hur det sägs om ett tema (Svensson, 

1997). Marton och Booth (1997) formulerar det som att en uppfattning består av en strukturell 

dimension/aspekt och en referentiell dimension/aspekt. Den strukturella aspekten speglar hur 

medvetandet urskiljer olika komponenter i helheten och hur dessa komponenter är relaterade 

till varandra och till fenomenet som helhet men också till det sammanhang där fenomenet ingår. 

Aspekterna extern horisont och intern horisont är delar av den strukturella aspekten, där det 

förstnämnda begreppet avser hur fenomenet urskiljs och relateras till sitt sammanhang och det 

andra begreppet hur olika komponenter urskiljs och hur de relateras till varandra. Den 

referentiella aspekten av ett fenomen beskriver den mening eller den innebörd som individer 

tillskriver ett fenomen. I en fenomenografisk studie så är den strukturella och den referentiella 
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aspekten tillsammans grunden för en beskrivningskategori. I undervisningssammanhang finns 

det olika kvalitéer i hur ett fenomen kan uppfattas; ett mer komplext urskiljande innebär då att 

samtidigt och medvetet uppfatta fler aspekter av ett fenomen (Marton & Booth, 1997). Ett mer 

komplext urskiljande ligger också närmare det som Marton och Booth (1997) kallar för en 

educationally critical norm, det vill säga det första ordningens perspektiv i form av ett innehåll 

som ska läras ut. Larsson (2013) använder begreppet didaktisk norm för att beskriva den första 

ordningens perspektiv av ett lärandeobjekt. Jag använder begreppet för att beskriva vad 

analysmodellen i sin konstruktion ger möjlighet att urskilja om alla delar av den behandlas i en 

analys av en samhällsfråga. 

 

Alexandersson (1994) poängterar att tonvikten vid analysarbetet bör ligga på hur-aspekten även 

om både den strukturella och referentiella aspekten är ömsesidigt beroende. Det är viktigt att 

inte ha åsikter i fokus utan ”vad som sägs i det som sägs” (Alexandersson, 1994, s. 119). 

Slutresultatet benämns som undersökningens utfallsrum, de faktiskt existerande 

uppfattningarna av ett fenomen. Utfallsrummet i sin tur består av ett antal kategorier som är 

kvalitativt åtskilda (Larsson, 1986). Enligt Marton och Booth (1997) ska varje kategori uppfylla 

tre kriterier: en kategori ska i sig stå för ett särskilt sätt att uppfatta ett fenomen, kategorierna 

ska stå i ett logiskt förhållande till varandra (vilket också innebär att de ska kunna ordnas 

hierarkiskt) och så få kategorier som möjligt ska skapas för att fånga variationen av 

uppfattningar. Det är möjligt att redovisa de olika beskrivningskategorierna enligt ett 

hierarkiskt mönster där kategorierna ordnas enligt en stigande grad av komplexitet av 

urskiljande. 

 

Analysarbetet i en fenomenografisk studie utgår från en tolkande process; ett pendlande mellan 

del och helhet i flera steg. Processen inleds av att forskaren bekantar sig med materialet genom 

läsning till dess en förtrogenhet uppnås. I slutet av denna fas bör forskaren försöka formulera 

vilka uppfattningar som uttrycks i olika svar, leta efter vilka språkliga utsagor som stödjer dessa 

uppfattningar samt vilka likheter och skillnader det finns emellan dem i kvalitativa mått 

(Alexandersson, 1994). Det går också att beskriva det som att forskaren i denna fas avgränsar 

fenomenet som är i fokus samt undersöker hur det omtalas i text eller intervju. Viktigt att lägga 

märke till är också det som inte uttalas utan finns under ytan i en uppfattning (Larsson, 1986). 

Uljens (1989) uttrycker det som att innehåll, form och kontext ska analyseras i förhållande till 

varandra; vad och hur måste analyseras samtidigt. Här sker en abstraheringsprocess där 

helheten (hela ”svaret”) reduceras och kondenseras genom att forskaren sätter fokus på det som 
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uttrycker uppfattningen på ett karaktäristiskt vis. Det är denna tolkningsfas som gör att 

slutresultatet senare kan göra anspråk på att tala bortom individuella åsikter och utgöra 

generella sätt att uppfatta ett fenomen (Svensson, 1997). I nästa fas av analysen ska ett 

kategorisystem utformas, beskrivningskategorier, baserat på de uppfattningar som kartlagts i 

analysens första steg. Uljens kallar beskrivningskategorierna för en ”frusen tankeform” (Uljens, 

1989, s. 39). Dessa ska vara tydligt och kvalitativt avgränsade mot varandra och sammanfatta 

gemensamma nämnare hos de olika uppfattningarna som forskaren funnit som meningsbärande 

i materialet (Alexandersson, 1994). Svensson (1997) skriver att varje uppfattning som ryms i 

en kategori ska beskrivas av kategorin och att uppfattningarna ska ha gemensam nämnare både 

i vad de uttrycker och med vilken struktur det uttrycks. Beskrivningskategorierna ska ha ett 

tydligt stöd i materialet och styrks genom citat ur detsamma (Larsson, 1986). Därefter kan dessa 

ordnas (beroende på forskningsfrågans karaktär) i horisontella, vertikala eller hierarkiska 

mönster. En horisontellt ordnat utfallsrum speglar helt enkelt de uppfattningar som finns om ett 

fenomen. Vertikalt ordnade beskrivningskategorier grundas ofta på ett forskningssyfte som vill 

undersöka uppfattningar före och efter exempelvis en undervisningsprocess. Hierarkiskt 

organiserade beskrivningskategorier speglar i sin tur uppfattningar som är mer eller mindre 

utvecklade ur den aspekten att de uttrycker ett mer mångfacetterat sätt att uppfatta fenomenet i 

fokus (Uljens, 1989). I undervisningssammanhang bör det vara lärarens ambition av tydligt 

beskriva vilka aspekter som skiljer kategorierna åt eftersom det är där, i urskiljandet av dessa 

kritiska aspekter, som undervisning kan hjälpa elever att uppfatta lärandeobjektet på ett mer 

avancerat sätt, vilket är vad fenomenografin definierar som lärande (Marton, 2015). 

4.4 Vetenskaplig pålitlighet 

En kvalitativ undersökning kan inte svara mot de definitioner av reliabilitet och validitet som 

är utformade för att säkerställa vetenskapligheten hos kvantitativa undersökningar, gjorda i en 

positivistisk forskningstradition. I en kvalitativ undersökning är förståelse snarare än 

generaliserbarhet i fokus. Andra begrep som vederhäftighet, tillförlitlighet, äkthet trovärdighet 

(intern validitet), överförbarhet (extern validitet), pålitlighet (reliabilitet) möjlighet att styrka 

och konfirmera (objektivitet) föreslås i stället för att kunna styrka huruvida en kvalitativ 

undersökning har det fokus som syfte och frågeställningar slår fast att undersökningen syftar 

till att belägga och att själva analysfasen genomförts på ett korrekt vis (Bryman, 2011). Creswell 

(2014) menar å sin sida att kvalitativ validitet betyder att forskaren söker efter korrekta resultat 

genom att följa särskilda, metodiska procedurer och ett sätt att testa detta är att låta forskaren, 

läsaren och deltagaren avgöra hur väl metod och analys stämmer överens med det 
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dokumenterade resultatet. Det är viktigt att i en kvalitativ undersökning göra en så tät 

beskrivning som möjligt för att forskaren ska kunna dela sin erfarenhet med läsaren. Forskaren 

bör också vara ärlig och öppen med eventuella tendenser och felslut i arbetsprocessen 

(Creswell, 2014). Vad gäller fenomenografisk metod är det framförallt följande aspekter som 

kan påverka metodens trovärdighet; vid intervjuer, talar forskaren och informanten om samma 

fenomen? Urvalsgruppen: är den tillräckligt bred för att den ska vara strategiskt representativ 

och erbjuda variationsbredd? Får informanterna tillräckligt, fast ändå avgränsad information för 

att kunna berätta relativt fritt kring ett fenomen? Om så är fallet accepteras inom 

fenomenografin att forskaren är den som tolkar innehållet utifrån de uttryckta utsagorna 

(Larsson, 1986, Svensson, 1997, Uljens, 1989) . 

4.5 Urval  

Föreliggande undersökning har genomförts i två undervisningsgrupper på ett 

studieförberedande program. Deltagarna kan därmed sägas representera den grupp som genom 

styrdokument för kurserna i samhällskunskap samt genom sitt programval, kan förväntas 

utveckla förmågan att analysera samhällsfrågor. Därmed är undersökningsgruppen styrd vilket 

i sin tur skulle kunna göra undersökningen mindre valid eftersom uppfattningarna som kartläggs 

inte representerar ett så stort urval som är möjligt, om man vill undersöka allmänt vilka 

uppfattningar som kan finnas kring analysmodellen i populationen i stort. Det är en begräsning 

av undersökningens validitet som ändå är möjlig att acceptera, eftersom syftet är att undersöka 

ett fenomen som är vanligt förekommande i undervisningen i kursen samhällskunskap 1b på 

gymnasieskolans studieförberedande program.  

 

Undersökningen omfattar 50 elevsvar på en arbetsuppgift (kallad testuppgiften; se bilaga 2) 

som är strukturerad efter analysmodellen och som har en instruktion om hur uppgiften ska 

angripas. Därmed undersöker jag inte vilka uppfattningar som finns kring vad en 

samhällsvetenskaplig analys är i största allmänhet, utan i linje med syftet för den här studien, 

hur eleverna uppfattar att man gör en samhällsvetenskaplig analys med hjälp av just 

analysmodellen inom skolämnet samhällskunskap. Denna avgränsning kan motiveras utifrån 

intresset att se hur en sådan stödstruktur kan forma elevens tänkande.  

4.6 Genomförande 

En analys måste relateras till ett ämne. Testuppgiften designades med utgångspunkt i en 

samhällssituation eller ett samhällsproblem som dels anknyter till elevernas livsvärld, dels bör 
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ha berörts under samhällskunskapslektionerna i högstadiet eller gymnasiet: ungdomars roll i 

och möjlighet att påverka den representativa demokratin. Nedan följer en beskrivning av den 

samhällssituation som valts ut för undersökningens testuppgift: ungdomars förhållande till och 

plats i den representativa demokratin. Därefter följer en beskrivning av arbetet med att designa 

testuppgiften i sig. 

