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ABSTRACT 

Anders Nersäter, 2014 

Title:  To Construct Historical Explanations: What do students need 

to learn to be able to reason about cause, interpret and use historical 

sources?  

Language: Swedish with a summary in English 

Keywords: Historical Thinking, Historical Explanations, Cause, Evi-

dence, Historical Empathy, Learning Study, Phenomenography, Varia-

tion Theory, Learning Activity, Critical Aspects 

The objective of this study was to gain knowledge concerning what up-

per secondary students need to learn to be able to construct historical 

explanations while working with historical sources. The study also ex-

plored how teaching could be designed to enhance student’s capabilities. 

The history didactical framework took its departure in the British His-

torical Thinking-tradition and the methodology was based on Learning 

Study, an iterative research method for analysis and enhancement of 

teaching and learning. Empirical data originates from one Learning 

Study undertaken in an upper secondary school performed in coopera-

tion with three teachers teaching three different classes. The bulk of 

data consists of student interviews, video recordings from research les-

sons and essay texts performed by the students before and after research 

lessons. Variation Theory was used to analyse teaching and learning with 

the purpose to identify critical aspects of what characterizes the capabili-

ties and what the students needed to learn to reason about causation, 

interpret and use historical sources. The historical content was framed 

on the late 19th century phenomenon known as The Scramble for Africa 

where the students were supposed to reason on the causes for the 



 

 

scramble while working with a variety of primary sources. The meth-

odological design of the research-lessons was based on a combination of 

principles from Variation Theory and Learning Activity with the ambi-

tion to form an educational practice that would allow students to dis-

cern the critical aspects and advance their learning. The results show 

that the students who participated in this study needed to distinguish the 

following critical aspects to be able to construct Historical Explanations 

when working with sources:  

Cause 

 To distinguish temporal aspects of historical change not to con-

fuse causes and consequences 

 To distinguish that historical change are caused by societal 

structures and intervention by historical actors and do not oc-

cur by itself. 

 To distinguish that historical change predominantly have their 

origin in several causes and cannot be reduced to single causes. 

 To distinguish that historical explanations need support from 

evidence. 

Interpret and Use Historical Sources 

 To asses sources critically rather than view them as neutral in-

formation. 

 To contextualize sources to avoid presentism and literal inter-

pretations. 

 To corroborate sources to be able to validate claims and present 

different perspectives in a historical explanation. 

 To see that values and limitations of sources depend on the his-

torical questions we seek an answer to. 

 To distinguish the difference between authentic sources and re-

liable claims. 
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KAPITEL 1. INLEDNING 

”A historical enterprise that describes what has happened without attempting to explain how 

and why the past unfolded as it did is trivial”1 

Citatet berör ett av de viktigaste målen inom ämnet historia. Undervisningen i gymnasieämnet historia 

bör synliggöra hur förklaringar kan konstrueras inom ämnesdisciplinen och dessutom ge eleverna till-

fälle att själva konstruera sådana. Ett exempel hämtat från undervisning i modern historia kan använ-

das för att belysa citatets relevans. Det förekommer ibland att elever kommenterar den afrikanska 

kontinentens politiska karta och undrar varför gränsdragningarna följer så märkligt raka linjer. De ele-

ver som vet något om orsaken brukar då säga att de har hört att gränserna drogs med linjal av europe-

iska stormakter vid tiden för Afrikas kolonisation. Men för att få en djupare förståelse för vissa av Af-

rikas nutida problem, där godtyckliga gränsdragningar bara utgör en del av problematiken, måste ele-

ver även ges möjligheter att förstå och kunna förklara några orsaker och konsekvenser av denna kolo-

nisation.  

En relativt samtida händelse kan tjäna som exempel och illustrerar betydelsen av att elever ges möjlig-

heten att kunna förklara händelser i det förflutna för att förstå sin samtid. I en artikel i Dagens Nyhet-

er redogör Jackie Jakubowski för hur hövding Kuaima Riruako av Hererofolket sommaren 1991, kort 

efter det att Namibia utropat sin självständighet, reste till Tyskland för att besöka den dåvarande utri-

kesministern Hans-Dietrich Genscher. Hövding Riruako krävde till sina tyska värdars stora förvåning 

skadestånd för en utrotningskampanj som hans folk ansåg sig ha blivit utsatta för under den period 

som benämns ”kapplöpningen om Afrika”. Under perioden 1893-1908 sökte tyska trupper driva bort 

Hererofolket från deras traditionella bosättningsområden. Ur tyskt perspektiv var kampanjen fram-

gångsrik. 1908 hade Hererofolket decimerats från ca 80 000 till 15 000 och de överlevande spärrats in i 

arbetsläger där de ”tvingades bära särskilda tyglappar med nummer och det tyska imperiets stämpel” 

(1991).2 Denna korta redogörelse är beklämmande och väcker samtidigt frågor. Hur vet vi att en 

utrotningskampanj verkligen ägde rum och om så var fallet, vilka orsaker låg bakom det tyska ageran-

det? Artikeln är behjälplig även vad gäller dessa frågor. Genom utdrag från olika primärkällor visar 

Jakubowski hur tyska militärer, vetenskapsmän och kolonialpolitiker vid tiden för kolonisationen 

framförde såväl ekonomiska som rasbiologiska argument för varför de tyska kolonisatörernas behov 

av mark var viktigare än Hererofolkets besittningsrätt. De senare behövde därför drivas bort eller skju-

                                                      

1 (Lee & Shemilt, Is any explanation better than none?, 2009) 

2 Den läsare som drar paralleller till händelseutvecklingen i Tyskland och övriga Europa under 1930- och 1940-
talen gör en korrekt iakttagelse. Jakubowski visar på sambanden mellan de argument som användes för att rätt-
färdiga den tyska kolonisationen av Afrika och de rasideologiska argument som några decennier senare kom att 
användas av den nazistiska regimen för att rättfärdiga mördandet av människor som ansågs rasmässigt under-
lägsna. 
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tas (1991). För de tyskar som vid tiden för Riruakos besök inte hade någon kännedom om det kejser-

liga Tysklands politik i det som då benämndes tyska Västafrika måste dessa anklagelser tett sig mycket 

märkliga. Exemplet visar vikten av att kunna förklara händelser i det förflutna för att förstå sin samtid, 

men även hur argument i sådana förklaringar kan beläggas med hjälp av hänvisningar till källor från 

det förflutna.  Detta exempel är giltigt för många andra förändringsprocesser och händelser inom äm-

net historia. En god undervisning måste givetvis förmedla gedigna innehållskunskaper men ambition-

en får inte stanna där. Den bör även möjliggöra en förståelse för samband mellan det förflutna och 

nuet. Undervisningen bör visa hur och på vilka vis människors agerande i det förflutna har lett fram 

till nuet och hur individuella och kollektiva beslut kan leda till mer eller mindre önskade utfall i framti-

den. Förmågan att konstruera historiska förklaringar kan ge elever möjligheten att analysera, fatta be-

slut och agera i nuet, men kan också ge dem en handlingsberedskap inför framtiden (Lee & Shemilt, 

2009). Att enbart låta elever lära in färdiga historiska redogörelser synliggör däremot inte ämnets ka-

raktär av tolkningsvetenskap vars förklaringar bygger på belägg från källor. Utöver att inte göra rätt-

visa åt ämnets potential utvecklar sådan undervisning inte heller elevernas historiska tänkande och ger 

dem inte redskap för att självständigt och kritiskt kunna förhålla sig till budskap från olika samhällsin-

tressen som omger dem (Seixas, 2000; VanSledright, 2010). Förhållningssättet stämmer också illa med 

ämnesplanens skrivningar där utvecklandet av elevernas historiemedvetande anses vara undervisning-

ens främsta mål (Skolverket, 2011). En av flera varierande definitioner av begreppet historiemed-

vetande ges av den tyske didaktikern Ernst Jeismann; “Historiemedvetande innefattar sammanhangen 

mellan tolkning av det förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden” (Karlegärd & 

Karlsson, 1997). Peter Lee & Dennis Shemilt, vilka företräder Historiskt tänkande-traditionen3, menar 

att en undervisning som utvecklar elevernas förmåga att konstruera historiska förklaringar också möj-

liggör ett utvecklande av deras historiemedvetande (2009).  

Föreliggande forskningsstudie utgår i historiedidaktiskt hänseende från teoribildningen inom Histo-

riskt tänkande-traditionen. I studien undersöks vad gymnasieelever behöver lära sig för att kunna kon-

struera historiska förklaringar vid arbete med källor, en förmåga som innefattar flera ämnesspecifika 

element av vad det innebär att kunna tänka historiskt (Lee & Shemilt, 2009). Studien undersöker också 

hur en undervisningspraktik kan utformas som bidrar till att utveckla elevernas kunnande. Man kan 

förvänta sig att praktiknära frågeställningar av sådan karaktär borde vara vanligt förekommande inom 

svensk historiedidaktisk forskning. Bengt Schüllerqvist (2005) konstaterar dock i sin forskningsöver-

sikt att den i relativt liten utsträckning har undersökt undervisning och lärande av historia. Vanligare 

teman har istället varit läroplansstudier, undersökningar av historieundervisningens villkor, studier av 

läromedel och under senare år, historiebruksforskning ur ett bredare samhälleligt perspektiv. Det är 

                                                      

3 Traditionen växte fram i Storbritannien från slutet av 1970-talet och utgörs av en disciplinärt inspirerad praktik 
där ämnets karaktär av kunskapsform betonas. Målet är att utveckla elevernas historiska tänkande och källhante-
ring utgör ett viktigt inslag i undervisningen. Traditionen beskrivs närmare i kommande kapitel. 
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framförallt brittiska historiedidaktiker som empiriskt undersökt elevers uppfattningar om historia (se 

exempelvis Lee & Shemilt, 2011; Lee & Ashby, 2000; Shemilt, 1987; Shemilt, 1983; Ashby, Lee, & 

Shemilt, 2006). Att det är en viktig förmåga att kunna konstruera historiska förklaringar, och att den 

dessutom är sammansatt torde det råda enighet om bland de historiedidaktiker som undersökt pro-

blematiken. Men vad behöver elever egentligen lära sig för att utveckla den önskade förmågan och vad 

karaktäriserar ett sådant kunnande? Inom det historiedidaktiska fältet är forskning som undersökt 

denna problematik i en klassrumskontext sparsamt förekommande4. Förhoppningen är att denna 

forskningsstudie kan bidra med vissa resultat som kan användas inom såväl historiedidaktisk forskning 

som för planering och genomförande av historieundervisning. I studien utforskas elevers förmåga att 

konstruera historiska förklaringar i relation till ett specifikt innehåll, kapplöpningen om Afrika. För att 

möjliggöra ett utforskande av förmågans karaktär i en klassrumskontext används Learning Study som 

metod. Learning Study är en iterativ praktiknära forskningsansats som är användbar för att analysera 

relationerna mellan undervisning och lärande (Runesson, 2012). Under studiens genomförande har 

forskare och deltagande lärare tillsammans undersökt elevers uppfattningar om kolonisationens orsa-

ker, vad som karaktäriserar förmågan att resonera om orsak, tolka och använda källor samt hur en 

undervisning kan utformas som bidrar till att utveckla förmågan. 