4.6.1 Design och genomförande av pilotuppgift 

År 2014 beställde demokratiminister Alice Bah Kuhnke en utredning som skulle undersöka hur 

medborgarnas inflytande i den representativa demokratin skulle stärkas mellan valen till 

riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige vart fjärde år. Särskilt fokus skulle utredaren, Olle 

Wästberg, lägga på hur underrepresenterade grupper som ungdomar, lågutbildade, personer 

med funktionsnedsättning och personer med annan etnisk härkomst än den svenska, skulle 

kunna öka sitt politiska engagemang och inflytande. Utredningens betänkande presenterades i 

januari år 2016 och heter ”Låt fler forma framtiden!” (SOU2016:5). Demokrati är något mer än 

valdeltagande: det är en mänsklig rättighet, ett förhållningssätt och en kultur. Endast 15 procent 

av medborgarna anser att de kan påverka politiken mellan valen vilket är allvarligt om ett 

samhälle ska ha en levande demokrati (SOU2016:5). I den svenska formen av representativ 

demokrati ska partierna och deras representanter företräda väljarnas åsikter och befolkningens 

sammansättning. Men idag finns en dålig representativitet avseende kön, ålder, lågutbildade, 

funktionsnedsättningar, olika etniciteter eller landsbygdsbor. Dessa grupper är helt enkelt inte 

partimedlemmar eller förtroendevalda i den utsträckning som de utgör andelar av den svenska 

befolkningen. På sikt är risken stor att åsiktsrepresentativiteten minskar och att engagemanget 

för politik kommer att vara störst i de grupper som redan idag är ”starka” avseende engagemang 

och inflytande. Att skola in unga i demokratins funktioner och arbetssätt anses vara mycket 

viktigt för demokratins fortlevnad. Globalisering, digitalisering och miljöproblematiken 

kommer att ställa krav på ett samhälles förmåga att fördela begränsade resurser och förankra 

beslut som påverkar medborgarnas livsstil. Det politiska beslutsfattandet måste utformas på ett 

sådant vis att beslut förankras brett (i olika befolkningsgrupper) för svåra beslut ska äga 

legitimitet (SOU2016:5). 

 

Demokratiutredningens utgångspunkter och problemställning är i fokus som det 

samhällsproblem som testuppgiften ska analysera. Valet av ämne och källa grundades på tanken 

att finna ett ämne som skulle kunna kännas relevant och intressant för den åldersgrupp som går 

i årskurs 1 i gymnasiet, läser kursen Samhällskunskap 1b, och som därmed räknas in i kategorin 

”ungdomar”. Urvalsgruppen var två undervisningsgrupper på ett studieförberedande program, 
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så det var rimligt att förutsätta att ett visst intresse skulle kunna finnas för den här typen av 

frågor. För de elever som inte har ett särskilt intresse för politik är det ändå rimligt att förutsätta 

att de under högstadiet eller gymnasiestudierna, kommit att diskutera demokrati och olika 

demokratiska modeller i undervisningen vilket enligt min mening skulle skapa en kontaktyta 

mellan uppgiften och elevernas egna erfarenheter vilket är nödvändigt ur både ett sociokulturellt 

och didaktiskt perspektiv. 

 

I första ledet utformades en uppgift som skulle användas som ett pilottest i en av mina egna 

undervisningsgrupper. Uppgiften inkluderade mycket information: en allmän introduktion av 

Sverige som demokrati, en uppgiftsbeskrivning, en bild över analysmodellen, en beskrivning 

av det svenska politiska systemet, en artikel skriven av Wästberg (2014) samt statistik från ”Låt 

fler forma framtiden!” (SOU2016:5) som inkluderade andra sociala grupper än just ungdomar. 

Min tanke bakom pilotuppgiftens utformning var att ge eleverna ett brett material att hämta 

uppslag från till sin analys och att undvika  att ge en alltför styrande instruktion om hur de 

skulle genomföra analysarbetet. På så vis skulle eleverna få en relativt öppen uppgift som skulle 

möjliggöra för mig att se hur de uppfattade att analysmodellen skulle användas (pilotuppgiften 

finns i bilaga 1.) Pilotuppgiften genomfördes under en lektion som omfattade 75 minuter och 

elevernas svar skrevs med några undantag på datorn. Vid genomläsning av elevernas svar 

visade det sig att jag inte kunde se att någon elev uppfattat att de skulle använda analysmodellen 

som grund för sitt skriftliga svar kring undersökningens frågeställning. De flesta hade inte alls 

en disposition som kunde kopplas till resonemang kring orsak och följder eller åtgärder. 

Därmed fann jag testet oanvändbart för att undersöka hur eleverna uppfattat att de skulle kunna 

använda analysmodellen som grund för sitt svar. De elever som gjorde referenser till 

källmaterialet gjorde det i situationsbeskrivningen men använde inte källmaterialet till att söka 

efter orsaker eller följder och inte heller åtgärder. De fåtal svar (tre av 32) som konsekvent 

gjorde källreferenser gjorde det på ett sådant vis att informationen i källorna rakt av tolkades 

som rätt svar till att beskriva orsaker, följder och åtgärder. Därmed kunde jag inte heller se 

elevernas eget resonemang och argumentation (egentligen deras eget analysarbete) i materialet 

de lämnade in. Bland elevernas kommentarer fanns flera som tyckte att tiden var för knapp, att 

källorna inte bara handlade om ungdomar eller att det inte framkom i instruktionen att (eller 

hur) de skulle använda sig av analysmodellen. 

4.6.2 Design och genomförande av testuppgift 

Uppgiften omarbetades till den faktiska undersökningen. Källmaterialet hämtades från 2014 års 

demokratiutredning (SOU2016:5)  men blev mindre omfattande genom att det koncentrerades 
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till att endast handla om gruppen ungdomar. Artikelmaterialet ströks helt. Detta fick som 

konsekvens att chanserna att belägga sina resonemang med källreferenser reducerades och 

möjlighet för egna tolkningar utifrån egna erfarenheter ökade. Analysmodellen skrevs fram på 

ett tydligare sätt och de delar som med text skulle ge information om det svenska politiska 

systemet ströks. Den nya versionen skulle därmed ge en tydligare instruktion, en mer begränsad 

information och mer utrymme för elevens tolkning av orsak, följd och åtgärd. 

Situationsbeskrivningen, problemformuleringen, formulerades av mig med tanken att 

underlätta själva analysarbetet för eleven (testuppgiften finns i bilaga 2). 

 

Testuppgiften genomfördes i två undervisningsgrupper under en och samma dag. Tiden som 

grupperna disponerade var 75 minuter och det fanns ingen nedre tidsgräns för hur länge man 

var tvungen att arbeta med uppgiften. Svaren skrevs för hand i ett häfte där källor och 

testuppgiften fanns presenterade. 50 elever lämnade in sin analys och utgör därmed 

undersökningens källmaterial.  

 4.7 Analys av testuppgiften 

Elevernas svar på testuppgiften har hanterats i flera steg. Texterna lästes vid flera tillfällen som 

helheter för att skaffa mig både en närhet till materialet och ett helhetsintryck av de olika svaren. 

Vid tredje genomläsningen antecknade jag ett fåtal stödord som jag ansåg vara representativa 

kring hur eleverna uppfattat analysmodellen och vad eleverna lyft fram i sina svar 

(Alexandersson, 1994). Här började både den strukturella och referentiella aspekten att ringas 

in (Marton & Booth, 1997).  

 

Efter dessa inledande läsningar behövde jag klargöra för mig själv vad analysmodellen i sig 

möjliggör att uppfatta avseende strukturella och referentiella aspekter. Detta grundades i att det 

i materialet framkom att skillnader mellan uppfattningar låg i hur de uppfattat analysmodellens 

olika delar och förhållandet mellan dessa samt hur de uppfattat den situationsbeskrivning som 

testuppgiften formulerat i text och i statistiskt material. Enligt Larsson (1986) är det viktigt att 

under analysfasen låta ett integrerat beskrivningssystem växa fram som utgår från att svar 

behandlas med samma termer och begrepp. Konstruktionen av modellen ger i sig möjlighet att 

urskilja olika delar, delar som samtidigt ska utgöra en helhet (Marton & Booth, 1997). Ett led i 

den andra fasen av analysen av materialet blev att försöka hitta helheten och att undersöka hur 

delarna behandlas i förhållande till varandra och deras relation till helheten (Alexandersson, 

1994). Analysmodellen ger möjlighet att urskilja följande delar: utgångspunkten är en situation 
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eller ett problem som ska analyseras. Det är tydligt att situation i modellen kopplas till orsaker 

i ett kausalt förhållande. Detsamma gäller även situation och följder. Den del i analysmodellen 

som handlar om att beskriva åtgärder kan riktas både mot det som orsakar situationen eller mot 

följderna av situationen. Dessa delar tolkar jag som analysmodellens strukturella aspekt 

(Marton & Booth, 1997). 

 

Enligt modellen kan man även analysera både orsaker och följder ur flera perspektiv: individ, 

grupp och samhällsperspektiv. Vidare finns, inte i analysmodellen men i testuppgiften, ett 

bifogat faktamaterial som bestod av beskrivningar av samhällssituationen och statistiska 

uppgifter kring ungdomars deltagande i samhällets offentliga demokrati. Dessa delar utgör 

uppgiftens referentiella aspekter (Marton & Booth, 1997). 

 

I nästa fas började jag koda varje del som ovan beskrivits i varje svar enligt följande struktur: 

hur eleven uppfattat situationsbeskrivning, orsak kopplat till situation, följd kopplat till 

situation, åtgärder kopplat till orsak, åtgärd kopplat till följder, referenser till källor, tolkning 

av källornas innebörd samt gruppering av orsaker respektive följder på olika samhällsnivåer 

(individ, grupp, samhälle). Delar av svaren som visade att dessa delar urskiljts fick en särskild 

färg vilket skapade översikt över ett enskilt svars beståndsdelar och delarnas relation till 

varandra (Larsson, 1986). Enligt Uljens (1989) är det viktigt att söka efter relevanta uttalanden 

för den aktuella forskningsfrågan och analysera dessa uttalanden i förhållandet till kontexten. I 

de fall där svaret uttryckte uppfattningar där delar av analysmodellen hanterades utan internt 

samband med andra delar, markerades detta med textanteckningar i marginalen. Därefter 

grupperades svaren som helhet efter hur delarna hanterats. Det vill säga: den strukturella och 

den referentiella aspekten fick smälta samman så att beskrivningskategorierna motsvarar olika 

sätt att erfara helheten (Marton & Booth, 1997).  

 

Analysfasen slutar i ett huvudresultat som kallas för ett utfallsrum bestående av 

beskrivningskategorier. Beskrivningskategorierna representerar en sammanfattning, en 

kondensering och reduktion av en uppfattning och de ska vara skilda i förhållande till varandra. 

Alla uppfattningar som ryms i en beskrivningskategori ska beskrivas av kategorin (Svensson, 

1997). Eftersom undersökningen syftar till att kartlägga uppfattningar om en särskild förmåga 

inom samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet så finns det ett första ordningens 

perspektiv som uppfattningarna kan jämföras mot. Därmed är det också möjligt att ordna 

beskrivningskategorierna hierarkiskt efter hur komplext dess delar och helhet urskiljs samtidigt 
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(Uljens, 1989, Marton & Booth, 1997). Den didaktiska normen, första ordningens perspektiv, 

har fått verka som strukturerande princip för det hierarkiskt ordnade utfallsrummet. 