1. 1. FORSKNINGSSTUDIENS DISPOSITION 

I kapitel 2 presenteras en översikt för olika förhållningssätt till historieundervisning och där beskrivs 

även principerna inom den brittiska Historiskt tänkande-traditionen. Därefter redovisas vissa forsk-

ningsresultat inom nämnda tradition. Resultaten fokuserar företrädevis de disciplinära begrepp som 

stått i centrum för studiens genomförande. I kapitel 4 möter läsaren beskrivningar av historieveten-

skapliga och historiedidaktiska principer för konstruerandet av historiska förklaringar. I kapitel 5 re-

dovisas de frågeställningar som studien avser att utforska. Studiens lärandeteoretiska ramverk behand-

las i kapitel 6 och i efterföljande kapitel beskrivs det metod- och analysförfarande som har legat till 

grund för insamlande och analys av data. Från kapitel 8 och framåt får läsaren ta del av de resultat som 

studien har genererat. 

 

 

 

                                                      

4 För en beskrivning av forskning inom detta fält se kapitel 3, Elevers förståelse av historia. 
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KAPITEL 2. OLIKA FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL SKOLÄMNET HISTORIA 

Skolämnet historia kan sägas utgå från det akademiska ämnet historia men i mötet med eleverna sker 

en omvandling. Det finns flera skäl till detta. De kan bland annat sökas i styrdokumentens krav, ele-

vernas intressen och förkunskaper men även i tidsmässiga begränsningar (Hermansson Adler, 2004; 

Larsson, 1998). Såväl internationell som svensk forskning visar att förhållningssätt och undervisnings-

strategier visserligen varierar inför denna omvandling men att ämnet ofta hanteras som ett fast narrativ 

där eleverna förväntas memorera historiska innehållskunskaper (se exempelvis Husbands, Kitson, & 

Pendry, 2003; Barton & Lestvik, 2008; Larsson, 1998; Levesque, 2009). Inom historiedidaktisk forsk-

ning är det däremot få som förespråkar ett sådant förhållningssätt. Förenklat kan det historiedidaktiska 

fältet istället beskrivas som präglat av två historiedidaktiska traditioner: den tysk/danska Historiemed-

vetande-traditionen, som också dominerat inom svensk forskning, samt den anglosaxiska Historiskt 

tänkande-traditionen. Den förstnämnda har i hög grad intresserat sig för historiedidaktiska frågor ur 

ett bredare samhälleligt perspektiv (se exempelvis Karlsson, 2004; Ericson, 2005; Karlegärd, 1997), 

men uppvisar samtidigt begränsat empiriskt stöd för hur dess teoribildning kan operationaliseras i 

undervisningen (Schüllerqvist, 2006).  Forskningen inom Historiskt tänkande-traditionen har framför-

allt bedrivits i Storbritannien och under senare år även i Nordamerika. Denna tradition fokuserar på 

undervisning och lärande av historia och omfattar en empiriskt grundad teoribildning som också visat 

sig praktiskt möjlig att omsätta i en undervisningspraktik (se exempelvis Ashby, Lee, & Shemilt, 2006; 

Lee, 2011; Lee & Shemilt, 2009; Levesque, 2009; Seixas, 2000; 2008; 2012; Seixas & Morton, 2013; 

VanSledright, 2010). Historiskt tänkande-traditionen har utgjort studiens historiedidaktiska ramverk 

och forskningsresultat från densamma kommer att behandlas i kommande kapitel. Forskningsöversik-

ten behandlar framförallt de disciplinära begrepp som haft störst bäring för studiens genomförande. I 

kapitlet görs också vissa jämförelser för slutsatser som dragits inom brittisk respektive nordamerikansk 

forskning, men även svensk forskning av relevans kommer att behandlas.  

2. 1. MINNESHISTORIA OCH FÖRMEDLANDET AV KOLLEKTIVA MINNEN 

Som antytts ovan är det en stark tradition, såväl internationellt som nationellt, att historieundervisning 

företrädesvis handlar om att förmedla innehållsliga faktakunskaper till eleverna vilket ibland benämns 

som minneshistoria (Levesque, 2009).  Så beskriver exempelvis Husbands, Kitson & Pendry före-

komsten av två historiedidaktiska traditioner i Storbritannien. Den första benämns The Great Tradition 

och utgörs av en innehållsinriktad undervisning där lärarens förmedlande av historiska faktakunskaper 

står i centrum och eleverna förväntas lära in det som anses vara den bästa nationella berättelsen 

(2003). Det andra förhållningssättet utgår från en undervisning påverkad av Historiskt tänkande-

traditionens principer vilka kommer att presenteras i kapitel 2.2. 
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Flera studier visar att historieämnets funktion och behandling i svensk skola uppvisar likheter med 

minneshistoria. Ola Halldén som undersökt svensk historieundervisning menar att den ofta förmedlar 

givna narrativ vars belägg inte ifrågasätts. Narrativen lärs in av eleverna och utgör sedan grund för 

bedömning (Halldén, 1997; 1998). Bilden överensstämmer med de uppfattningar lärarna i Tomas Ny-

grens studie ger uttryck för. De anser att kursen Historia A5 i huvudsak ska behandla ett kronologiskt 

innehåll och att historisk metod bör hanteras först i Historia B6 (2009). Denna uppfattning överens-

stämmer med resultaten från den granskning skolinspektionen genomförde av lärares bedömningsun-

derlag i kursen Historia A. I rapporten framkommer att undervisning och bedömning ofta fokuserar 

på faktakunskaper som inte relateras till en nutidskontext och att elevernas källkritiska förmåga sällan 

är föremål för bedömning (2011). Bilden förstärks av resultaten från David Rosenlunds studie. Även 

han har intervjuat historielärare och dessutom analyserat deras prov och bedömningsunderlag för kur-

sen Historia A. Resultaten visade att lärarna betraktade kursen som en orientering där eleverna ska lära 

sig en given historia.  Elevernas förmåga att hantera historisk metod bedömdes i mycket begränsad 

utsträckning. Bedömningsunderlagen indikerade inte heller att ämnet behandlades som en konstrukt-

ion beroende av olika perspektiv och skiftande tolkningar (2011). Det var inte heller vanligt att sam-

tidsinriktade mål bedömdes, något som även överensstämmer med Nanny Hartsmars beskrivning av 

en genetiskt7 präglad historieundervisning där samband mellan det förflutna och nuet sällan behandlas 

(2000). Även resultaten från Hans Olofssons studie pekar i samma riktning.  Olofsson har undersökt 

hur historieämnet formas i en högstadieklass när två historiska moment behandlas. Resultaten visar att 

eleverna tillskansar sig kunskaper i historia som de själva anser att de har användning för och att de 

också känner mening av studierna. Men de dimensioner som rör historia som konstruktion, dess tolk-

ningskaraktär och metodologi tydliggörs inte för eleverna. Författaren menar att en orsak kan vara att 

läraren inte har full tillgång till begreppen och/eller att de förmedlas outtalat i undervisningen (2010). 

En praktiknära studie som utgått från teoribildningen inom Historiskt tänkande-traditionen och även 

har andra likheter med föreliggande arbete är Anna Lena Lilliestams (2013) undersökning av vad det 

innebär att kunna resonera historiskt i termer av aktör och struktur (2013)8. Lilliestam undersökte 

förmågans karaktär i en undervisningspraktik och använde variationsteorin9 som ett analysredskap för 

att identifiera kritiska aspekter för dess karaktär. Genom analys av elevarbeten och undervisning iden-

                                                      

5 Kursen Historia A motsvaras i LGY11 av Historia 1b. 

6 Kursen Historia B motsvaras i LGY11 av Historia 2. 

7 Historievetenskapen och skolämnet historia har traditionellt främst sysslat med s.k. genetisk historia vilken 
framförallt fokuserar på ”rötter och utveckling, orsaker och verkningar i kronologisk följd” (Karlsson & Zander, 
2004).  Men människor har även ett behov av att bruka historia utifrån sin livsvärld för att få svar på frågor som 
tillfredsställer olika behov i nutiden och rör frågor inför framtiden vilket kan beskrivas som genealogisk historia 
(Karlsson & Zander, 2004).  

8 I sin avhandling behandlar Lilliestam aktör och struktur som ett av ämnets disciplinära begrepp. 

9 Denna teori presenteras närmare i kapitel 6. 
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tifierades kritiska aspekter för förmågan. En av hennes slutsatser är att elever måste uppmärksammas 

på att historiska redogörelser kan organiseras på olika vis, att kronologiska framställningar inte är den 

enda möjligheten. Undervisningen måste illustrera att aktörsinriktade och strukturella faktorer, deras 

inbördes relationer och vikt kan vara relevanta för analys och hanterande av olika historiska företeel-

ser. Lilliestam fann också att lärarna tenderade att förskjuta sin undervisning i innehållslig och krono-

logisk riktning trots att det uttalade målet varit att hålla det disciplinära begreppet aktör- och struktur i 

fokus. En viktig slutsats av hennes undersökning är att lärare måste vara medvetna om vad som karak-

täriserar förmågans karaktär för att undervisningen ska ha förutsättningar att utveckla elevernas histo-

riska tänkande. 

Även nordamerikansk forskning visar att undervisning av minneskaraktär är vanlig vilket de ameri-

kanska och kanadensiska forskarna benämner som förmedlandet av kollektiva minnen (Seixas, 2000; 

Seixas & Morton, 2013; Barton & Lestvik, 2001; VanSledright, 2010). Barton & Lestvik konstaterar att 

forskningsresultat inom Historiskt tänkande-traditionen inte nått bred spridning bland praktiserande 

lärare. Undervisningens huvudsyfte anses fortfarande vara att förmedla ett faktabaserat narrativ (2001). 

I USA används narrativet för att lära en historia om den egna nationens framsteg där individen kan 

skapa sin egen framgång.  Strategin har varit relativt framgångsrik för att lära om landets förflutna och 

för att skapa en nationell identitet även om eleverna har visat sig blanda samman delar av det histo-

riska innehållet (Barton & Lestvik, 2001). Men den har även inneburit problem; grupper som inte 

kunnat identifiera sig med berättelsen upplever inte att landets historia tillhör dem. Förhållningssättet 

har också inneburit att elever inte ser hur samhälleliga strukturer påverkar människors livsvillkor över 

tid eller hur kollektivt agerande kan påverka ett historiskt förlopp. Eleverna medvetandegörs inte hel-

ler om det förflutnas diversitet eller att en nations historia inte självklart innebär en berättelse om 

ständiga framsteg (Barton & Lestvik, 2001). Barton menar att ett mer analytiskt förhållningssätt vore 

att föredra och drar paralleller till de disciplinära begrepp som används som grund för historieunder-

visningen i Storbritannien. Barton genomförde en jämförande studie av amerikanska och nordir-

ländska ungdomars förståelse för vad historia är och vilka syften de såg med att kunna historia. Hans 

slutsats var att nordirländska ungdomar omfattade en djupare och mer nyanserad förståelse inför äm-

nets karaktär (2008). Tillsammans har Barton & Lestvik identifierat fyra dominerande förhållningssätt 

till hur ungdomar och vuxna ser på historia och vilka behov ämnet förväntas uppfylla: 

 Rationalistiskt förhållningssätt där samband, strukturer och historiska belägg betonas. 

 Moraliskt förhållningssätt där förflutna aktörers handlanden värderas.  

 Förmedling av information från det förflutna.   

 Identifikation med lokala och/eller nationella grupper.  
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Deras bedömning är att dessa förhållningssätt även fortsättningsvis kommer att utgöra viktiga inslag i 

undervisningen då de i olika grad värdesätts av vuxenvärlden och att detta inte nödvändigtvis behöver 

utgöra ett problem. Men uppstår skillnader eller konflikter mellan förhållningssätten och elevers upp-

fattningar om vad historia är kan det innebära att eleverna stänger av sitt lärande av den officiella 

kursplanen. Man anser därför att det behövs fortsatt forskning för hur kulturella erfarenheter påverkar 

elevers historiska tänkande. Vet vi inte hur eller i vilken utsträckning finns det risk för att vi ogrundat 

tror att utvecklandet av detta följer vissa universella principer. Alternativt att skillnader i historiskt tän-

kande bedöms vara en produkt av skiftande kulturella erfarenheter när så inte är fallet utan har sin 

grund i andra orsaker (2001). Även läromedlens utformning kan bidra till undervisning av minnes-

karaktär. I Sture Långströms studie framkommer att svenska läromedelsförfattare ofta har uppfatt-

ningen att deras böcker framförallt ska förmedla innehållsliga faktakunskaper (1997). Slutsatserna 

överensstämmer också med resultat från internationell forskning. Sam Wineburg visar att narrativ i 

läroböckerna presenteras som sanna faktatexter vilka eleverna förväntas memorera. Texterna framträ-

der som sådana beroende på att disciplinens metadiskurs är utelämnad. I en sådan diskuterar historiker 

olika tolkningsmöjligheter, vägval och problem. I läroböckerna däremot förs sällan någon diskussion 

om hur narrativen tillkommit och källmaterial redovisas och diskuteras inte. Slutligen, i läroboken hör 

inte heller läsaren historikerns resonemang eftersom denne är osynlig vilket också förstärker textens 

karaktär av auktoritativ sanning (2001).  

Alla historielärare ställs i undervisningen inför frågan hur olika tolkningar av det förflutna ska hanteras 

och läras ut. I praktiken innebär det ofta ett förmedlande av minneshistoria. Men undervisningen kan 

också ha som strävan att utveckla elevernas historiska tänkande och synliggöra ämnets karaktär av 

tolkningsvetenskap. De båda förhållningssätten står för skilda attityder till ämnets epistemologi men 

även till dess funktion för samhälle och individ. Den förstnämnda hållningen är vanligast och på 

många vis också den enklaste (Lee & Shemilt, 2011). Minneshistoria eller förmedlandet av kollektiva 

minnen har som sin främsta funktion att skapa gemensam identitet, social sammanhållning och ett 

moraliskt ramverk för medborgarna (Seixas, 2000). Men det finns samtidigt stora problem med att 

hantera historia på sådant vis. Ett är att avgöra vilket som är den bästa berättelsen från det förflutna. 

De som känner ämnet vet att det inte självklart finns en sådan eftersom historia är en tolkningsveten-

skap där redogörelser och förklaringar påverkas av våra nutida perspektiv. Icke desto mindre har stater 

och myndighetsföreträdare i alla tider lyckats åstadkomma en sådan berättelse vilken speglas i läro-

böcker, kursplaner och andra styrdokument. Det andra problemet är att en undervisning som utgår 

från att elever enbart ska memorera ett historiskt stoff i praktiken kan innebära att ämnet upplevs som 

bestående av lösryckta fakta utan mening och sammanhang (Seixas, 2000). Ett tredje och enligt min 

uppfattning potentiellt ännu allvarligare problem rör ämnets samhälleliga funktion. Om dess epistemo-

logi inte synliggörs kan historia, istället för att bidra till pluralism och kritiskt tänkande, användas för 

att tjäna de politiska intressen som för tillfället råkar dominera samhällslivet. Förhållningssättet inom 
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Historiskt tänkande-traditionen innebär att istället söka utveckla elevernas historiska tänkande genom 

att synliggöra ämnets epistemologiska grunder och visa på skillnaden mellan det förflutna och historia 

som disciplin. I en sådan undervisningspraktik medvetandegörs elever om att historia konstrueras på 

grundval av källor. De ges dessutom möjlighet att själva granska och tolka källmaterial för att konstru-

era historiska redogörelser och förklaringar. 

2. 2. HISTORISKT TÄNKANDE-TRADITIONENS PRINCIPER 

Inom anglosaxisk historiedidaktik intar man ett disciplinärt inspirerat förhållningssätt till ämnets syfte, 

dess utformning och metodik. Traditionen växte fram mot bakgrund av att historieundervisningen i 

Storbritannien av många elever upplevdes som alltför stoffinriktad och mestadels gick ut på att lära 

historiska redogörelser innantill (Levesque, 2009). Intresset för att studera historia minskade och 

många elever valde bort ämnet när möjligheten gavs. Mot bakgrund av situationen startade under 

1970-talet ett omfattande forskningsarbete, The Schools Council History Project 13-16 (SCHP) (Shemilt, 

1983). Kunskapsbildningen fortsatte under 90-talet med Concepts of History and Teaching Approaches at Key 

Stage 2 and 3, 7-14 (CHATA) (Lee & Ashby, 2000). Deltagarna inom SCHP och CHATA betraktade 

historia som en kunskapsform där det förflutna skulle begripliggöras genom att undervisningen illu-

strerade ämnets karaktär, dess metoder och perspektiv. En viktig utgångspunkt var att ämnets utform-

ning skulle svara mot elevernas behov (Shemilt, 1983). Inom projekten var man starkt påverkade av 

vetenskapsfilosofen Paul Hirsts kunskapssyn. Hirst betraktar historia som en kunskapsform och 

undervisningen som en teoretisk praktik där en viss typ av kognitiva förmågor kan utvecklas. Kun-

skapsformer har enligt Hirst det gemensamt att de omfattar en sammanhängande begreppsapparat, 

har vedertagna teorier och modeller för att framställa och presentera erfarenheter, påståenden och 

tolkningar. Dessutom innehåller de tekniker för att förkasta, belägga eller revidera desamma (1974). 

Hirst betonar vikten av att elever tillåts utöva den praktik som gör ämnets kunskapsproduktion möjlig. 

En process han beskriver som utforskandet av ett landskap där kunskaper först urskiljs som suddiga 

konturer men där landskapet framträder tydligare allteftersom förmågorna utvecklas (1974). 

Brittiska forskare kom att förespråka en undervisning baserad på First and Second Order Concepts.  First 

Order Concepts kan sägas bestå av tre delkategorier där den första kategorin innefattar olika innehållsliga 

redogörelser/narrativ10. De två övriga utgörs av kolligationer samt innehållsbegrepp.  Kolligationer 

relaterar till de förklarande och organiserande termer som är tillämpliga under vissa kronologiskt eller 

tematiskt avgränsade perioder av det förflutna. Innehållsbegreppen är ofta användbara under längre 

historiska perioder även om deras innebörd tenderar att skifta beroende av vilken historisk epok som 

                                                      

10  Det finns ingen samstämmighet inom anglosaxisk forskning för vad som eventuellt skiljer redogörelser 
(Accounts) från narrativ (Narratives), ofta likställs dessa termer. 
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studeras (Lee, 2011). Second Order Concepts motsvarar ämnets disciplinära begrepp11. De är oberoende 

av kronologi och historiskt stoff och relaterar till historikers arbete med att ställa frågor och tolka hi-

storiskt källmaterial, se figur 1 nedan. 

 

Figur 1. Principer för First and Second Order Concepts.  

Synsättet slog gradvis igenom i brittiska kursplaner där disciplinära begrepp kopplades till olika inne-

hållsliga moment för att återkomma med ökad progression i högre årskurser. Några av de vanligast 

förekommande är historisk signifikans, förändring och kontinuitet, orsak och konsekvenser, historisk 

empati och källhantering (Lee, 2011; Levesque, 2009). Vilka som anses mest centrala varierar något 

mellan forskare verksamma inom Historiskt tänkande-traditionen men även historiedidaktiker verk-

samma i Kanada och USA använder sig av en liknande begreppsapparat (se Seixas & Morton, 2013; 

Levesque, 2009; VanSledright, 2010). Det gemensamma för begreppen är att de möjliggör att ställa 

frågor och anlägga perspektiv på det förflutna, tolka källmaterial och därmed konstruera historiska 

redogörelser och förklaringar (Lee & Ashby, 2000). Flera av dem kommer att utredas närmare i kom-

mande kapitel. Dock kan det vara lämpligt att här kommentera signifikans som jag menar möjliggör 

ett utforskande av frågeställningar av både genetisk och genealogisk karaktär och därmed anknyta till 

ämnen som eleverna finner meningsfulla. Levesque diskuterar några möjliga definitioner och utgångs-

punkter för begreppets användning i undervisningen:  

                                                      

11 Svenska historiedidaktiker använder sig av skiftande terminologi för att beskriva Second Order Concepts, se 
exempelvis Lilliestams beskrivning av dem som nyckelbegrepp. I denna studie benämns de som disciplinära be-
grepp. 

First Order Concepts: 

Innehållsliga och begreppsliga kunskaper 

Exempel på Second Order Concepts: 

Disciplinära begrepp 

Innehållskunskaper:  

 Innehållsliga narrativ/redogörelser 

 

 Historisk signifikans 
 

 Kontinuitet och förändring 
 

 Orsak och konsekvenser 

Kolligationer t.ex. 

 Franska revolutionen 

 Kalla kriget 
 

 Källhantering 
 

 Historisk empati 

Innehållsbegrepp t.ex. 

 Monarki 

 Borgare 
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 Betydelse: I meningen hur betydelsefull en händelse upplevdes vara för dåtidens människor. 

 Genomslag: Vilken grad av påverkan händelsen hade på dåtida människors liv. 

 Kvantitet: Hur många mäniskor berördes? 

 Varaktighet: Graden av påverkan över tid. 

 Relevans: Den betydelse händelsen har för vår nutida förståelse av samhället i relation till det 

förflutna (2009)12.  

Det är ett mänskligt behov att söka mening i tillvaron genom att orientera sig tillbaka mot det för-

flutna. Inom Historiemedvetande-traditionen betonas att frågorna som riktas till det förflutna måste 

upplevas som meningsfulla för att behovet ska tillfredsställas1314. Anglosaxisk historiedidaktik har 

ibland kritiserats för att inte uppmärksamma denna dimension i tillräcklig grad utan istället försökt att 

utbilda minihistoriker. Lee dementerar att det någonsin varit en ambition (2005). Undervisningen, 

menar Lee, bör istället syfta mot utvecklandet av Historical Literacy, vilket förutsätter historiska inne-

hållskunskaper, kunskap om disciplinens metoder men också en förståelse för att våra frågor till det 

förflutna, urval av källor, tolkningar och perspektiv påverkar de svar vi finner (2011). En berörings-

punkt mellan Historiskt tänkande-traditionen och Historiemedvetande-traditionen är att båda ser en 

medborgerlig funktion för ämnet. Men inom den förstnämnda betonas ämnets karaktär av kunskaps-

form och dess företrädare anser att en disciplinär betoning av undervisningspraktiken bäst kan upp-

fylla ämnets medborgerliga funktion.  