Analysmodellen, om den uppfattas i alla sina delar och som en helhet, skulle enligt första 

ordningens perspektiv (didaktisk norm) kunna uppfattas som: en tydlig situationsbeskrivning 

med grund i faktamaterialet, ett kausalt samband mellan orsaker och situation, möjlighet att 

beskriva olika orsaker för olika grupper i befolkningen, ett kausalt samband mellan situation 

och följder, möjlighet att beskriva följder för olika grupper i befolkningen, åtgärder riktade mot 

orsaker samt åtgärder riktade mot följder. En mer avancerad uppfattning kan också uttryckas 

som att en analys i samhällskunskap med hjälp av modellen syftar till att förklara ett 

samhällsproblem eller en samhällssituation genom att urskilja de olika delar som åskådliggörs 

av modellen. Vidare utgörs den strukturella aspekten av de samband mellan delarna som 

modellen visar. Avseende den referentiella aspekten kan uppfattningarna hierarkiseras utifrån 

hur analysmodellen hanteras som en innehållslig helhet: om källornas information utgör grund 

för behandlingen av situationen, om källorna tolkas och vävs in i resonemang om orsaker eller 

om delarna i huvudsak behandlas genom elevens egen erfarenhet eller om det avsedda 

samhällsproblemet överhuvudtaget uppfattas och behandlas i analysen. 

 

Beskrivningskategorierna i utfallsrummet beskrivs och exemplifieras genom excerpt från 

elevsvaren för att visa på vilken grund tolkningen av materialet skett. Inom varje 

beskrivningskategori finns varierande språkbruk och på detaljnivå olika sätt att uppfatta den 

strukturella och den referentiella aspekten av analysmodellen. Dessa variationer redovisas i 

resultatdelen genom citat och diskuteras i resultatdiskussionen. Eftersom 

beskrivningskategorierna ordnats i en hierarki, där den mest avancerade uppfattningen 

redovisas först, redogörs efter varje beskrivningskategori för vilka aspekter som inte urskiljts i 

den aktuella uppfattningen. Dessa aspekter är också de presumtiva kritiska aspekter som 

behandlas i diskussionsdelen (Marton, 2015). 

4.8  Forskningsetiska överväganden 

Rektor för berört program informerades och samtyckte till undersökningen. En kollega 

vidtalades och gav sitt godkännande till att upplåta lektionstid för testuppgiftens genomförande. 

Jag besökte båda grupperna under klassrådstid veckan innan genomförandet för att informera 

om undersökningens syfte och metod samt om frivilligheten i deltagandet. Under informationen 

delade jag också ut ett informationsbrev (bilaga 3) och samtyckesblankett (bilaga 4). Elevsvaren 

har enbart hanteras av mig, för denna studies syfte, och i studien kan enskilda svar inte kopplas 
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samman med en särskild deltagare.  Förfarandet uppfyller de forskningsetiska kraven på 

konfidentialitet, information och samtycke enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom eleverna som deltar i studien är mellan 16 och 17 år krävs 

inte samtycke från förälder/vårdnadshavare (Codex, 2018). Därmed så har undersökningen 

genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. 
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5. Resultat 

Här beskrivs undersökningens utfallsrum som består av 6 beskrivningskategorier. Excerpt från 

elevsvaren återges ordagrant utom i något fall där grövre stavfel rättats för att det ska vara 

möjligt för läsaren att förstå resonemanget. Citaten följer elevens uttrycksätt, för att visa på 

uppfattningen som uttrycks trots de eventuella grammatiska felen. Ibland har de förkortats och 

det har markerats med hakparentes. De delar som uteslutits är inte meningsbärande för 

uppfattningen utan kan betraktas som utfyllnad eller förtydliganden i ett resonemang. 

Nedan presenteras utfallsrummets beskrivningskategorier i en sammanfattande tabell och 

därefter följer en beskrivning och excerpt som redovisar grunden för den tolkning jag gjort. 

Vissa variationer inom kategorin redovisas också genom excerpt. Sist i respektive beskrivning 

sammanfattar jag de kritiska aspekter som särskiljer kategorin från den näst kommande i det 

hierarkiskt ordnade utfallsrummet. 
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Tabell 1: Undersökningens utfallsrum 

 

5.1 Beskrivningskategori 1 

Uppfattningen som redovisas i den första beskrivningskategorin utgår från en tydlig 

situationsbeskrivning, som i exemplet nedan, vilket inleds med en indirekt referens till källa 4 

i testuppgiften: 

Antalet intresserade av samhällsfrågor stiger kraftigt med åldern men samtidigt sjunker intresset 

för självaste politiken. 

Beskrivnings- 

kategori 

Strukturell aspekt  Referentiell aspekt 

1 
Analysmodellen uppfattas som en 

sammanhängande helhet.  

Källor tolkas och egna erfarenheter 

används för att analysera ”Svenska 

ungdomars engagemang i 

samhällsfrågor och politik”. 

2 
Analysmodellen uppfattas som en 

helhet men situationen är implicit.  

Källor tolkas och egna erfarenheter 

används för att analysera ”Svenska 

ungdomars engagemang i 

samhällsfrågor och politik”. 

3 
Analysmodellen hanteras delvis 

som en helhet men med svagare 

samband mellan delarna.  

Analysen innehåller vissa referenser 

till källor men elevernas tolkningar är 

inte alltid rimliga och/eller får stå 

okommenterade. 

4 Analysmodellen hanteras i delar 

och med enstaka samband mellan 

dessa.  

Grunden för analysen hämtas från 

elevens egen erfarenhet. 

5 Analysmodellen hanteras inte som 

en struktur för svaret. 

Analysen utgår enbart från elevens 

egen erfarenhet. 

6 Analysmodellen behandlas i 

enstaka delar och därför urskiljs 

inte hur delar av en analys utgör 

en helhet. 

Utgångspunkterna för analysen är inte 

tydliggjorda då situation och orsak 

inte urskiljs. 
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Källmaterialet används i samma svar som stöd för att beskriva samhällssituationen och 

orsakerna till densamma. Det finns en tydlig och välgrundad tolkning av källorna inom ramen 

för den situation som ska analyseras: 

När man kollar på källa 4 så ser man tydligt på kurvan för samhällsfrågor att man blir mer 

intresserad av samhällsfrågor med åren […] Detta beror på att innan man är 18 år lär man sig 

mycket om samhällsfrågor och politik i skolan vilket gör att intresset ökar […] 

 

Inom beskrivningskategorin uppfattas analysmodellen som en helhet där en 

situationsbeskrivning som grundar sig i källmaterialet är utgångspunkt för analysen: 

Vi kan se att antalet unga som engagerar sig i politik och t ex. deltar i valet har inom de flesta 

partier och aspekter sjunkit. T ex. är det ca 50 % ungdomar i Sverige som är intresserade av 

samhällsfrågor medans det är ca 20 % av ungdomarna som är intresserade av politik.  

 

Därefter länkas orsaksresonemanget samman med situationsbeskrivningen: 

Orsaken till det här tycker jag är tydlig. Vi ungdomar blir inte tagna på allvar. […] 

 

Ytterligare en källa, nummer 1 i testuppgiften, vävs in i samma resonemang och tolkningen av 

informationen blir ytterligare en orsak som lyfts fram: 

Jag tror också att bristen på unga representanter i politiken är en orsak. Det handlar inte om att det 

inte är några unga som vill vara det utan att samhället inte röstar på de yngre.  

 

Excerpten visar därefter att följder och åtgärder logiskt hänger samman med den inledande 

situationsbeskrivningen: 

Detta gör att unga i Sverige inte kan relatera lika mycket till dem som har makten […] det de 

behöver är inte att någon uppmuntrar dem att engagera sig utan man måste ge dem konkreta bevis 

på att de redan gjort en förändring. 

 

I citatet ovan liksom i svaren inom beskrivningskategorin, framkommer också att 

analysmodellen får utgöra en struktur för svarets disposition såtillvida att situation, orsak, 

följder och åtgärder behandlas i tur och ordning. Det framkommer också att källor används som 

grund för en situations- och orsaksbeskrivning men när följder och åtgärder behandlas är det 

egna, privata tankegångar som får utgöra bas för analysen.  

Ett annat exempel på att analysmodellen uppfattas som en sammanlänkad, kausal helhet är 

utdraget nedan som också inleds med en indirekt källreferens till källa 4 och 5 vilka kopplas 

samman med ett orsaksresonemang:  
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[…] Tyvärr så kan man märka att ungdomar som har intresse för politik är en minoritet […] 

Politiker har ett sätt att prata väldigt formellt, som unga eller lågutbildade människor kanske inte 

riktigt förstår.  

 

De följder som beskrivs i citatet är även de kausalt sammanlänkade med den situation och de 

orsaker som behandlats: 

Detta gör att vissa inte är inkluderade i politiken i Sverige även fast dem kanske vill. Ungdomar 

som känner att deras röster inte blir hörda blir frustrerade, inget hjälper och deras samhälle rasar 

samman. Detta leder till att unga väljer ett liv i kriminalitet för att få ut sin frustration. Dock ska 

man inte knyta kriminalitet direkt med att inte vara politiskt aktiv, bara för att man inte är politiskt 

aktiv så betyder inte det att man är kriminell eller utstött från samhället [...] 

 

Åtgärderna är sammankopplade med de följder som lyfts fram i analysen: 

Man kan tex få unga mer intresserade genom att prata om problem som berör dem. Personligen 

blir jag mer intresserad av nyheter som rör skolan. 

 

Inom beskrivningskategorin finns variationer i språkbruk och i hur skribenten refererar till 

källor. Vissa svar innehåller implicita referenser medan andra gör dem explicit. Med något 

undantag tolkas källorna på ett rimligt vis i den bemärkelsen att eleven uppfattat och återgett 

korrekt information. Alla svar inom kategorin använder analysmodellen som struktur för 

svarets disposition. Variationerna inom kategorin bryter inte mönstret för hur den strukturella 

och den referentiella aspekten urskiljts inom beskrivningskategorin. 

Uppfattningarna i kategorin urskiljer de flesta centrala strukturella och referentiella aspekter 

som analysmodellen och analysuppgiftens konstruktion kan ge möjlighet att urskilja. I och med 

att analysen tar sin utgångspunkt i en tydlig situationsbeskrivning, finns en ram som i denna 

kategori leder fram till att orsaker och följder behandlats kausalt. Resonemangen om åtgärder 

behandlar de aspekter som urskiljts som orsaker till situationen. De uppfattningar som uttrycks 

inom beskrivningskategorin är därmed uttryck för det mest komplexa urskiljandet av olika 

aspekter i ett och samma svar. Uppfattningarna av hur analysmodellen ska tolkas och användas 

för en analys ligger närmast den första ordningens perspektiv, så som det kan beskrivas i 

förhållande till analysmodellens konstruktion och källmaterialets sammansättning. Ställt i 

relation till närmast följande kategori är den kritiska aspekten att urskilja att en tydlig 

situationsbeskrivning sätter ramen för att få en analys att framstå som en helhet och att urskilja 

hur delarna hänger samman med varandra och med de källor som presenteras i analysuppgiften. 
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5.2 Beskrivningskategori 2 

Uppfattningen som uttrycks i beskrivningskategori 2 inleds av en orsaksbeskrivning som 

behandlas utan någon uttalad koppling till en situationsbeskrivning: 

Jag tror att många ungdomar känner sig otillräckliga i dagens samhälle. Man bidrar inte till samma 

konkreta ting som förr då en stor del av ungdomars tid sker framför skärmar eller i skolan. Känner 

man på så sätt brist på konkreta konsekvenser av sina handlingar eller att man åstadkommit något 

användbart så är det lätt att hamna i ett ”off-mode” där man innan man aktiverat sig bara stänger 

av och tänker att det man gör ändå inte kommer att påverka.  Det är en av orsakerna till att 

ungdomars valdeltagande är mindre än vuxnas. 