2. 3. HISTORIEÄMNETS SKIFTANDE FUNKTION I SVENSK SKOLA – EN KORT 

ÖVERSIKT 

Genom att granska ämnets styrdokument och förändringarna de genomgått över tid går det att bilda 

sig en uppfattning om vilken funktion som har förväntats av ämnet. I början av 1900-talet bedrevs en 

statsidealistisk historieundervisning i den svenska skolan. I både folkskola och läroverk betonades fö-

redömliga exempel från den svenska historien. Historieämnet syftade till att skapa fosterlandskärlek 

                                                      

12 Se även Christine Council (Wrenn, 2011) samt Seixas och Morton (2013) för en diskussion om hur signifikans 
kan användas i undervisningen (2013). 

13 Bernard Eric Jensen som är en företrädare inom historiemedvetande-traditionen konstaterar att skolämnet 
historia konkurrerar med andra områden i samhället som även de producerar historia och därmed bidrar till att 
forma elevernas historiemedvetande. För att kunna försvara sin position måste ämnet upplevas som menings-
fullt. Enligt Jensen är traditionell historieundervisning ganska dålig på detta då den är alltför koncentrerad på det 
förflutna och på ämnesdisciplinära traditioner. Den illustrerar inte i tillräcklig utsträckning att eleverna själva är 
en del av historien. Jensen anser att undervisningen i högre grad borde omfatta genealogiska perspektiv och an-
knyta till elevernas livsvärld (1997). 

14 Patrik Johansson (2014) visar i sin studie att för den elevgrupp han undersökte hade livsvärldsperspektivet stor 
påverkan för elevernas tolkande av de historiska källorna. Precis som i föreliggande studie använder sig Johans-
son av Learning Study för att utforska vad eleverna kan när de kan tolka historiska källor och hur deras lärande-
process ser ut. Författaren menar att en undervisning som utgår från de kritiska aspekterna för källtolkning och 
samtidigt tar fasta på frågeställningar och etiska perspektiv som upplevs meningsfulla ur ett nutidsperspektiv har 
potential att kvalificera elevernas historiemedvetande. 
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hos medborgarna och undervisningen bedrevs med kristna förtecken. I takt med samhällets demokra-

tisering och parlamentariska förändringar kom dock andra funktioner att betonas. Historiskt innehåll 

som rörde fredssträvanden och demokratiska ideal samt källkritisk metod blev nu viktiga inslag i 

undervisningsplanerna (Larsson, 1998; Zander, 1998). Under efterkrigstiden påverkades den svenska 

skolan utbildningsideologiskt av den amerikanske filosofen och pedagogen John Deweys skolpolitiska 

filosofi företrädd genom progressivismen. Eleverna skulle nu formas genom en ”nutids- och framtids-

inriktad demokratisk och kosmopolitisk uppfostran och undervisning” (Zander, 1998, ss. 53- 54). Kri-

tik riktades mot skolans uppbyggnad, enskilda ämnen men även mot dess undervisningsformer. 1946-

års skolkommission föreslog att historieämnet inte längre skulle ansvara för elevernas medborgarfost-

ran (Zander, 1998). Kunskap om det förflutna betraktades nu av många makthavare som otidsenligt i 

en tid som präglades av framstegsoptimism och ständig tillväxt. Samhällskunskapsämnet ansågs bättre 

kunna fylla rollen av legitimitetsbärare när nationalism som överideologi ersatts med ideal präglade av 

demokratisk fostran, rationalitet och social ingenjörskonst (Karlsson & Zander, 2004; Larsson, 1998). 

Tidsandan präglade även undervisningsplanerna där en objektivistisk syn på ämnet kan spåras. Inne-

hållsligt betonades modern historia, internationella skeenden samt sociala och lokalhistoriska teman. 

Studier av processer och strukturer skulle stå i centrum för undervisningen. Ämnets fortsatta existens 

försvarades med argumentet att det kunde bidra till kritisk skolning genom sin källkritiska metod 

(Zander, 1998). Argumentet var dock inte tillräckligt starkt. Från mitten av 50-talet och fram till idag 

har ämnets utrymme minskat med omkring 50 % inom både grundskola och gymnasium (Larsson, 

2011). För gymnasieskolans del bidrog införandet av Lpf 94 kraftigt till minskningen eftersom historia 

inte blev ett av kärnämnena. Samtidigt var ämnets syfte och mål ambitiöst formulerade men ingen 

eller litet vägledning gavs om kursernas innehåll. Hans Albin Larsson menar att det som stod i cent-

rum för kursplaneförfattarnas direktiv var att skapa tolkningsbara mål som kunde anpassas till en lokal 

verklighet snarare än de förmågor och det kunskapsinnehåll som ämnet kunde bidra med. (2011). Un-

der senare år har flera faktorer bidragit till att ämnet åter tillmätts ökad betydelse. Internationella ske-

enden innebar en insikt om att historien inte tagit slut. Även attitydundersökningar bland ungdomar 

som visade på en bristande tilltro till ett demokratiskt statsskick, synen på mänskliga rättigheter samt 

ökad främlingsfientlighet oroade makthavare och bidrog till att ämnet i samband med införandet av 

Lgy 11 blev gymnasiegemensamt (Elgström, 2011; Larsson, 2011).  

2. 3. 1. DEN NUVARANDE ÄMNESPLANEN – LGY11 

En viktig förändring i den nuvarande ämnesplanen, till skillnad från i tidigare kursplaner, är att Lgy 11 

omfattar ett tydligt centralt innehåll som kopplas till de förmågor som ämnet syftar till att utveckla. 

Ända sedan införandet av Lpf 94 är utvecklandet av elevers historiemedvetande undervisningens 

främsta syfte, så också i Lgy 11 (Skolverket, 2011). I ämnets kommentarsmaterial definieras begrep-

pets innebörd som ”vår förståelse av nutiden, vår förmåga att tolka det förflutna och förhålla oss till 
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framtiden” (Skolverket, 2012). Historiemedvetandet ska utvecklas genom kunskaper om det förflutna, 

arbete med historisk metod samt förståelse för olika perspektiv, tolkningar och bruk av historien. 

Kunskaper om det förflutna innebär att ha en kännedom om epoker, förändringsprocesser, händelser 

och personer men dessa innehållskunskaper är i sig inte tillräckliga. Eleverna förväntas också utveckla 

sin begreppsförståelse, kunna använda sig av historisk metod, teori och olika förklaringsmodeller 

(Skolverket, 2012). Det är värt att notera att innehållskunskaper och historisk metod samexisterar med 

genealogiska perspektiv. Det kan förstås som ett uttryck för en didaktisering av ämnet men också som 

ett mer ifrågasättande förhållningssätt till vad kunskaper i historia egentligen innebär. Jag uppfattar 

ämnesplanen som influerad av såväl Historiemedvetande-traditionen som av Historiskt tänkande-

traditionen. Ämnets övergripande syfte, utvecklandet av elevernas historiemedvetande, men även må-

let att elever ska kunna förklara och värdera användandet av historia, även benämnt historiebruk, har 

tydlig koppling till den tysk/danska traditionen. Samtidigt tolkar jag ämnesplanens skrivningar som att 

flera av de mer disciplinärt inriktade förmågor eleverna förväntas utveckla kan ses som inspirerade av 

Historiskt tänkande-traditionen och även förutsätter en undervisning utifrån dess principer. Ett bra 

exempel är det bedömningsstöd för källhantering som utarbetats till den nya ämnesplanen. I bedöm-

ningsstödet, där det tydligt framkommer att inspiration har hämtats från Historiskt tänkande-

traditionen, beskrivs förmågan att söka, granska och tolka källor som en sammansatt process vilken är 

beroende av att elever ges tillfälle att utveckla vissa disciplinärt inriktade förmågor (Skolverket, 2014). 
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KAPITEL 3.  ELEVERS FÖRSTÅELSE AV HISTORIA  

Beskrivningen av forskningsresultat för elevers förståelse av historia bygger till övervägande delen på 

brittiska slutsatser. Anledningen därtill är att det framförallt är i Storbritannien som man empiriskt i 

stor skala har undersökt vad elever behöver kunna för att tänka historiskt15. Man har däremot i mindre 

utsträckning rent konkret visat hur en ämnespraktik kan konstrueras för att utveckla elevernas för-

måga att tänka historiskt. Utgångspunkten för brittisk forskning har framförallt varit de vardagsupp-

fattningar och missuppfattningar elever har inför studier i historia ställt i relation till historikers äm-

neskompetens och praktik.  Det är en skillnad mot föreliggande studie där kunnandet analyseras uti-

från den sammansatta relationen av ämnets karaktär, elevernas förförståelse och ämnespraktikens ge-

nomförande. I denna studie undersöks också kunnandet i relation till ett specifikt innehåll medan brit-

tiska historiedidaktiker företrädesvis genom intervjuer undersökt elevers uppfattningar om ämnet, dess 

karaktär och vad som gör dess kunskapsproduktion möjlig (se exempelvis Lee & Shemilt, 2011; Lee & 

Ashby, 2000; Shemilt, 1987; Shemilt, 1983; Ashby, Lee, & Shemilt, 2006).   

Före genomförandet av SCHP var brittisk forskning inriktad på att studera elevers förståelse av histo-

riska innehållsbegrepp. Progression i elevernas historiska tänkande kopplades samman med Piagets 

stadieteori. Inom SCHP och CHATA utgick man framförallt ifrån de disciplinära begreppen, forskar-

na anslöt sig inte heller till Piagets teorier om utvecklingsstadier utan betraktade progression i termer 

av kvalitativa förändringar i elevernas historiska tänkande (Lee & Shemilt, 2011). Historia sågs som en 

kunskapsform enligt de principer Hirst formulerat. Undervisningen skulle inte handla om att memo-

rera innehållsliga redogörelser. Forskarna ställde vissa grundläggande frågor:  

 I vilken utsträckning förmår elever att ta till sig mening och metoder när historia behandlas 

som kunskapsform? 

 Vilken mening tillskriver ungdomar historiska redogörelser och förklaringar när ämnet inte 

behandlas som kunskapsform? (Shemilt, 1983). 

 

Utvärderingar inom SCHP visade att elever var kapabla att förstå historia som en kunskapsform och 

att utvecklingen av deras historiska tänkande var intimt sammankopplad med deras lärares behandling 

och förståelse av ämnet. Elever som deltagit i SCHP:s kurser presterade betydligt bättre än jämförbara 

kontrollgrupper (Shemilt, 1983). Resultaten visade att elever sällan har problem att förstå ett historiskt 

innehåll som sådant men att de däremot kan ha stora svårigheter att förstå vad historia är. Shemilt gör 

                                                      

15 Även amerikanska forskare (se exempelvis Van Sledright, 2010; Wineburg, 2001) har genomfört studier av vad 
det innebär att kunna tänka historiskt. Min uppfattning är dock att slutsatserna från dessa studier inte bygger på 
samma omfattande empiriska underlag som sina brittiska motsvarigheter. 
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en analogi med Shakespeares pjäs Kung Lear där publiken förstår pjäsens scener och aktörernas hand-

lande men inte förstår innebörden av vad en pjäs är (1983). 

Progressionsmodeller 

Med hjälp av SCHP, CHATA och fortsatt forskning har brittiska historiedidaktiker under en följd av 

år kunnat kartlägga elevers uppfattningar om historia. Forskningen har bland annat utmynnat i olika 

progressionsmodeller som illustrerar kvalitativa skillnader i elevers förståelse av de disciplinära be-

greppen. Forskarna hävdar inte att deras modeller är precisa eller att de kan användas som strikta mal-

lar för hur historieundervisning skall bedrivas. Däremot att de, rätt använda, kan utgöra en utgångs-

punkt för att arbeta med de svårigheter och missuppfattningar elever har i mötet med olika dimens-

ioner av historia (Lee & Shemilt, 2009). Modellernas kategorier ska inte betraktas som steg vilka, bero-

ende på elevers uppfattningar, ska behandlas ett i taget. Forskningen visar att elevers förståelse för 

olika begrepp ofta förändras gradvis och inte i hela steg. Modellernas kategorier överensstämmer inte 

för varje enskild elev men Lee & Shemilt menar att sannolikheten är hög för att de överensstämmer på 

gruppnivå. De kan därför ge vägledning om vilka uppfattningar lärare kan möta i en elevgrupp och 

hur dessa tenderar att utvecklas över tid (2011). Resultat från SCHP och CHATA visar också att det 

inom en och samma åldersgrupp kan vara stor skillnad på hur kraftfulla elevernas uppfattningar är för 

olika disciplinära begrepp, ett fenomen som benämns The Seven Year Gap (Dickinson, Gordon, & Lee, 

2002). Resultaten visar även att uppfattningarna sällan utvecklas parallellt. En elevs förståelse för orsak 

kan utvecklas snabbt samtidigt som samma elevs uppfattning om källhantering befinner sig på lägre 

nivå och inte utvecklas. Lee & Shemilt förklarar det som ett av skälen till att modellerna bör behandla 

enskilda disciplinära begrepp (2011). Dessa ska ses som möjligheter att ta eleven vidare genom att 

skilja på tidigare erfarenheter som kan användas i undervisningen från missuppfattningar som inte är 

fruktbara att bygga vidare på. Därmed kan modellerna bidra till att forma instruktioner och undervis-

ningsmetoder som utvecklar elevernas kunskaper och förmågor (Lee & Shemilt, 2009). 

3. 1. HISTORISKA REDOGÖRELSER/NARRATIV  

Inom ramen för SCHP undersöktes bland annat hur elever förstår historiska narrativ16 och vad de 

anser att historiker gör. Shemilt beskriver analysen av elevintervjuerna som fenomenologiskt präglad. 

Eleverna ombads att besvara frågor som rörde deras uppfattningar om ämnets karaktär snarare än 

frågor som rörde historiskt innehåll. Under analyserna framträdde fyra kategorier av uppfattningar för 

vad som kännetecknar historiska narrativ. Shemilt betonar att dessa ska ses som förenklade idealtyper 

och inte gör anspråk på att fånga alla elevers uppfattningar. Han gör vissa jämförelser med Piagets 

stadieteori men likställer inte kategorierna med denna. Elevers uppfattningar för historisk metodologi 

                                                      

16 Terminologin som Shemilt använder i detta sammanhang är Historical Narratives. 
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vilket beskrivs som källhantering och historisk empati behandlades inte. Disciplinära begrepp som 

exempelvis orsak och konsekvenser samt kontinuitet och förändring berördes då de av naturliga skäl 

kan återfinnas i historiska redogörelser. Skillnader mellan nivå 1 till och med 4 motsvarar en progress-

ion för hur kraftfulla elevernas uppfattningar är (1983). 

Kategori 1. Narrativet saknar inre logik. Eleverna har inget behov av att förklara förändring eller var-

för en viss händelse inträffar. Orsaker ses som lika faktiska som själva händelsen. Eleverna ser inte att 

en händelse i sig kan innebära en orsak eller konsekvens. Man har även svårt att urskilja att historisk 

förändring kan orsakas av flera samverkande faktorer. Historikerns arbete anses vara att nedteckna 

vad som hänt och att redogöra för historiska fakta. 

Kategori 2. Allt i historien anses viktigt. Eleverna urskiljer historisk kontinuitet men av en mekanisk 

karaktär. Det historiska förloppet betraktas som en kedja där en händelse med nödvändighet måste 

länka till nästa. Isolerat är händelsen inte nödvändig men blir det på grund av vad som föregick den. 

Historiska aktörer anses ofta orsaka händelser och denna hade inträffat även om aktören verkat i en 

annan historisk kontext. Eleverna beaktar inte att specifika kontexter och historiska perioders särdrag 

kan påverka förutsättningarna för ett skeende och/eller aktörers handlingsutrymme. Historiska narra-

tiv ses som exakta återgivningar för vad som inträffat i det förflutna. Eleverna anser att eftersom 

historiker lever efter att händelserna har inträffat har de facit och kan bedöma utfallet. 

Kategori 3. Eleverna är medvetna om att historiska redogörelser är selektiva urval av händelser från 

det förflutna och likställer inte historia med det förflutna. Händelserna anses orsakade av unika kom-

binationer av faktorer som samverkar. Orsaker och förändringar förstås som naturvetenskapliga kraf-

ter ungefär som inom fysik. Händelser och förändringar orsakas inte givet av historiska aktörer och de 

är svåra att förutse då olika krafter är i rörelse. Krafter/faktorer ackumuleras och samverkar vilket or-

sakar förändringen snarare än summan av faktorer. Man urskiljer inte heller att världen och mänsklig-

heten ständigt är satt i förändring även under perioder som kännetecknas av kontinuitet.  

Kategori 4. Eleverna förstår att historiska epoker är något djupare än kronologiska avgränsningar och 

att förklaringar som är rimliga under en viss tidsperiod inte behöver vara det i en annan. De visar för-

ståelse för att historiska förändringar och orsaker inte kan frikopplas från den historiska kontexten vid 

den aktuella tidpunkten (Shemilt, 1983).  

Inom CHATA, det andra stora forskningsprojektet i Storbritannien, gjordes omfattande studier av 

elevers förståelse för källhantering, orsak, historisk empati och historiska redogörelser17. Slutsatserna 

som drogs för elevers uppfattningar om historiska redogörelser överensstämmer också relativt väl med 

                                                      

17 Inom CHATA likställs redogörelser (Accounts) med narrativ (Lee & Ashby, 2000). 
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Shemilts tidigare beskrivningar av historiska narrativ trots att elevgruppen som deltog i CHATA-

studien var yngre. Resultaten visar att vissa elever ser redogörelserna som vilka berättelser som helst 

och ställer sig inga frågor om hur de kan ha tillkommit. Andra har uppfattningen att vi inte kan veta 

något om det förflutna eftersom vi inte var där. Vissa elever anser att skillnader mellan redogörelser 

beror på brister och luckor i källmaterial medan andra anser att det kan bero på att ögonvittnen kan 

ljuga eller att redogörelserna kan vara vinklade. Elever med mer avancerade uppfattningar ser att redo-

görelser för ett och samma skeende kan se olika ut beroende på de frågeställningar och perspektiv 

som har legat till grund för tolkningarna (Lee & Shemilt, 2004; Lee & Ashby, 2000). 

3. 2. KÄLLHANTERING 

SCHP utvärderade även elevers metodologiska förståelse för ämnets karaktär och för historiska källor. 

Även här var intervjuerna av fenomenologisk karaktär och elever som genomgått SCHPS kurser jäm-

fördes med kontrollgrupper. Kategorierna som framkom behandlar elevers uppfattningar för hur vi 

kan veta något om det förflutna, vad källor kan säga oss och vad historiker gör för att utforska det 

förflutna. Skillnader mellan kategori 1 till och med 4 illustrerar en progression för hur kraftfulla ele-

vernas uppfattningar är (Shemilt, 1987). 

Kategori 1 - Kunskaper om det förflutna tas för givet: Frågor om hur vi kan veta något om det 

förflutna infinner sig inte. Människor från det förflutna har efterlämnat kunskaper som visserligen kan 

vara svåra att lära sig och att komma ihåg men genom att läsa läroböcker och lyssna på läraren kan 

man lära sig vad som hänt. Historiska kunskaper ses som sanna eller falska. Eleverna uppmärksammar 

inte att det förflutna har efterlämnat källor vilka måste tolkas och att källor kan betraktas ur olika per-

spektiv. De gör inte åtskillnad på källor som historiska belägg och på källor som information. Vid ar-

bete med källor letar man efter de rätta svaren. Eftersom källor betraktas som information och påståen-

den ses som antingen sanna eller falska får eleverna problem när utsagor i källor motsäger varandra. 

De ser inte heller att olika perspektiv och tolkningar kan leda till skiftande utsagor. Få visar medveten-

het om den provisoriska natur som kännetecknar historiska utsagor. Kan vi inte med säkerhet belägga 

en utsaga anses det bero på luckor i vår information om det förflutna. De anspråk som är belagda kan 

däremot hävdas med samma säkerhet som grundläggande antaganden inom naturvetenskap. En histo-

riker är någon som har läst många källor, minns innehållet och skriver ned det i läroböcker. Shemilt 

menar att undervisningen därför bör betona möjliga orsaker och konsekvenser snarare än förmedla 

givna berättelser. Lärare bör också formulera frågor som rör hur vi kan veta vilka de möjliga orsakerna 

är och på vilka grunder vi gör dessa anspråk (1987).  

Kategori 2 - Källor kan ge oss kunskaper om det förflutna: Eleverna ser att tolkning av källor kan 

ge oss kunskap om det förflutna. De har viss kännedom om ämnets metodologi och använder uttryck 

som tendens. De inser att historiska frågor kan leda till olika svar beroende på skiftande tolkningar. 
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Skillnader mellan utsagor anses bero på att historikers tolkningar är vinklade, att deras utsagor har en 

tendens. Eleverna har svårt att göra åtskillnad mellan kvarlevor och källor, primärkällor och sekun-

därkällor och ser inte att frågeställningen kan avgöra vad som blir primär- respektive sekundärkälla. 

Ibland har man svårt att skilja på källor som belägg och källor som information. De är medvetna om 

att källor behöver granskas men ser inte att de kan användas för att dra slutsatser som de från början 

inte var avsedda för. De ser inte heller att historiker utvärderar källor som möjliga belägg för en viss 

utsaga och inte tar uppgifter som givna utan försöker se bakom påståenden. Historia för elever med 

dessa uppfattningar innebär att rekonstruera det förflutna såsom det verkligen var med hjälp av källbe-

lägg snarare än att konstruera tolkningar av det förflutna på grundval av beläggen. Elevernas förhåll-

ningssätt är relativt kategoriskt och de vill gärna verifiera eller falsifiera utsagor i absoluta termer. 

Historikerns arbete anses vara att rekonstruera det förflutna genom att skilja ut sanna från falska utsa-

gor. 

Kategori 3 - Med hjälp av källor kan vi dra slutsatser om det förflutna: Eleverna är medvetna om 

ämnets metodologi.  Historikerns arbete reduceras inte till att belägga huruvida utsagor är sanna eller 

falska. Eleverna förstår att vi kan dra slutsatser från källor genom att tolka dem. Deras förhållningssätt 

kan beskrivas som naturvetenskapligt. Källhantering ses som en rationell process där sanningshalten i 

ett påstående kan bedömas grundat på antalet utsagor som stödjer detsamma och huruvida påståendet 

verkar logiskt rimligt. Eleverna har svårt att göra kontextualiserade tolkningar och utgår ofta från en 

nutidsförståelse.  

Kategori 4 - Källbelägg tolkas med viss medvetenhet om kontextens betydelse: Eleverna är 

medvetna om att historiker konstruerar tolkningar av det förflutna på grundval av belägg från källor. 