 

Orsaker kan inom beskrivningskategorin uppfattas som sammanlänkade med en 

situationsbeskrivning och ofta dessutom inkludera ett indirekt källreferat: 

En anledning till att ungdomar under 18 år kanske inte engagerar sig lika mycket politiskt som 

äldre personer gör tror jag är att de inte får rösta ännu.  

 

Förutom delen ”situationsbeskrivning” så urskiljs alla övriga delar av analysmodellen inom 

uppfattningen, och dessa delar används också för att strukturera svaret. I det tredje exemplet 

inleds resonemanget med en implicit behandling av situationen, en referens till källorna och 

därefter skrivs orsaker fram:  

Anledningen till varför få ungdomar intresserar sig för politik är att politiken inte förändras det är 

samma 50-åriga män som smutskastar varandra och kommer inte fram till något.  

 

Därefter leds resonemanget vidare in på vilka följder som kan förväntas komma ut av detta: 

Detta leder till att ungdomarna tappar intresset för att det sker aldrig beslut som gynnar dem detta 

kommer leda till få röster som kommer ha all makt i Sverige.  

 

Analysen avslutas med förslag på lösning som har koppling till de orsaker som tidigare 

behandlats: 

Min lösning kan bara politikerna hjälpa till med och detta innebär att de ska bli politiker igen, fatta 

beslut och gå igenom de hundratals motionerna varje dag och fatta besluten om dem och sätta 

igång så man får en märkbar förändring. 

 

Uppfattningarna i beskrivningskategori två utgår i sina orsaksresonemang antingen implicit, 

som i ovanstående exempel, eller explicit som i nästa excerpt, från testuppgiftens källor: 

Jag tror att orsaken till att det politiska intresset hos unga är så lågt av en del olika orsaker. Vissa 

kanske inte har tillräckligt med information, de flesta kanske tänker att ”någon annan får ta hand 

om politiken” och många kanske anser politik och samhällsfrågor som tråkigt. Endast runt 30 % av 
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personer på 18 år är intresserade av politik och ca 55 % är intresserade av samhällsfrågor, enligt 

källa 4. 

 

Liksom i föregående beskrivningskategori används källreferat i orsakbeskrivningen Det finns 

dock en variation så till vida att vissa av de orsaker som behandlas inte återfinns i källmaterialet:  

En till anledning till varför folket inte rösta är därför att (särskilt nu innan valet) pratar alla 

politiker om samma sak: miljö. 

 

Det finns också exempel på att analysmodellens struktur bryts upp inom beskrivningskategorin. 

Excerpten nedan behandlar konsekvenser. Eleven har även behandlat orsaker men dessa 

inkluderas i citatet:  

Konsekvenser: Konsekvenserna blir att de äldre styr politiken och att valresultaten följer därefter. 

Eftersom ungdomars engagemang vid valen inte väcks förens vid deras första val blir det svårt för 

de nya väljarna att veta vad de ska rösta på och samtidigt hålla sitt politiska engagemang vid liv. 

 

Därefter återkommer skribenten till att behandla orsaker: 

Den yngre generationen har inte heller lika mycket vana och inte lika stor erfarenhet av hur ett val 

går till, vilket kan avskräcka den yngre generationen av väljare från att rösta och ta ställning till 

politik och samhällsfrågor. 

 

Beskrivningskategorin kännetecknas av rimliga argument, men även ur detta perspektiv finns 

en viss variation inom beskrivningskategorin. I exemplet nedan utgår skribenten antagligen från 

sina egna erfarenheter för att förklara orsakerna till ungdomars låga engagemang i politiken: 

En tredje orsak kan vara att många av oss inte gillar att stå inför folk och prata, vilket visserligen 

är en vanesak men jag tror det påverkar ändå.  

 

Oavsett mindre variationer i disposition, språkbehandling och typ av argument, kännetecknas 

uppfattningarna inom beskrivningskategori 2 av att alla delar i analysmodellen urskiljs och att 

modellen behandlas som en helhet. Detta bortsett från att situation inte utgör en avgränsad enhet 

inom analysen. Ett typiskt svar kan inledas med en referens till situationen: 

Jag tror att orsaken till att det politiska intresset hos unga är så lågt […] 

 

Därefter behandlas olika orsaker till situationen, följt av en implicit referens till en källa och 

därpå följer nästa steg i analysen: 

Konsekvenserna till detta låga intresse blir att färre röstar i valet […] 
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Härpå följer ett kausalt resonemang om konsekvenser i flera led, som sedan övergår till 

analysmodellens sista del, åtgärder: 

Åtgärder till att ungdomars intresse är för lågt skulle kunna vara […] 

 

Att inte urskilja situationsbeskrivning som en startpunkt för analysen leder till att svaren i 

beskrivningskategorin i någon mån tappar fokus på ämnet som ska analyseras. Nedanstående 

exempelsvar inleds: 

Att folket brytt sig om politik och sin påverkan på samhället har inte alltid varit självklart. […] 

 

Som orsaker nämns bland andra att: 

[…] att många ungdomar känner sig otillräckliga i dagens samhälle. Man bidrar inte till samma 

konkreta ting som förr då en stor del av ungdomars tid sker framför skärmar eller i skola. […] 

 

Om inte analysmodellens uppfattas ha sin tydliga startpunkt i en situationsbeskrivning som 

grundas i de medföljande källorna, är det lättare att hamna i sidospår där orsakerna tenderar att 

bli friare associationer utifrån skribentens egen livsvärld.  

I jämförelse med beskrivningskategori 1 så är det alltså den strukturella aspekten som urskiljs 

på ett mindre nyanserat vis. Likheterna med beskrivningskategori 1 är att följder och åtgärder 

beläggs med egna, privata argument snarare än sakargument. I båda beskrivningskategorierna 

uppfattas åtgärderna stå i relation till de orsaker som svaren behandlar. I citatet nedan omnämns 

bland annat följande orsak: 

En annan orsak kan vara att man inte tycker att något parti stämmer överens med vad man själv 

tycker. 

 

Den nämnda orsaken hänger logiskt samman med ett förslag på åtgärd som sedan följer 

i resonemanget:  

 

Man kan även uppmana fler att starta egna partier, eller åtminstone rösta. 

 

I förhållande till nästa beskrivningskategori, nummer 3, framstår det som att de kritiska 

aspekterna är att urskilja samtliga delar av analysmodellen i en och samma analys, att uppfatta 

och behandla kausala samband mellan analysmodellens delar, att hantera testuppgiftens 

källmaterial som bas för resonemanget samt att tolka källmaterialet på ett sätt som 

överensstämmer med dess sakinnehåll. 
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5.3 Beskrivningskategori 3 

Uppfattningarna inom beskrivningskategori 3 urskiljer färre delar av analysmodellen och 

endast enstaka samband mellan dess delar. I nedanstående excerpt behandlas tex. orsaker och 

följder blandade med varandra och med en enda, implicit, källreferens: 

Orsakerna enligt mig- Färre ungdomar är intresserade av politik (kanske). 

 

Därefter följer tre orsaker som inte kan kopplas till källmaterialet: 

för att frågorna som tas upp inte lockar de yngre och de tänker att andra som intresseras av detta 

kan ta hand om de istället. Jag tror även att ungdomarna får för lite information om de politiska 

och hur viktigt de politiska är.  

 

Därefter en konsekvens: 

Och när de väl kommer till åldern där man kan rösta och bidra med något så struntar man i det […] 

 

Följt av en ny orsak: 

Eftersom Sverige är ett land som haft det bra ett tag så ser ungdomarna ingen anledning att rösta. 

 

De föreslagna åtgärderna är inte heller relaterade till någon utav de orsaker som beskrivs: 

Åtgärden: höja åldersgränsen på politik och rösträtt. Eller ha med frågor som kan vara viktiga för 

de yngre också. 

 

Nedan följer ett annat exempel på att uppfattningarna inom beskrivningskategorin inte 

urskiljer kausala samband mellan situation, orsak, följd och åtgärd. Svaret börjar här med 

en situationsbeskrivning: 

Precis som det står i texterna och enligt statistikerna är orsakerna till dagens situation gällande 

demokrati att ungdomar bland annat inte tycker att deras röster har någon påverkan. 

 

Situationen och orsak kan inte direkt kopplas till källmaterialet. Dessutom är de konsekvenser 

som beskrivs endast delvis kopplade till nämnda situation och orsak: 

Följderna för alla dessa människor som inte väljer att rösta är att de inte får deras röster hörda […] 

kommer det tyvärr inte att ske någon förändring. 

 

Åtgärden som urskiljs är inte heller kopplad till känslan av att inte kunna påverka, dvs. orsaken, 

eller konsekvensen, dvs. att inte rösta: 

För att förhindra att situationen fortsätter är det viktigt att man lär ut om demokrati till de grupper 

som är minst insatta när det kommer till politik. 
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Nedanstående exempel visar hur analysen utgår från en tolkning av källorna där 

samhällsproblemet inte urskiljs som en helhet, vilket får till följd att analysen av problematiken 

också blir begränsad. Det får effekten att orsak och följd inte blir sammanlänkande med det 

aktuella samhällsproblemet: 

Dagens ungdomar tror jag är intresserade av demokratin och politiken. Orsaken till att ungdomar 

är intresserade är att man börjar att bli vuxen och förstå saker och ting.  

 

Samma slags begränsade urskiljande av källornas information och Därmed av 

samhällsproblemet återfinner vi i svaret nedan: 

Enligt de fem källorna vi har fått så ser det ut som att intresset av demokrati och samhällsfrågor 

har ökat hos ungdomar. Orsaker till detta kan komma ifrån att man vet hur länder utan demokrati 

har det och på det sättet blir mer engagerad att skydda sin egen demokrati […]  

 

I svaret inkluderar eleven information från en källa vilken motsäger den 

situationsbeskrivning som är analysens utgångspunkt: 

Enligt källa 5 så har alla utom tre ungdomsförbund tappat många medlemmar och detta skulle 

kunna peka på bristande intresse men det vill jag motbevisa det.  

 

Gemensamt för uppfattningen i beskrivningskategori 3 är också att den inte urskiljer och 

därmed inte heller behandlar alla delar av analysmodellen. En tydlig situationsbeskrivning 

saknas och dessutom saknas i alla svar ytterligare någon av analysmodellens delar. Ett av svaren 

avviker i så måtto att det behandlar situationen mycket utförligt, men inte dess orsaker: 

Situation: svenska ungdomars engagemang i samhällsfrågor och politik. En femtedel av alla 

väljare i Sverige […] Unga, utlandsfödda och lågutbildade försöker inte ens […] Mellan 18 - 29 år 

var det endast 75,7% […] Endast 25 % av 18-åringar är intresserade av frågan […] 

Samhällsfrågorna är mycket mer intressanta enligt ungdomarna. […] 

 

Konsekvenser och åtgärder följer direkt på situationsbeskrivningen: 

Konsekvenserna/följderna till detta är att de befolkningsgrupper som inte deltar för att påverka 

politiken tex genom att rösta, har det svårare än andra på olika samhällsfrågor. […] För att åtgärda 

problemen (att få ungdomar att intresserade av politik och samhällsfrågor) kan man skicka tex. 

politiker till skolor […] 

 

Detta enstaka svar räknas ändå in i beskrivningskategori 3 eftersom det inte uppfattar 

källinformation som en ram för ett orsaksresonemang och att sambandet mellan delarna i 

analysmodellen endast delvis kommer till uttryck i svaret.  