De förstår att arbetet innebär att formulera hypoteser som prövas mot källmaterial, att historiska re-

dogörelser inte är absoluta till sin karaktär utan innebär möjligheten att hävda att ett visst scenario är 

det mest troliga utifrån de belägg som för tillfället är tillgängliga. De visar begynnande historisk empati 

genom att ta hänsyn till den specifika kontexten runt källors tillkomst. Oftast beaktas dock inte den 

övergripande socioekonomiska och kulturella miljön. Eleverna tar hänsyn till tidigare skeenden i tolk-

andet men mera sällan förmår de använda sig av framtida händelsers betydelse. De använder oftast sin 

kontextförståelse för att utvärdera källors trovärdighet men försöker sällan kontextualisera innebörden 

av vad som sägs och vad utsagan kan ha betytt då den först framställdes. Källornas mening framstår 

som konstant oberoende av tid och rum. Den innebörd eleven lägger i källan ses som identisk med 

dess innebörd i det förflutna (Shemilt, 1987). 

3. 3. HISTORISK EMPATI 

Hur brittisk forskning utvecklats under 1990- och 2000-talen blev tillgängligt för en bredare publik när 

det amerikanska vetenskapsrådet 2006 publicerade rapporten ”How Students Learn”. Rapporten be-
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handlade elevers lärande inom ämnena matematik, naturvetenskap samt historia och gav även förslag 

till hur god undervisning inom respektive ämne kunde bedrivas. För historia behandlades: tid, föränd-

ring, historisk empati, orsak, källhantering samt historiska redogörelser (Ashby, Lee, & Shemilt, 2006). 

Britternas modell för källhantering var nu ytterligare förfinad men dess övergripande slutsatser är i 

långa stycken identiska med vad som tidigare beskrivits och behöver därför inte upprepas. Däremot 

kan det vara relevant att relatera några av de resultat som rör historisk empati.  

Ashby, Lee, & Shemilt konstaterar att det finns en stark koppling mellan historisk empati och källhan-

tering. För att kunna konstruera trovärdiga förklaringar med hjälp av källmaterial måste elever ha en 

kvalificerad uppfattning om vad det är för typ av källor de har att göra med. Förstår de exempelvis 

inte att en viss källa är en religiös skrift och inte ett nyhetsbrev blir källan omöjlig att tolka på rätt sätt 

(2006). Eleverna måste också ha en uppfattning om hur dåtida människor kan ha sett på källan vilket i 

sin tur kräver att de har en uppfattning om deras världsbild och värderingar. Undervisningen måste 

därför illustrera att människor i det förflutna inte hade samma uppfattningar som dagens människor, 

att andra idéer och värderingar formade deras beslut i den kontext de levde. Att praktisera empati i 

historia innebär att vara medveten om det förflutnas institutioner och sociala praktiker. Annars blir det 

exempelvis svårt för eleverna att förstå varför en medeltida bonde frivilligt kunde acceptera att bli li-

vegen (Ashby, Lee, & Shemilt, 2006). Historisk empati innebär däremot inte att sympatisera med för-

flutna aktörer, deras värderingar och agerande eller att försöka tränga in i huvudet på en annan männi-

ska. Det innebär att försöka upprätthålla periodens värderingar i sitt tänkande när man granskar källor 

från det förflutna. Empati ska inte reduceras till kunskap om hur människor tänkte i det förflutna utan 

även användas för att försöka förstå varför de handlade som de gjorde.  Resultat från SCHP och 

CHATA visar att vissa elever anser att eftersom även moderna människor ibland gör dumma och 

elaka saker behöver inte heller förflutna aktörers handlande någon förklaring. Ibland tolkar eleverna 

handlandet från människor i det förflutna som irrationellt eller korkat. De var inte lika kloka som vi är 

nu och/eller hade inte lika stora kunskaper. Det är också vanligt att elever bedömer historiska aktörer 

utifrån sina egna uppfattningar om vad som är ett rimligt agerande i en given situation. Man utgår från 

egna uppfattningar som formats av massmedia och ett kapitalistiskt ekonomiskt system (Ashby, Lee, 

& Shemilt, 2006). 

3. 4. EXPERT/NOVIS-STUDIER AV ELEVERS FÖRSTÅELSE FÖR KÄLLOR 

De brittiska slutsatserna för källhantering och historisk empati får även stöd i nordamerikansk forsk-

ning där Wineburg beskriver tolkandet av källor som något kontraintuitivt. Hans forskning kan besk-

rivas som expert/novis-studier. Wineburg lät åtta historiker och åtta högpresterande sistaårsgymnasis-

ter tolka källor från slaget vid Lexington. Metoden var s.k. Think Aloud-protokoll där deltagarnas tolk-

ningsförmåga undersöktes (2001). Resultaten visade att historikerna förhöll sig till dokumenten på två 

nivåer. Dels som information men framförallt som undertexter. De behandlade undertexterna som 
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retoriska respektive mänskliga artefakter. På den retoriska nivån granskade de författarens syfte, avsik-

ter och mål. Den mänskliga nivån gav historikerna kunskaper om författarens uppfattningar, idéer och 

mentalitet. Även de av historikerna som inte hade några specialkunskaper om inbördeskriget analyse-

rade texterna på samma vis fast de hade större svårigheter att vara precisa i sina tolkningar. Man be-

traktade inte källorna främst som information om de faktiska händelserna utan som språkspel som bara 

kan förstås genom en rekonstruktion av den sociala kontext i vilken de tillkom. En av källorna var ett 

utdrag från en lärobok. Historikerna såg den som mest otillförlitlig eftersom den motsades av flera 

primärkällor och även framstod som tendentiös. Eleverna tyckte att den var mest trovärdig och ansåg 

att den förmedlade rena fakta (2001). Wineburg menar att skillnaden i kunnande inte primärt beror på 

att historiker har mer innehållskunskaper. Att kunna historia är mer komplicerat än så. Några av ele-

verna omfattade till och med mer innehållskunskaper än en av historikerna men de kunde inte läsa av 

dokumentens undertexter. Deras förmåga var i bästa fall begränsad till att bedöma vilken sida en viss 

aktör verkade stå på. Wineburg konstaterar att för att elever ska kunna koda av undertexter måste de 

först bli medvetna om att sådana existerar. I stort sett alla historiker granskade källornas ursprung in-

nan de började arbeta med texten, vilket bara en minoritet av eleverna gjorde. Historikerna behandlade 

källorna som individer och kopplade samman textinnehållet med personen som skrivit den. De jäm-

förde källorna och ställde hela tiden frågor om författarnas avsikter. Eleverna jämförde inte dokumen-

ten utan sökte efter rätta svar och blev frustrerade när dokumenten motsade varandra. För dem var 

källorna bärare av information. Man såg inte betydelsen av att utforska aktörernas avsikter eller beho-

vet av att placera källorna i en samhällelig kontext (2001).  

3. 5. ORSAKSFÖRKLARINGAR 

Också här förekommer olika definitioner inom brittisk forskning. Ibland refereras till orsak ibland till 

historiska förklaringar. I ”How Students Learn” använder sig Lee av begreppet orsak (2006). I senare 

publikationer används termen historiska förklaringar (Lee & Shemilt, 2009). Studerar man de resultat 

som framkommit är det dock tydligt att de brittiska historiedidaktikerna har utgått från liknande anta-

ganden och att de slutsatser man dragit överensstämmer med varandra. De resultat som redovisas ne-

dan kan ses som något av ett bokslut för den forskning som Lee & Shemilt bedrivit under decennier 

och i anslutning till kategorierna ger man även vissa didaktiska förslag för hur elevernas förståelse kan 

utvecklas. 

Kategori 1 - Händelser förklaras av sin existens: Om något inträffat behöver det inte förklaras i 

termer av orsak, händelsen i sig innebär en förklaring. Vanligt är också att eleverna uppfattar orsaks-

förklaringar som sanna eller falska enligt samma principer som ett påstående kan vara sant eller falskt. 

En förklaring av orsakerna till första världskrigets utbrott är därför möjlig att kategorisera som sann 

eller falsk enligt samma principer som en beskrivning för vad som hände under krigets första dag 

(2009). Sådana uppfattningar tenderar att förstärkas när undervisningen presenterar färdiga redogörel-
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ser utan att problematisera alternativa orsaker och konsekvenser, perspektiv och tolkningar. Eleverna 

accepterar läroboken och lärarens förklaringar som fakta. De vill gärna lära sig svaren på hur- och var-

för-frågor utantill på samma vis som för vad-frågor. Lee & Shemilt menar att risken är stor att elever 

med denna typ av uppfattningar enbart lär sig bemästra historiska förklaringar som en litterär genre 

om inte ämnets metodologiska principer tydliggörs för dem (2009).  

Kategori 2 - Övergeneraliserade orsaksförklaringar: Här likställs individers avsikter och handlan-

den med vad som de facto orsakat en händelse. Eleverna anser att historiska förändringar orsakas av 

mäktiga, rika och starka individer. Opersonliga krafter som tur, naturkatastrofer och dylikt anses också 

kunna förklara förändringar. Samma typer av orsaker fungerar för alla typer av förklaringar oavsett 

tidsperiod och kontext. Lee & Shemilt konstaterar att det är viktigt att betona att olika händelser krä-

ver olika typer av förklaringar och att enskilda aktörers handlande i sig inte är tillräckligt för att för-

klara händelser och förändringar (2009). För denna kategori av elevuppfattningar går det att dra vissa 

paralleller till de resultat som Ola Halldén har funnit. Halldén har visat att elever har en benägenhet att 

personifiera samhälleliga institutioner som istället bottnar i strukturer.  De tenderar även att förklara 

historisk förändring som summan av alla individers enskilda handlingar och lämnar inte något ut-

rymme för strukturella förklaringar (1997; 1998). 

Kategori 3 - Orsaksförklaringar som förutbestämd kedja: Eleverna ser att händelser och föränd-

ringar kan orsakas av samverkande orsaker och att händelser kan inträffa på grund av att oväntade 

konsekvenser föregått dem. De förstår att orsaker i sig är konsekvenser av tidigare händelser och att 

det förflutna har en form och en riktning men uppfattar historien som ödesbestämd och på väg i en 

viss riktning mot nuet. Den betraktas som en kedja av händelser som med nödvändighet måste länka i 

varandra. 

Kategori 4 - Nödvändiga och icke nödvändiga förutsättningar samt alternativa händelseför-

lopp: Elever kan skilja på nödvändiga och icke nödvändiga förutsättningar som orsak. De förstår att 

det inte är givet att en händelse kommer att inträffa trots att vissa nödvändiga förutsättningar är upp-

fyllda och inser att vissa händelser kan öppna eller stänga förutsättningarna för framtida scenarion. De 

förstår även att händelser inte är förutbestämda att inträffa (historia som kedja) eller dess motsats, att 

alla historiska förändringar och händelser är lika möjliga.  