Källorna innehåller olika slag av information vilket ger möjlighet att urskilja olika nyanser eller 

perspektiv i analysuppgiften. I den här beskrivningskategorin urskiljs informationen mer 
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ensidigt än i beskrivningskategori 1 och 2. Ett kort exempel på detta kan vara hur källa 5 

behandlas:  

Enligt källa 5 så har alla utom tre ungdomsförbund tappat många medlemmar och detta skulle 

kunna peka på bristande intresse men det vill jag motbevisa. Dagens ungdomar struntar i 

ungdomsförbund eftersom dem har något bättre, sociala medier […]  

 

Det vore, inom testuppgiftens ram, rimligt att tolka informationen i källan, åtminstone delvis, 

som ett problem för demokratin och för ungdomars möjlighet att representeras i politiken. 

De kritiska aspekter som finns mellan beskrivningskategori 3 och 4 finns framförallt i 

urskiljandet av den referentiella aspekten: att urskilja källor som utgångspunkt för 

orsaksbeskrivning och därmed också att kunna analysera på ett mer välgrundat vis. Med 

välgrundat avses här att de delar av analysmodellen som urskiljs behandlas med andra källor än 

enbart underlag som direkt kan härledas från elevens egen livserfarenhet eller tänkande. 

5.4 Beskrivningskategori 4 

Beskrivningskategori 4 uppfattar den strukturella aspekten mer begränsat än 

beskrivningskategori 1 - 3. Samband mellan de delar som behandlas urskiljs också mer 

begränsat. Detta framkommer i följande excerpt som börjar med en orsaksbeskrivning: 

Det kan finnas många olika orsaker som ej fritiden räcker till. Ungdomar vill inte lägga den sista 

tiden på att vara med i politik när dem kanske känner att dem ej gör någon skillnad. Vi har fullt 

upp i skolan och på fritiden vill vi göra något vi tycker om. […]  

 

De konsekvenser som beskrivs är inte kausalt sammanlänkade: 

Följder och konsekvenser kan vara att om det skulle vara fler intresserade barn så är det lättare att 

bli hörd. […]  

 

Åtgärderna är i sin tur varken kopplade till orsak, där tidsbrist anges som orsak, eller till 

följder. Snarare kan åtgärderna sägas motverka de orsaker som angetts tidigare i analysen. 

Inte heller kan åtgärder sägas vara riktade mot de konsekvenser som behandlats: 

Hur kan man ändra på detta är att starta flera klubbar och organisationer. Kanske till och med 

sänka rösträtten till 16 år.  

 

Två andra exempel på samma uppfattning, att behandla orsak, följd och åtgärd med begränsade 

samband, är: 

Jag tror att de flesta ungdomar inte bryr sig om politik. Demokrati tror jag de flesta är överens om.  
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Analysen tar sin utgångspunkt i en situationsbeskrivning som möjligen kan härledas från 

källinformationen. Det är dock osäkert, eftersom skribenten gör sina egna tankar till 

analysens utgångspunkt. Den innehållsliga grunden för det andra ledet i 

situationsbeskrivningen återfinns inte i källmaterialet utan bygger istället på skribentens 

egen åsikt. Härpå följer en orsak, som inte kan kopplas till situationsbeskrivningen eller 

källmaterial utan endast till skribentens egna tankar: 

Många är lata som inte orkar bry sig om vad som händer […]  

 

Därefter följer flera orsaker, också de kopplade till skribentens livsvärld eller egna åsikter 

om politik: 

Jag har viktigare saker att göra och jag kan ändå inte påverka politiken så värst mycket […] 

politiken är tråkig och man måste kunna mycket om olika ämnen. Sen har väl politiken spårat lite 

om man jämför med förr. […]  

 

Lathet, tidsbrist, bristande möjligheter att påverka, kunskap, politik som tråkig eller 

urspårad verksamhet anges som orsaker. Konsekvenserna har inte någon koppling till de 

orsaker som angetts och inte heller till en situationsbeskrivning, eftersom en sådan saknas:  

att ungdomar inte bryr sig är ju att när dem sen ska rösta kommer dem bara rösta på något random 

parti eller på samma parti som ens föräldrar, vilket inte blir någon full och rättvis demokrati. […] 

 

Åtgärderna kan endast till låg grad anses följa kausalt av de orsaker eller konsekvenser 

som behandlats tidigare i analysen: 

Vi borde prata mer demokrati i skolan […] Prata politik på en mer lättare och roligare nivå i media 

för att få fler intresserade av politiken. 

 

Inom beskrivningskategorin urskiljs inte den referentiella aspekten, att behandla källor 

som en del av analysens behandling av orsaker. Istället utgör privata åsikter och tankar 

ramen för orsaks- och följdbeskrivning som i exempel ovan eller i dessa två olika utdrag 

från två andra svar:  

Vi ungdomar är inte så intresserade av politik på grund av lathet […] Eller att man har andra 

intressen som spela någon sport så man helt enkelt glömmer bor politiken. Man kanske är uppväxt 

i en familj som röstar blankt […] Konsekvensen av detta kan bli att det bildas missförstånd mellan 

individer. Vi börjar bråka med varandra för att man tycker att fel parti vann. […] 

Orsaken till att alla idag inte påverkar och lägger fram sina egna röster och förslag är för att vi 

tänker att vi som person inte kan göra skillnad eller att vi inte brinner för något intresse som har 

med samhällsfrågor och politik att göra. […] Om vi inte gör så att våra ungdomar inte brinner för 

politik, kommer de inte att bry sig om att påverka.  

 

Inom beskrivningskategorin finns en variation i hur tydligt olika delar behandlas. Några svar 

urskiljer fler orsaker än konsekvenser, några urskiljer fler konsekvenser och åtgärder än orsaker. 



 

39 

 

Gemensamt är att svaren inte behandlar situation eller källinformation som en del av 

orsaksförklaringen. Det finns också en viss variation i huruvida analysmodellen, förutom den i 

alla svar utelämnade situationsbeskrivningen och källreferensen, används för att strukturera 

svaret.  

Kritiska aspekter som skiljer beskrivningskategori 4 från nummer 5 är att urskilja att de delar 

av analysmodellen som behandlas inte ska uppfattas som helt separata delar, samt att urskilja 

och därmed behandla flera delar av analysmodellen. De kritiska aspekterna återfinns därmed i 

den strukturella aspekten. 

5.5 Beskrivningskategori 5 

Inom den strukturella aspekten urskiljs här inte analysmodellen som norm för en disposition av 

svaret på testuppgiften. Det får som konsekvens att analysens delar hanteras på olika ställen i 

texten, vilket i sin tur gör det svårare att föra ett kausalt resonemang kring orsaker, följder och 

åtgärder. I citatet nedan tar detta sig följande uttryck i beskrivning av situation och orsak: 

Många ungdomar är ointresserade av samhällsfrågor och politiken av många olika anledningar, 

som: hur mer äldre och mer erfarna män och kvinnor får mer chans än dem, hur många av dem 

inte vet vad politik handlar om.  

 

Ovanstående del av analysen kan endast i första ledet och där endast delvis, härledas från 

någon av testuppgiftens källor. Skribenten hoppar därefter över konsekvenser och 

behandlar åtgärder på följande vis: 

En lösning till detta är att vissa dem hur framtiden kommer att vara om de inte börjar vissa 

intresse. 

 

Därpå behandlas följande konsekvenser: 

En kan leda till att Sverige blir ett odemokratiskt land, har dåliga ledare.  

 

Dessa följs av en ny situationsbeskrivning, möjligtvis med en implicit källreferens, som 

skrivs ihop med en ny orsaksförklaring: 

Många verkar ointresserad för när man tänker politik det är inget roligt det är allvarligt. 

 

Att skriva sitt svar utan analysmodellen som strukturerande princip minskar alltså 

sambanden mellan de olika delmomenten i analysen. Samma uppfattning och 

konsekvenserna i form av ett begränsat samband mellan dess delar syns även i nästa 

exempel: 
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[…] det gäller att vara engagerad på alla plan.  

 

Eleven har tidigare i sitt svar redogjort för en samhällsförändring mellan förr och nu, 

vilket kopplas till digitalisering. Följden av pressen att vara delaktig i sociala medier är 

beskrivet i flera led som sammanblandas med en ny orsak: 

Och detta medför att många blir oinvolverade i dagens politik och samhällsfrågor. Detta gör att 

den enskilda individen inte alltid tar rätt beslut i och med att man inte är kunnig eller följer det som 

bänder.  

 

Analysen fortsätter sedan med ett förslag på åtgärd som inte helt kan kopplas samman 

med de urskilda orsakerna: 

Och jag tror att skolan är en viktig start där man kan få ungdomar att intressera sig för dessa 

ämnen genom olika förbund och föreningar.  

 

Därpå följer en ny orsaksbeskrivning, som upprepar den inledande: 

Varför det ser ut såhär beror på den tid vi lever i och att mycket har förändrats sen dess. Man är 

inte längre engagerad på grund av att vi lever mer enskilt idag. […] 

 

Då uppfattningarna inom beskrivningskategori 5 inte urskiljer analysmodellen som 

strukturerande princip så utelämnas, precis som i beskrivningskategori 4, flera delar av 

analysmodellen. Delarna behandlas separerade från helheten på det vis att analysen inte utgår 

från den samhällssituation som ska analyseras utan tar fasta på en begränsad del av helheten. 

Delarna uppfattas också i hög utsträckning som separerade från varandra.  

De ungdomar som kommer till Sverige idag får inte den ”informationen” de behöver för att kunna 

förstå vad det är de röstar på. […]  

 

I citatet urskiljs inte helheten, den samhällssituation som ska analyseras, ungdomars 

minskade politiska engagemang. Det finns inget stöd i källorna för att tolka orsaken som 

att det är nyanlända ungdomar som står bakom det minskade politiska engagemanget i 

ungdomsgruppen. En helt annan orsak introduceras därpå, som helt saknar stöd i 

källmaterialet: 

Dessutom tycker fler och fler att politikerna lovar så mycket men de gör aldrig något […] 

 

Inte heller urskiljs konsekvenser kopplade till samhällssituationen eller till den nya orsak 

som introduceras:  

Konsekvenserna av detta blir ju som sagt att allt fler tycker politik är ointressant och inte bryr sig 

om vem som vinner […] Allt fler tycker också att politikerna inte lyssnar på folket tex om högre 

straff för våldtäkter, vilket skapar missnöje hos väljarna. […]  
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Åtgärderna som behandlas i samma svar kan visserligen ses som delvis kopplade till 

svarets inledande orsaker, att nyanlända ungdomar kan för lite för att veta vad de röstar 

på. Däremot kan inte åtgärderna sägas förbättra kvalitén på de svenska politikerna som 

också urskiljts som relevanta orsaker till samhällsproblemet:  

Åtgärder kan bland annat vara att ge mer kunskap till de som kommer in i Sverige. Man kan ha en 

kurs som är obligatorisk där man lär ut vad partierna står för […] 

 

Inom beskrivningskategorin uppfattas inte analysmodellen som en helhet. Nedanstående 

exempel utgår från en enskild del i källmaterialet, vilket leder till att skribenten inte urskiljer 

helheten i den samhällssituation som testuppgiften utgår ifrån. Orsakerna blir därmed inte heller 

uppfattade som kopplade till analysuppgiften som helhet: 

Enligt den statistik i häftet minskar intresset att vara politiskt aktiv. Det stod också att de som 

väljer att inte rösta är de som flyttat till Sverige […] Eftersom det har kommit massa flyktingar de 

senaste åren har de kanske inte känt att de vill fokusera på att rösta utan istället lägger allt fokus på 

att skaffa jobb, bostad osv. […]  

 

Vi ser här hur följden blir att analysen växlar ämne en bit in i texten och där behandlas 

ett annat tema för konsekvenser än för orsaker: 

Om ungdomar fortsätter att skita i att rösta/engagera sig i politiska frågor kommer bara de gamla 

att vara kvar och rösta och de kan ha väldigt skeva åsikter […] 

 

Variationen inom beskrivningskategori 5 är inte stor. Ett fåtal delar av analysmodellen urskiljs 

och sambandet mellan dem är otydligt behandlat. Kritiska aspekter mellan beskrivningskategori 

5 och 6 är att urskilja att en analys måste behandla flera av de ingående delarna i modellen för 

att vara en sammanhängande helhet. Därmed finns de kritiska aspekterna främst i den 

strukturella aspekten. 

5.6 Beskrivningskategori 6  

Beskrivningskategori 6 karaktäriseras av att få delar av analysmodellen urskiljs och att dess 

delar uppfattas som helt fristående. Ett exempel behandlar enbart orsaker, sedan är analysen 

slut:  

Jag tycker att orsaken till att ungdomar vill inte va med när det gäller politik är att de tycker att de 

tycker att de inte kan påverka nånting. 

 

I nästa excerpt behandlas mycket kort en situation som inte direkt är grundad i källmaterialet 

men som kan sägas uttrycka elevens egna tankar kring ämnet: 
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Vissa ungdomar vill ändra saker och ting och brinner för det och vissa av de bryr sig inte, de 

sysselsätter sig med något annat.  

 

Även här urskiljs endast enstaka delar, situation och följd, eftersom analysen direkt går 

vidare till konsekvenser: 

Följder är att vissa saker kan ungdomar bestämma och göra som inte är så bra val, det kan leda till 

att det blir en dålig lag i Sverige. 

 

Två andra exempel visar att inom beskrivningskategorin finns också svar som utgår från en 

enskild del av källmaterialet, men kanske inte den del som var mest relevant att fokusera på för 

att kunna analysera temat för uppgiften. Olika delar av analysen behandlar också olika ämnen:  

Enligt den statistiken i häftet minskar intresset att vara politiskt aktiv. Det stod också att de som 

väljer att inte rösta är de som flyttat till Sverige […] Eftersom det har kommit massa flyktingar de 

senaste åren har de kanske inte känt att de vill fokusera på att rösta utan istället lägger allt fokus på 

att skaffa jobb, bostad osv. […] 

 

Konsekvenserna som beskrivs i denna analys behandlar också något helt annat: 

Om ungdomar fortsätter att skita i att rösta/engagera sig i politiska frågor kommer bara de gamla 

att vara kvar och rösta och de kan ha väldigt skeva åsikter […]  

 

Exempel två startar direkt med en beskrivning av orsaker som inte kopplas vare sig till 

källmaterialet eller situationsbeskrivningen. Svaret blir därför snarare ett uttryck för elevens 

egen orsaksförklaring: 

Det kan finnas massvis med orsaker till att detta sker men den största faktorn skulle jag säga är 

bristen på opposition i riksdagen, Sverige har länge haft ett väldigt mitt-politiskt klimat och 

partierna skiljer sig knappt ifrån varandra.  

 

Konsekvenserna är logiskt sammanhängande med de orsaker som angetts men saknar 

grund i källmaterialet och ligger utanför det samhällsproblem som ska analyseras enligt 

testuppgiften: 

Detta leder till generell hopplöshet om att få förändra bland befolkningen då de känner att sin röst 

blir bortkastad. […] Konsekvenser blir att framtidens politiker troligtvis kommer ha samma 

kompetens då färre människor intresserar sig generellt. […] 

 

De åtgärder som föreslås är inte kopplade till någon generell samhällsbeskrivning 

grundad i källorna, eller till de orsaker och följder som skribenten urskiljt: 

Åtgärder på detta skulle kunna innebära mer politik i skolan, mer debatter och ett objektivt 

levererande av information kring partierna och vad de står för. 
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Ett tredje exempel på att analysmodellens struktur och därmed de kausala sambanden, inte har 

urskiljts: 

Enligt statistikerna så har engagemanget i politik och samhällsfrågor ökat men samtidigt så är det i 

flera av organisationerna ungefär hälften som är aktiva. Orsakerna till detta kan vara för att det har 

varit mycket invandrarströmmar och för den globala uppvärmningen. Man kan se i en statistik att 

mellan åren 2000 till 2015 uppstod ett sverigedemokratiskt ungdomsförbund och moderaternas 

ungdomsförbund ökade med 5000 medlemmar. Många fler vill också sänka skatten så man lättare 

kan få mer pengar. Detta är nog en orsak till ungdomars engagemang […] Men om man sänker 

skatterna är det fler som inte kommer ha råd med grejer staten hjälper till med. […] 

 

Skribenten hoppar mellan en situationsbeskrivning som kan sägas vara till hälften rätt och 

till hälften fel. Sambandet mellan situation och orsak är svårt att logiskt koppla samman 

likaså att skattesänkningar skulle orsaka ett stort ungdomsengagemang. Återkopplingen 

till att beskriva en situation med hjälp av källor, medlemsantalet i två olika 

ungdomsförbund är inte heller sammanlänkad med testuppgiften som helhet eller de 

tidigare behandlade delarna av analysmodellen. 

Inom kategorin har också den samhällssituationen som står i fokus endast delvis urskiljts. Det 

framkommer både av exemplen ovan och i följande excerpt: 

Man ser att intresset för politik ökar mycket. Det kan vara för att det är mycket som händer i 

världen med miljön, USA och Nordkorea, det påstås att en invasion av Ryssland inte kan uteslutas 

i Sverige. Så det är väldigt mycket händelser i politiken som påverkar de flesta på jorden och jag 

tror att det är det som leder ungdomar till politiken. 

 

Ett annat exempel visar också att det varit svårt att urskilja själva problemet som uppgiften 

utgår från: 

Samhället har ju förändrat en hel del under den senaste tiden till det bättre enligt mig. En utav dom 

orsakerna till att samhället ser ut som det gör just nu tror jag att det har blivit mer jämställt. […] 

jag tror även att internet är en stor de i detta eftersom vi nu över internet kan följa nyheter och alla 

politiska beslut direkt […] eftersom vi har en sån tillgång till information blir allt fler ungdomar 

intresserade. 

 

Variationer inom kategorin finns i textens omfång och att någon elev mycket begränsat har 

urskiljt att delarna i analysmodellen på något sätt ska stå i något samband med varandra. 

5.7 Sammanfattning av utfallsrummet 

I analysfasen har svaren på testuppgiften analyserats genom en kartläggning av den strukturella 

och den referentiella aspekten varpå 6 olika beskrivningskategorier har framträtt. I svaren har 

jag bortsett från mindre avvikelser och variationer i svaren för att komma åt hur analysmodellen 

erfarits och vad som har behandlats i svaren. Utfallsrummet är hierarkiskt ordnat. 
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Beskrivningskategori 1 och 2 skiljer sig i hur den strukturella aspekten urskiljts. I det mest 

komplexa sättet att uppfatta analysmodellen urskiljs alla delar av analysmodellen: situation, 

orsak, följder samt åtgärder. Att urskilja alla delar och hur de samspelar med varandra för att 

analysera en komplex samhällssituation kan ses som att kunna hantera analysmodellen som en 

helhet. Gemensamt för dessa beskrivningskategori 1 och 2, är att de uppfattar att modellen visar 

att olika delar ska sammanlänkas samt att källmaterialet har en funktion i att beskriva problemet 

som ska analyseras och att de orsaker, följder och åtgärder som föreslås ska ta sin utgångspunkt 

i detta. Den kritiska aspekten mellan de två beskrivningskategorierna består i att ha en 

utgångspunkt i en tydlig, faktabaserad situation eller ett problem. Om så är fallet, är det lättare 

att spalta upp analysen i logiskt sammanhängande, kausala delar. De åtgärder som föreslås 

framstår som sakliga och relevanta. I beskrivningskategori 2 har orsaker och 

situationsbeskrivning vävts samman vilket i sin tur kan innebära att svarets struktur gör det 

svårt att sammanlänka alla modellens delar. Ofta beskrivs orsaker och situation logiskt 

sammanlänkade men situation och följder är inte på samma vis kausalt ordnade.  

Beskrivningskategori 2 och 3 skiljer sig både i hur den strukturella och referentiella aspekten 

urskiljts. I den sistnämnda beskrivningskategorin urskiljs inte det kausala sambandet mellan 

delarna i analysmodellen på samma konsekventa vis som i beskrivningskategori 2.  Avseende 

den referentiella aspekten så ligger skillnaden i hur källorna hanteras; de ingår inte konsekvent 

i analysens orsaksdel i beskrivningskategori 3. Därmed så framstår analysuppgiften mindre som 

en helhet i beskrivningskategori 3 och inte på samma vis grundad i en objektivt beskriven 

situation eller dess orsaker som är fallet i den mer komplexa uppfattningen.  

Beskrivningskategori 3 och 4 skiljer sig avseende den referentiella aspekten på så vis att 

källmaterialet inte urskiljs som en väsentlig del av analysmodellens behandling i 

beskrivningskategori 4. Orsaker och följder utgår från elevens egna tankar och erfarenheter 

vilket enligt min tolkning leder till att analysuppgiftens behandling framstår som mindre saklig. 

Annorlunda uttryckt: uppfattningen framstår därmed som mindre saklig i beskrivningskategori 

4 jämfört med den närmast överordnade. 

Skillnaden mellan beskrivningskategori 4 och 5 återfinns främst i att i den sistnämnda har inte 

analysmodellens struktur urskiljts som en lämplig struktur för att ordna svarets disposition. 