Kategori 5 - Förklaringar där orsaker samverkar med kontexten: Eleverna ser att bakomliggande 

förutsättningar påverkar den omgivande kontexten runt skeenden. Att tidsanda, värderingar och tan-

kesystem som kännetecknar en viss tidperiod, plats eller situation kan innebära att skeenden får skif-

tande utfall under olika tidsperioder trots att liknande förutsättningar och orsaker verkar vara för han-

den (Lee & Shemilt, 2009). 
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3. 6. NÅGRA SLUTSATSER FRÅN FORSKNINGEN INOM HISTORISKT TÄNKANDE-

TRADITIONEN  

Progression i en minneshistoria-tradition innebär att lära sig mer information. Men betraktas historia 

som en kunskapsform betyder det att utveckla mer kraftfulla uppfattningar som gör förståelse och 

konstruktion av historia möjlig (Lee & Shemilt, 2011). Det senare förhållningssättet förutsätter en 

medvetenhet om att elever bär med sig förkunskaper och uppfattningar till klassrummet vilka kan vara 

till nytta men också skapa problem. Så kan exempelvis innehållsbegrepp som borgare, bönder eller 

demokrati ställa till problem då deras historiska innebörd skiftar samtidigt som elever ofta kopplar sin 

nutida förståelse av dem till de historiska texterna (Halldén, 1997; 1998; Lee, 2006). Slutsatser från 

anglosaxisk forskning visar att elever behöver stabila innehållskunskaper men också behöver förstå 

och kunna hantera disciplinära begrepp som exempelvis källhantering, orsak, kontinuitet och föränd-

ring. Begreppen hjälper elever att praktisera historia och att organisera sina innehållskunskaper. Tradit-

ionen betonar också vikten av att ge utrymme för elevernas metakognitiva lärande. Det kan till exem-

pelvis innebära att medvetandegöra dem om vilka frågor som är möjliga att ställa till olika källor och 

inskärpa betydelsen av försiktighet vid tolkandet av förflutna aktörers handlande (Lee, 2006). Resultat 

från SCHP och CHATA visar att historielärare ofta är medvetna om problematiken kring innehållsbe-

grepp och kolligationer men inte är lika uppmärksamma på elevernas svårigheter att hantera discipli-

nära begrepp (Ashby, Lee, & Shemilt, 2006)18. Dessa kan många gånger vara kontraintuitiva. För de 

elever som anser att vi bara kan säga något om det vi själva bevittnat, alternativt att vi inte kan lita på 

redogörelser om det förflutna eftersom människor kan ljuga, blir det i praktiken omöjligt att konstru-

era historiska redogörelser. Kan undervisningen däremot illustrera att källor ska värderas som möjliga 

belägg snarare än att till fullo accepteras eller förkastas och att redogörelser baseras på tolkningar en-

ligt vissa disciplinära principer blir historia möjligt igen (Lee P. , 2006). Resultat från SCHP visar också 

att transfer av disciplinära begrepp är möjligt mellan olika moment men att eleverna då måste tillåtas 

att stanna upp och studera momenten på djupet. Samtidigt konstaterar Lee att tematiska studier utan 

översikter leder till att ämnet förlorar sin temporala dimension. Eleverna får ingen fördjupad förståelse 

för begrepp som signifikans och kontinuitet/förändring. (2006). Elever kan visa god förståelse i ett 

moment för att sedan få stora problem i en annan temporal kontext (Shemilt, 2000). Shemilt ser en 

möjlighet att hantera denna problematik genom att låta kurser innehålla en kortare kronologisk över-

sikt, en Big Picture, samt vissa gemensamma Frameworks (2000). De senare kan behandla övergripande 

strukturer som exempelvis politisk organisation, ekonomisk försörjning och migration. De bör åter-

komma i kursens olika moment för att möjliggöra en förståelse för långsiktiga förändringsprocesser 

(Shemilt, 2000; Howson & Shemilt, 2011).  

                                                      

18 Dessa slutsatser överensstämmer även med slutsatser från svensk historiedidaktisk forskning, se exempelvis 
(Olofsson, 2010) tidigare kapitel. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att de brittiska forskningsresultaten vilar på en omfattande empi-

risk grund. Genom bland annat SCHP och CHATA har man övertygande kunnat visa vilka uppfatt-

ningar elever har om historia och om de begrepp som gör konstruktion av historia möjlig.  Den har 

däremot i mindre utsträckning konkret visat hur ämnespraktiken kan konstrueras för att lära eleverna 

att tänka historiskt. Ytterligare en skillnad i förhållande till denna studie är att brittiska historiedidakti-

ker har undersökt elevers vardagsuppfattningar och missuppfattningar inför studier i historia ställt i 

relation till historikers ämneskompetens och praktik vilket företrädesvis skett genom intervjuer. Det 

som stått i fokus för intervjuerna är elevers uppfattningar om ämnet och vad som gör dess kunskaps-

produktion möjlig. Det är en skillnad i förhållande till denna studie som undersöker vad eleverna be-

höver lära sig för att kunna konstruera historiska förklaringar i relation till ett specifikt innehåll. I före-

liggande studie utforskas dessutom förmågans karaktär utifrån en sammansatt analys grundad på äm-

nets karaktär, elevernas uppfattningar och ämnespraktikens genomförande. 
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KAPTITEL 4. ATT KONSTRUERA HISTORISKA FÖRKLARINGAR VID ARBETE MED 

KÄLLOR  

Forskningsstudiens övergripande syfte har varit att undersöka vad gymnasieelever behöver lära sig för 

att kunna konstruera historiska förklaringar. Syftet var också att analysera de svårigheter eleverna 

mötte och undersöka hur en undervisningspraktik inom ämnet kan utformas i relation till de aspekter 

som visat sig kritiska för kunnandet. Det historiska innehåll som valdes var den sentida imperialismen, 

närmare bestämt det historiska fenomen som kallas för kapplöpningen om Afrika. Med utgångspunkt 

från kapplöpningen illustreras i kapitlet hur en historisk förklaring kan konstrueras och beläggas med 

utgångspunkt från historievetenskapliga och historiedidaktiska principer. Avsnittet bygger till delar på 

det bakgrundsmaterial som konstruerades inför forskningsgruppens genomförande av lektionerna. 

Det kan även ses som en kortare redogörelse19 för sentida imperialism och en bakgrundsbeskrivning 

för de möjliga orsakerna till kolonisationen av Afrika.  

4. 1. ATT RESONERA OM ORSAK – EN BAKGRUND TILL KAPPLÖPNINGEN OM 

AFRIKA  

Kapplöpningen om Afrika sker i kontexten av det som brukar kallas Imperialismens epok. Den sen-

tida imperialismen brukar traditionellt räknas från ca 1880 fram till första världskrigets utbrott 1914. 

För att förstå innebörden av detta epokbegrepp bör man först ha vissa begreppsdefinitioner klara för 

sig. När perioden behandlas kommer man med nödvändighet att behöva förhålla sig till det närbesläk-

tade begreppet kolonialism. Slår man upp ordet kolonialism i Nationalencyklopedin står det att läsa 

följande: ”erövring, kontroll och exploatering av områden utanför kolonisatörens primära territo-

rium”. Under begreppet imperialism skriver man: ”term som syftar dels på staters territoriella och 

ekonomiska expansion i historien, dels på en uppsättning teorier som vill förklara orsakerna till denna 

expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad” (Nationalencyklopedin, 2012). Dessa kortfattade 

definitioner tjänar syftet att illustrera att med begreppet imperialism avses något delvis annorlunda än 

kolonialism. Det sistnämnda begreppet innefattar teorier kring orsaker men har också en tyngdpunkt 

riktad mot skeenden senare under historien.  

Det går förvisso att argumentera för att kolonialism och imperialism är fenomen som historiskt är 

samtida med uppkomsten av de första mänskliga högkulturerna. Exempelvis expanderade de egyptiska 

respektive kinesiska kulturerna sina territorier utifrån olika motiv och lade i den processen under sig 

omgivande folkslag. Den grekiska och romerska expansionen innefattade kolonisation och erövring 

från en utgångspunkt via Medelhavets kuster till områden i Europa, Nordafrika och Mellanöstern. 

Motiven var mångskiftande men omfattade bland annat handel. Erövringarna legitimerades ideolo-

giskt av synen på andra folk som underlägsna och av nödvändigheten att sprida den egna kulturen 

                                                      

19 En sådan redogörelse skulle beskrivas som Account eller Narrative inom anglosaxisk historiedidaktik. 
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(Darwin, 2008). Imperialism i modern historia kan dock sägas börja med de geografiska upptäckterna 

under 1400-talet. De europeiska staterna Spanien, Portugal, Storbritannien, Frankrike och Nederlän-

derna exploaterade sina kolonier genom ett utnyttjande av både de infödda människorna och område-

nas naturtillgångar såsom i Amerika, eller drev handel som i fallet med Kina. Ekonomiska motiv fanns 

i förgrunden. I det nordamerikanska fallet fungerade kolonierna också som avsättningsområden för 

brittiska produkter. De europeiska staterna var inte primärt intresserade av att utöva direkt politisk 

kontroll. De bidrog däremot till anläggandet av handelsstationer. Kompanier och bolag som exempel-

vis det Brittiska ostindiska kompaniet fick sedan koncessioner för att bedriva handel och införskaffa 

önskvärda råvaror medan statsmakten stod i bakgrunden. Denna typ av imperialism kan sägas bygga 

på informella imperier. Under 1800-talet blev många av de gamla kolonierna alltmer självstyrande. 

Spaniens och Portugals tid som stormakter var sedan länge förbi och under Napoleonkrigen gjorde sig 

de flesta latinamerikanska kolonier självständiga samtidigt som deras beroende av råvaruexport bestod. 

Under perioden före och under de stora europeiska revolutionerna kan man skönja en viss avmattning 

då få eller inga nya erövringar gjordes. I samband med den industriella revolutionen omvandlades 

dock Europa och världshandeln ökade. De inhemska marknaderna blev alltför små och försöken från 

exempelvis Japan och Kina att isolera sig hindrades genom västliga militära ingripanden. När avtal om 

handel slutits drog sig västmakterna tillbaka (Darwin, 2008). Det går att argumentera för att startskot-

tet för den Nya Imperialismen, vilken på det ekonomiska planet knyter an till den tidigare, skedde runt 

1880 då britterna intervenerade i egyptisk politik (Fergusson, 2003). Egypten hade länge haft ekono-

miska och militära kontakter med framförallt Storbritannien. Stora lån hade tagits för att modernisera 

landet bland annat genom satsningar på infrastrukturen. Egypten var beroende av jordbruksexport till 

Europa och de dyra lån som tecknats i kombination med de europeiska skyddstullarna gjorde att den 

egyptiska staten hamnade i en akut finansiell kris och riskerade statsbankrutt. För att skydda sina in-

tressen, framförallt den strategiskt viktiga Suezkanalen, ingrep Storbritannien och tog politisk kontroll 

över landet. Händelsen kan ses som en brytpunkt. Militärt våld hade visserligen använts tidigare i syfte 

att tvinga fram handelsavtal, men detta var något annat då Storbritannien nu övertog den formella 

politiska kontrollen över Egypten. Denna nya imperialism kom att prägla internationell politik under 

perioden 1880-1914. Dess grund var militär makt baserad på industriell styrka och hot om ingripande 

samt en politisk dominans genom bildandet av koloniala administrationer (Fergusson, 2003). Förut-

sättningarna för att stärka greppet om de erövrade staterna var goda då moderländerna samtidigt upp-

levde en stark befolkningsökning. Detta faktum tillsammans med moderniseringen av det europeiska 

jordbruket ledde till arbetslöshet. Regeringar i Europa såg därför också emigration till kolonier som en 

dellösning på inhemska sociala problem (Darwin, 2008; Fergusson, 2003). Inom forskningen brukar 

tre orsaker återkomma som förklaringar till den nya formella imperialismen som kanske fick sitt tyd-

ligaste uttryck genom kapplöpningen om Afrika: 