Därmed har kategorierna åtskilts genom hur uppgiften erfarits avseende den strukturella 

aspekten. Konsekvensen av att inte urskilja analysmodellens delar som en logisk ordning för 

hur svaret ska struktureras, leder till en mer ostrukturerad analys där det blir svårare att följa 

kausala samband och huruvida resonemanget framstår som sammanlänkat. 
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Slutligen, skillnaden mellan beskrivningskategori 5 och 6 återfinns både på det strukturella och 

det referentiella planet. I beskrivningskategori 6 så behandlas enstaka delar av analysmodellen, 

ofta inte mer än två. Det får som följd att analysen framstår som slumpartad och inte kartlägger 

kausala samband. Inom den referentiella aspekten så urskiljs inte vikten av att tolka källorna 

noga eller överhuvudtaget. Därmed framstår kategori 6 inte som underbyggd och bedöms ligga 

längst från ett första ordningens perspektiv på hur en analys genomförs i linje med 

analysmodellens intentioner. 
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6. Diskussion 

Avsnittet inleds med en diskussion kring undersökningens metod, därefter relateras resultatet 

till tidigare forskning och det sociokulturella perspektivet på lärande. Sedan följer en 

resultatdiskussion med fokus på de pedagogiska implikationer som undersökningen kan peka 

på. Diskussionsavsnittet avslutas med några tankar kring vad som skulle vara intressant att 

fortsätta studera utifrån undersökningens resultat. 

6.1 Metoddiskussion 

Undersökningens resultat har framkommit genom en skriftlig analysuppgift som genomförts av 

50 elever i årskurs ett på ett studieförberedande program på en svensk gymnasieskola. Syftet 

med den så kallade testuppgiften var att undersöka hur eleverna uppfattade att analysmodellen 

skulle kunna användas vid en analys i ämnet samhällskunskap. Resultatet av testuppgiften har 

bearbetats med en fenomenografisk analysmetod. Några faktorer kan ha påverkat elevernas 

förmåga och motivation att genomföra analysuppgiften. För det första är det för mig okänt om 

klasserna tidigare arbetat med analysmodellen och för det andra är det likaså okänt om de i 

undervisningen behandlat något av innehållet som analysen skulle beröra; ungdomars 

delaktighet i det formella demokratiska systemet. Dessa faktorer skulle kunna påverka hur 

komplext de kan urskilja olika delar av analysmodellen och sambanden dessemellan. Om 

ämnesinnehållet skulle vara helt okänt för eleverna kan det också vara svårt för dem att tolka 

källor på ett sätt som skapar sammanhang och underlättar hanteringen av analysmodellen. En 

tredje faktor som kan ha påverkat utfallsrummet skulle kunna vara den effekt som kallas low-

stake testing.5 Det finns ingen individuell vinst att prestera sitt bästa på den här uppgiften för 

den enskilda eleven. Detta skulle kunna förklara att ett par svar inte innehåller mer än ett par 

rader. En fjärde aspekt som kan ha påverkat utfallet kan vara elevernas varierande förmåga att 

läsa och förstå en skriven instruktion. En femte faktor som kan ha påverkat resultatet är att det 

finns en viss risk att andra förmågor, som läsförmåga, skriftlig förmåga eller förmåga att tolka 

statistik, kan ha påverkat hur olika elever uppfattat och haft möjlighet att behandla 

analysmodellens båda aspekter. Dessa fem faktorer skulle kunna vägas emot att eleverna 

studerat samhällskunskap länge och därmed borde stött på liknande modeller eller sätt att 

strukturera kunskap. Även själva ämnesområdet borde inte vara helt okänt för dem med tanke 

                                                 
5 För en beskrivning och diskussion av fenomenet ”low stake”, elevernas bristande motivation kan man läsa 

exempelvis artikeln ”Motivation viktigt för resultaten” (Skolverket, 2016) som sammanfattar Hanna Eklöfs 

forskning om hur svenska elevers resultat på internationella prov påverkas av deras motivation.  
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på hur ämnes- och kursplaner både i grundskola och gymnasium framhåller att olika former av 

demokrati och påverkansmöjligheter ska behandlas i undervisningen (Skolverket, 2011b). 

Eleverna i undersökningen har också valt att gå ett studieförberedande program och bör därmed 

ha viss vana att hantera och tolka olika typer av textmaterial. Därmed bör självklart metodens 

nackdelar beaktas när resultaten diskuteras men å andra sidan gör undersökningen inte anspråk 

på att presentera ett i positivistiskt hänseende reliabelt resultat (Bryman, 2011). Genom 

muntliga intervjuer, enskilt eller i arbete med analysuppgiften i fokusgrupper, hade det varit 

möjligt att undersöka vilka strategier och motiv som ligger bakom elevernas hantering av 

analysmodellen. Fler undersökningsmetoder skulle antagligen ge en fördjupad förståelse av hur 

och framförallt varför eleverna tänker att analysmodellen kan användas. Det är möjligt att 

genom framtida studier undersöka närmre hur eleverna resonerar när de använder 

analysmodellen och även kartlägga varför de anser att vissa delar av hanteringen kan vara 

svårare än andra. 

Ett syfte med den fenomenografiska undersöknings- och analysmetoden är att undersöka vilka 

kvalitativt skilda uppfattningar som finns av ett fenomen eller ett objekt. Likaså vill man med 

fenomenografi undersöka hur olika aspekter av objektet eller fenomenet relateras till varandra 

(Alexandersson, 1994). I teorin kan dessa uppfattningar vara oändligt många men i praktiken 

så är det sällan fallet eftersom kulturella och sociala förhållanden i en given kontext avgör på 

hur många vis ett fenomen kan uppfattas (Marton & Booth, 1997). Syftet med den här studien 

var att undersöka hur en analysmodell uppfattades av eleverna, det vill säga att undersöka andra 

ordningens perspektiv av analysmodellen (Marton, 2015). Det innebär att uppfattningarna 

redan på förhand är kopplade till modellen i sig, och att uppfattningarna på något sätt måste 

relateras till den. Elevsvaren i den här undersökningen relateras därför till den första ordningens 

perspektiv, eftersom en av frågeställningarna handlar om vilka skillnader det kan finnas mellan 

en mer eller mindre utvecklad uppfattning av analysmodellen. Den didaktiska normen, eller 

första ordningens perspektiv, har i den här undersökningen härletts från analysmodellen. 

Därmed är de uppfattningar som uttrycks relaterade till analysmodellen och kodningen är delvis 

styrd av den. Det går emot vad Uljens (1989) skriver: att forskaren vid användning av 

fenomenografisk metod i tolkningsarbetet inte kan avgränsa fenomenet innehållsligt. Därmed 

kan min analys kritiseras för att i förväg vara styrd av ett antal faktorer. Marton (2015) menar 

att fenomenografiska undersökningar som stöd för inlärning kan användas för att kartlägga 

elevers uppfattning om ett särskilt lärandeobjekt, som i detta fall skulle bestå av förmågan att 

hantera analysmodellen på innehållet ungdomars politiska engagemang. Det går heller inte att 
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bortse från att jag som gymnasielärare i samhällskunskap också har en didaktisk norm, en 

uppfattning kring första ordningens perspektiv, av hur analysmodellen skulle kunna hanteras 

(Larsson, 2013, Marton & Booth, 1997). Under arbetet med att kartlägga uppfattningar har jag 

försökt att utgå endast från de uppfattningar som kommer till uttryck i elevsvaren och inte mina 

egna förutfattade meningar. Jag har som Alexandersson (1994) formulerat det, inte begrundat 

undersökningsobjektets natur förrän efter själva datainsamlingen eftersom analysmodellens 

strukturella och referentiella aspekt klargjordes först efter fjärde genomläsningen av materialet. 

Kategorierna baseras därmed endast på undersökningsmaterialet medan hierarkiseringen av 

beskrivningskategorierna har gjorts i förhållande till analysmodellen som didaktisk norm 

(Alexandersson, 1994). Enligt litteraturen om fenomenografisk metod så går det inte heller att 

bortse från att forskaren är en aktiv uttolkare av undersökningsmaterialet (Svensson, 1997).  

6.2  Resultatdiskussion 

Samhällskunskapsämnet på gymnasiet syftar både till att stimulera eleverna till ett aktivt 

medborgarskap och till att utveckla ett vetenskapligt tänkande (Skolverket, 2011b). Både Ring 

Jonasson (2015) och Sandahl (2015) menar att demokratiuppdrag och träning i analys 

sammanfaller. Larsson (2013) visar hur mångfacetterad förmågan att analysera samhällsfrågor 

är och enligt min yrkeserfarenhet är det just därför svårt att förklara för en elev hur man gör när 

man analyserar. Detta stämmer med  vad Tväråna (2014) visat i sin forskning; hon menar att 

det behövs fler studier som undersöker vad ett kunnande i samhällskunskap innebär och hur 

lärare kan hantera olika verktyg som syftar till att öka elevernas kunnande. Dessutom menar 

hon, liksom Sandahl (2013) och Florin Sädbom (2015), att det finns ett behov av att lärare 

emellan diskutera vad som är ett önskvärt kunnande inom samhällskunskapsämnet.  Jag menar, 

med stöd i denna studies resultat, att analysmodellen kan träna eleven i att hantera många 

aspekter i ett analysarbete och att modellen därför är ett sätt för eleven att utveckla en mer 

vetenskaplig, och förhoppningsvis också en allmän medborgerlig, kompetens. Det är därmed 

viktigt att systematiskt undersöka hur elever hanterar analysmodellen och vilka eventuella 

svårigheter som eleverna uppfattar i användandet av den. Med de begränsningar som jag 

tidigare redogjort för avseende undersökningens metod, urval och analys kan resultatet ändå 

sägas visa att det finns kvalitativt olika sätt att uppfatta analysmodellens strukturella aspekt, 

och innehåll, referentiell aspekt (Marton & Booth, 1997). Genom kartläggningen av 

uppfattningar kan samhällskunskapslärare få mer kunskap om hur undervisning som syftar till 

att utveckla elevens analysförmåga skulle kunna utformas. Resultatet från undersökningen kan 

också ses som ett sätt att försöka benämna de kvalitativa skillnader som lärare kan iaktta i olika 
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elevers resonemang då analysförmåga tränas i ämnet samhällskunskap. Enligt det 

sociokulturella perspektivet på lärande, syftar undervisning till att förändra elevens deltagande 

i en verksamhet eller praktik (Carlgren, 2015). De kritiska aspekter som urskiljts i elevgruppens 

uppfattningar av hur analysmodellen kan användas, kan därmed ses som trappsteg som elever 

gradvis kan behöva lära sig behärska för att utveckla sitt kunnande i analysförmåga i 

samhällskunskap. Inom sociokulturell teori benämns dessa steg för individens approximala 

utvecklingszon, Zone of Proximal Development (Säljö, 2000).  

Resultatet, utfallsrummet, har pedagogiska implikationer för undervisning som syftar till att 

förändra elevens deltagande i samhällsvetenskaplig praktik (Säljö, 2005). I den uppfattning som 

urskiljer analysmodellens delar till liten grad, beskrivningskategori 6, finns en svårighet i att se 

vad de olika delarna i modellen bör behandla och vilket samband de har med varandra. 

Källmaterialet i testuppgiften urskiljs till en mycket liten del som väsentligt för att bygga upp 

en analys efter modellen. Jag anser att resultatet pekar på att analysmodellen ska användas för 

att bearbeta ett kunskapsområde som läraren behandlat noga i undervisningen och att 

frågeställningen som ska analyseras tydligt bör vara kopplad till detta ämnesområde. Eleverna 

behöver både få kunskap om den hårda stödstruktur som analysmodellen kan betraktas som, 

men den behöver kompletteras med en lärarledd modellering av hur analysmodellen kan 

hanteras. Här finns möjlighet för läraren att hjälpa eleverna vidare till ett mer komplext 

urskiljande genom mjuka stödstrukturer, frågor, som hjälper tänkandet framåt (Hjort, 2014). 

Med en sociokulturell terminologi kan det uttryckas som att läraren måste inrikta sig på att 

eleverna urskiljer hur analysmodellen medierar en abstraherad del av verkligheten (Säljö, 

2000). Nästa steg i det hierarkiskt ordnade utfallsrummet, skillnaden mellan 

beskrivningskategori 6 och 5, skulle då handla om att urskilja analysmodellen som en 

strukturerande princip för analysen; att få den att bli ordnad enligt en disposition hämtad från 

modellen. Larsson (2013) menar i sin definition att kritiskt tänkande består av tre delförmågor: 

hantera ett samhällsvetenskapligt innehåll, förmåga att analysera och förmåga att presentera. 

Min undersökning tyder på att organisera sitt material, sitt innehåll, enligt någon slags ordnande 

princip tycks gynna appropriering av analysmodellen därför att dispositionen underlättar för 

eleven att se samband mellan analysens olika delar. Denna kritiska aspekt kan därför kopplas 

samman med den tidigare redogjorda förmågan att urskilja de olika delarna av analysmodellen 

och behandla dem utifrån kausala samband. I undervisningen skulle detta urskiljande kunna 

underlättas av jämförande samtal kring olika elevtexter som strukturerats enligt 

analysmodellens delar och sådana som inte har den strukturen. En annan metod kan vara att 



 

50 

 

efter feedback få skriva om sina egna analyser. Svårigheten ligger i att organisera 

undervisningsaktiviteter som gör att eleven vars uppfattning av analysmodellen 

överensstämmer med beskrivningskategori 5 eller 6, måste koppla en abstrakt, intellektuell 

struktur med sina egna erfarenheter. Att få tala om olika för- och nackdelar med olika 

dispositionsmodeller och även arbeta praktiskt med sin egen analys efter feedback skulle kunna 

vara ett sätt att åstadkomma en konkretion av det abstrakta (Bronäs & Runebou, 2010). Mellan 

beskrivningskategorierna 5 och 4 finns den kritiska aspekten att uppfatta hur relevant det är att 

grunda analysen i källmaterial. Ämnesdidaktiken har uppmärksammat att utgångspunkten för 

undervisning visserligen ska finnas i skärningspunkten mellan elevernas erfarenheter och men 

också vikten av att utgå ifrån ett samhälleligt sammanhang (Odenstad, 2014). I syftestexten för 

ämnet samhällskunskap betonas vikten av att eleven ska få möjlighet att samla, värdera, 

sammanställa och dra slutsatser baserat på ett källmaterial (Skolverket, 2011b). Hjort (2014) 

poängterar att eleverna har behov av att känna till och förstå ett område som ska behandlas i 

allmänhet, men också tekniker för att granska och värdera argument från källor. I Hjorts 

undersökning arbetar filosofiläraren med en hård stödstruktur, en modell för 

argumentationsanalys, för att lära eleverna att granska en argumenterande källa.  Jag menar att 

dessa aspekter måste tränas hos eleverna i många olika situationer och att det dessutom är en 

mycket central aspekt att urskilja för att utveckla ett mer vetenskapligt tänkande. Man kan som 

Ekendahl m.fl. (2015) kalla förmågan att skaffa sig belägg i källor för ett centralt tankeredskap, 

och konstruera klassrumsaktiviteter som går ut på att eleverna får granska olika källors belägg 

eller att öva på att sammanställa källor i olika argumenterande texter.  Hjort (2014) skriver att 

det finns en skillnad mellan att ha en kritisk attityd eller att granska kritiskt där den förra 

förmågan är byggt på ett vardagligt tyckande och formulerande av åsikter medan att granska 

kritiskt handlar om att ha stöd för sina argument.  Här menar jag att ett komplext urskiljande av 

analysmodellen sammanfaller med kritiskt tänkande i Hjorts definition, kritiskt granskande, och 

med fenomenografins definition av lärande – eleven måste förändra sitt deltagande i praktiken 

att analysera (Marton, 2015). Analysmodellen har enligt min mening en brist i sin utformning 

eftersom den endast implicit sätter fokus på vikten av en rimlig situationsbeskrivning. Samtidigt 

är detta en kritisk punkt för att vetenskapliggöra elevens tänkande. Det är en fin balansgång 

mellan att utgå från elevernas egna erfarenheter i en analys av ett samhällsfenomen och 

samtidigt introducera ett mer vetenskapligt sätt att förhålla sig till olika faktaunderlag och hur 

de kan tolkas. Tväråna (2014) skriver att den kritiska granskningen ligger närmast det som 

lärare i hennes undersökning uppfattar som den didaktiska normen, det önskvärda slutresultatet 

för lärande. Inom samhällskunskapsämnet är den kritiska undersökningen högt värderad menar 
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hon. Hjort (2014) menar klassrumsdiskussioner är ett fruktbart sätt att utveckla elevernas 

granskande förmåga och kanske skulle en undervisning som syftar till att utveckla 

analysförmåga behöva stanna till vid flera tillfällen och tydliggöra genom exempel och 

diskussioner skillnader mellan att vara välgrundad i sin analys och att tycka i största allmänhet. 

Beskrivningskategori 3 och 2 skiljer sig i sin tur genom just källhantering, att källor inte 

konsekvent vävs in i situations- eller orsaksbeskrivningen. Det får mig också att dra slutsatsen 

att använda, problematisera och värdera källor är en mycket central aspekt av att kunna 

analysera med hjälp av analysmodellen. Samband mellan situation – orsak, situation och följder 

eller åtgärder och situation är ytterligare en aspekt som är kritisk mellan beskrivningskategori 

3 och 2. Att kartlägga samband är svårt och komplext, det är ju inte säkert att orsak och verkan 

är helt avhängiga av varandra i en samhällsfråga och bygger också på en förmåga att avgöra 

rimligheten i de påståenden man gör (Sandahl, 2015, Ekendahl m.fl., 2015). Jag menar att 

samband är mycket lämpligt att diskutera i klassrummet och utnyttja att elever kan befinna sig 

i olika utvecklingszoner. Enligt sociokulturellt perspektiv är samtal och interaktion viktigt för 

att kunna diskutera en relation mellan modell och omvärld (Säljö, 2015). 

Det framkommer att den uppfattning som kategoriserats som den mest utvecklade är den som 

för det första urskiljer behovet av att ha en faktamässig utgångspunkt för analysen och därmed 

använder det källmaterial som finns i testuppgiften. Alla delar av modellen urskiljs av 

elevsvaren i beskrivningskategorin och analysmodellen behandlas som en helhet. Tväråna 

(2014) har formulerat det som att kunna analysera består av delförmågor som att kunna resonera 

redogörande, att utreda orsaker och att kritiskt granska olika argument. Jag menar att min 

undersökning pekar på att ytterligare en strukturell och horisontell aspekt avgör hur komplex 

en uppfattning är av hur man analyserar: nämligen samtidigheten i alla dessa delförmågor. 

En del av analysmodellen är svår för eleverna att uppfatta oavsett beskrivningskategori: att 

urskilja åtgärder som syftar till att mildra konsekvenserna av en samhällsfråga. Att diskutera 

åtgärder överlag i samhällsfrågor blir en fråga om att värdera vilka effekter som är önskvärda 

eller hur man ska prioritera vid olika målkonflikter. Här krävs, tror jag, ett tydligt fokus från 

läraren i att leda eleverna in i en diskussion som öppnar upp för olika perspektiv och 

värderingar. Om eleverna genom analysmodellen kan sägas erövra medborgerliga kompetenser 

så kan en del av nyckeln till det finnas här. Genom att steg för steg har arbetat sig fram till en 

beskrivning av en samhällsfråga, dess orsaker och konsekvenser blir det dags att värdera om 

och vad som ska göras i frågan. Olika synsätt måste komma i dagen och nagelfaras från olika 
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aspekter. Ett demokratiskt samhällsystem grundas i acceptans av olika ståndpunkter och här har 

skolan, och kanske särskilt samhällskunskapen ett demokratiuppdrag att visa att man av olika 

anledningar kan hamna i olika synsätt. Både Tväråna (2014), Hjort (2014) och Sandahl (2015) 

poängterar samhällsfrågornas etiska aspekter.  

Av de second order concepts, ämnesdisciplinära begrepp, som Sandahl (2015) listar som 

väsentliga inom samhällskunskapsämnet, menar jag att elever kan tränas i analysförmåga 

genom en undervisningssekvens ordnad kring analysmodellen. Litteracitet i 

samhällskunskapsämnet skulle då kunna beskrivas som att resonera kring orsak-verkan, att 

kunna jämföra och kontrastera, att skaffa sig belägg för att kunna dra slutsatser, att kunna 

använda sig av abstraktioner samt att kunna anta olika perspektiv och värderingar. Enligt min 

undersökning är det viktigt att ur ett vetenskapligt perspektiv träna eleven att beakta källor i sin 

analys av en samhällsfråga; det vill säga strukturera undervisningsaktiviteter som steg för steg 

sätter fokus på förmågan att skaffa sig belägg för att kunna dra slutsatser. 

6.4 Nya forskningsfrågor 

För kommande, och i mitt tycke nödvändiga, studier inom samhällskunskapsdidaktik skulle jag 

vilja hävda vikten av att beforska klassrummet och undervisningens effekter. Hur utvecklar 

elever kunnande och förmågor? I ett andra steg i min undersökning skulle det vara naturligt att 

tillsammans med kollegor designa undervisningsaktiviteter syftande till att sätta ljuset på de 

kritiska aspekter som kartlagts genom testuppgiften. Jag har i avsnittet ovan utifrån min egen 

yrkeserfarenhet skissat hur sådana aktiviteter skulle kunna designas. Det skulle också vara 

intressant att gå vidare med intervjuer av elever kring vilka svårigheter de själva beskriver att 

de har avseende analysförmåga eller att genom observationer av klassrumsaktiviteter undersöka 

vilka strategier som elever har när de ska analysera en samhällsfråga. Den aspekt som 

exempelvis åberopas av Tväråna (2014), att det finns ett svagt underlag av hur kunnande ska 

definieras, vore också intressant att undersöka vidare. 

Jag skulle också vilja peka på vad jag uppfattar som behovet av mer forskning som rör kritiskt 

tänkande inom just samhällskunskapsämnet (Hjort, 2014). Här kan analysförmåga, inte 

nödvändigtvis i form utav analysmodellen, vara en utgångspunkt för en aspekt av vad kritiskt 

tänkande skulle kunna vara. Hjort skriver också att det vore intressant att undersöka hur 

undervisning av en förmåga, som exempelvis analysförmåga, undervisas bäst: explicit eller 

implicit? Han skriver att den stödstruktur som filosofiläraren använder i undersökningen, 
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argumentationsanalysmodellen, kan synliggöra lärandet för eleven och sätta ord på vad en 

abstrakt förmåga faktiskt, i sin kärna kan handla om. Därför vore det intressant att studera 

analysmodellen vidare, för att kunna svara på frågan Hur blir man bättre på att analysera?.  
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