 

25 

 

Ekonomiska motiv: Nya avsättningsmarknader behövdes för västs industriprodukter samtidigt som 

industrierna var i behov av billiga råvaror. Detta var i sig inget nytt och det enklaste och billigaste sät-

tet ansågs vara att kontrollera kolonier. Det nya bestod i de stora investeringar som moderländerna 

gjorde i koloniernas infrastruktur, investeringar som behövde skydd genom lagar och politiska struk-

turer. Eftersom kolonierna led stor brist på kapital var dessutom investerarnas möjligheter till kapital-

avkastning högre än i moderländerna (Hobsbawm, 1997; Fergusson, 2003). De forskare som betonat 

betydelsen av ekonomiska orsaker har oftast utgått från ett socialistiskt perspektiv. Den brittiske eko-

nomen John A. Hobson ansåg att privata kapitalintressen drev på den imperialistiska agendan och att 

den förda politiken missgynnade moderländerna som helhet. Kostnaderna för de koloniala äventyren 

vägdes inte upp av eventuella vinster vilka dessutom inte kom befolkningsmajoriteten till del. Hobson 

menade att problemet med underkonsumtionen i de kapitalistiska länderna istället borde lösas genom 

sociala reformer och progressiv beskattning. Lenins analys var mer radikal. Den grundläggande orsa-

ken till Europas erövrande av kolonier fanns att söka i det kapitalistiska systemets funktionssätt där en 

ständigt minskande kapitalavkastning och hårdnande konkurrens drev de kapitalistiska staterna att 

söka nya marknader (Munkler, 2007). 

Politiska och ideologiska motiv: Herfried Munkler anser att de ekonomiska förklaringsmodellerna 

tenderar att undervärdera andra orsaker. Periferins försvagning under tidsperioden hade stor betydelse 

och Munkler menar även att politiska faktorer som strävan efter maktbalans och politisk prestige mel-

lan de europeiska staterna är viktiga faktorer för att förklara utvecklingen (2007). Det är svårt att säga 

om rivaliteten mellan de ledande västliga staterna var en konsekvens av eller en pådrivande orsak till 

kapplöpningen, troligtvis både och.  Några år efter den brittiska interventionen i Egypten samlades på 

Bismarcks initiativ företrädare för de expansiva staterna till Berlinkonferensen 1884-1885. Där kom 

staternas representanter överens om spelreglerna för uppstyckningen av Afrika. För att få sin erövring 

godkänd krävdes fullständig kontroll över området ifråga. En del av rivaliteten kring kolonierna hade 

också sin grund i en aggressiv nationalism. För att skapa politiskt stöd spelade regeringar gärna på nat-

ionalistiska strömningar. Denna nationalism förstärkte den folkliga misstron gentemot andra stormak-

ter men användes också för att legitimera erövrandet av kolonier (Darwin, 2008; Fergusson, 2003). 

Den aggressiva nationalismen fann en grogrund i socialdarwinismens lära. Enligt den senare var det 

västeuropeiska samhället toppen av en lång utvecklingsstege och man gjorde mindre utvecklade stater 

en tjänst genom att kolonisera dem för att därmed hjälpa dem till en utveckling liknande den europe-

iska. Kolonier sågs som den vite mannens börda. Européerna skulle sprida civilisation till dem som inte 

var vita. Argumenten framfördes av olika intressegrupper såsom missionärer, geografer och humanis-

ter. Mer krassa argument som att de västerländska staterna var rasmässigt överlägsna och därför hade 

en moralisk rätt att erövra andra stater var också vanligt förekommande (Darwin, 2008; Fergusson, 

2003; Magnusson, 2002).  
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4. 2.  ATT KONSTRUERA OCH BELÄGGA RESONEMANG OM ORSAK – 

HISTORIEVETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER  

Avsnittet ovan kan ses som en kortare redogörelse för de möjliga orsakerna till kapplöpningen om 

Afrika. Men hur vet vi att denna redogörelse är riktig? Annorlunda uttryckt: hur vet vi att den har ett 

värde som historisk förklaring? För att problematisera detta måste vi beakta ämnets karaktär av kun-

skapsform. Att historikers främsta uppgift är att förklara historiska fenomen har varit den dominerade 

uppfattningen fram till 1990-talet (Megill, 2007). Så formulerade sig exempelvis den brittiske histori-

kern Edward. H. Carr när han beskrev studiet av historia som studiet av orsaker. För Carr var histori-

kerns främsta uppgift att ordna orsaker och konsekvenser i form av meningsfullt strukturerade redo-

görelser (2001). Under senare decennier har uppfattningen nyanserats och alltfler historiker har kom-

mit att betona värdet av historiska beskrivningar och tolkningar. Allan Megill konstaterar att skillnaden 

mellan beskrivningar och förklaringar i realiteten inte är så distinkt som den kan verka vid första an-

blicken utan de är i viss mån sammanvävda. Förklaringar är beroende av beskrivningar och de senare 

kan i sig möjliggöra förklaringar (2007). Är huvudintresset att beskriva ett historiskt skeende får fram-

ställningen en narrativ karaktär. Står förklaringarna i centrum för intresset dominerar diskussionen om 

möjliga orsaker. Beskrivningar och förklaringar är dock inte det enda som sysselsätter historiker. En 

tredje uppgift är att presentera övertygande argument och att kunna belägga dessa med stöd av till-

gängliga bevis. Den fjärde uppgiften innefattar tolkandet av det förflutna där historikern utifrån sin 

position i nuet anlägger vissa perspektiv på sitt källmaterial. Förklaringar är en del av vad det innebär 

att studera historia och står ibland i förgrunden men ibland dominerar någon av de andra uppgifterna 

den historiska redogörelsen (Megill, 2007).  

Richard J. Evans konstaterar att när historiker konstruerar förklaringar påverkas deras tolkningar av 

flera faktorer, bland annat av deras kontextuella förståelse, värderingar och perspektiv men framförallt 

av de frågor de väljer att rikta mot det förflutna. Beroende av frågornas karaktär kommer vissa kon-

texter att hamna i förgrunden till förmån för andra (1997). Historiker har olika betraktelsesätt när de 

försöker rekonstruera skeenden från det förflutna. Ur historievetenskaplig synvinkel måste de förhålla 

sig till den grundläggande frågan om hur regelbunden verkligheten är. Vissa ser det historiska skeendet 

som relativt lagbundet och menar att det går att urskilja vissa grundläggande strukturer och processer 

som kan bidra till att förklara dessa. En sådan historiesyn placerar historikern relativt nära samhällsve-

tenskapen och gör att denne gärna ställer upp teorier och modeller i syfte att förklara olika historiska 

fenomen. En kategori som historiematerialistiskt präglade historiker kan placeras i (Ekman, Thullberg, 

& Åmark, 1993). Traditionellt har dock historiker brukat betraktas som situationister. Med det åsyftas 

att de försöker konstruera förklaringar som utgår från tolkningar av händelser och handlingar grundat 

i den kontext där dessa utspelade sig (Evans, 1997).  
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Ibland görs åtskillnad mellan olika typer av historiska förklaringar. De vilka hänvisar tillbaka till hän-

delser som föregått och orsakat ett historiskt fenomen brukar benämnas orsaksförklaringar. Inom 

historia är det dock problematiskt att hävda lagbundna orsaker enligt naturvetenskapliga principer. 

Historiker brukar därför resonera utifrån tidsbegränsade och sannolika orsaker för att förklara histo-

riska fenomen (Evans, 1997). Ibland används också termen ändamåls- eller intentionsförklaringar och 

dessa syftar till att förklara människors handlade grundat i deras avsikter. De har dock vissa begräns-

ningar då de utgår från de motiv människor uttrycker men inte kan säga något om eventuella bakom-

liggande motiv. Inte heller kan de göra anspråk på att förklara följderna av individers handlande då 

intentioner och handlande kan få oförutsedda konsekvenser. För att kunna förklara konsekvenser av 

ett handlande måste den sociala interaktionen inom den historiska kontexten analyseras. Den kan inte 

reduceras till den enskilde eller till gruppens motiv (Dahlgren & Florén, 1995). En tredje kategori är 

struktur- eller funktionsförklaringarna vilka utgår från olika sociala och ekonomiska system. Historiska 

händelser anses då förklaras av sin funktion inom ett visst system. Till skillnad från orsaksförklaringar 

där aktörer ofta har en betydande roll så tillmäts samhälleliga strukturer ett avgörande inflytande i 

strukturförklaringar (Dahlgren & Florén, 1995).  

Behan Mccullagh (2004) beskriver orsaker som händelser eller fenomen vilka signifikant ökar sanno-

likheten för att andra händelser eller fenomen ska inträffa. Betydelsen av en viss orsak avgörs av i vil-

ken grad den ökar sannolikheten för att en viss händelse ska inträffa. Historiker kan göra anspråk på 

att konstruera fullständiga såväl som begränsade förklaringar. Med fullständig avser Mccullagh en för-

klaring som omfattar alla viktiga orsaker till att händelsen inträffade och där dessa faktorer diskuteras 

med avseende på generalitet och inbördes betydelse. Strukturförklaringar kan enligt Mccullagh inte 

ensamt anses vara fullständiga då de inte tar i beräkning ideologiska uppfattningar och individuellt age-

rande (2004). En god orsaksförklaring beskriver alla händelser som väsentligt förändrat sannolikheten 

för förekomsten av den händelse som ska förklaras. Korta eller begränsade förklaringar beskriver bara 

de viktigaste orsakerna medan en utförlig förklaring även bör redogöra för de orsaker som är mindre 

betydande. En tendentiös förklaring däremot kännetecknas av att historikern endast lyfter fram de 

orsaker denne har intresse av och ignorerar andra av likvärdig betydelse (Mccullagh, 2000). Då histori-

ker oftast är influerade av båda humaniora och samhällsvetenskap försöker de i regel förklara histo-

riska händelser som orsakade genom en kombination av individers agerande och samhälleliga struk-

turer. Olika förklaringsmodeller kan därmed komplettera varandra och ge olika perspektiv på fenomen 

i det förflutna (Dahlgren & Florén, 1995). 

En av historikerns uppgifter är att underbygga sina förklaringar med hjälp av belägg från källor 

(Megill, 2007). I detta sammanhang är källkritiken och de källkritiska kriterierna en grundläggande kva-

litativ metod för att granska och värdera källors tillförlitlighet (Evans, 1997). Men för att kunna tolka 

källmaterialet är även ett hermeneutiskt förhållningssätt viktigt. För den tyske historikern Wilhelm 
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Dilthey var humanvetenskapernas uppgift att leva sig in i och tolka människors kulturella uttryck. 

Historikern ska försöka inta perspektiven hos människor i det förflutna och kan på så sätt upptäcka 

nya dimensioner av sin egen tillvaro (Thomasen, 2007). Diltheys metodologiska förhållningssätt kan 

ses som en tolkningsmetod för att söka förstå mänskliga villkor och förhållningssätt från det förflutna. 

Det innebär en strävan att förstå källmaterialet genom att beakta periodens kultur och dess politiska 

och socioekonomiska förhållanden. Genom att kombinera Diltheys hermeneutiskt-historiska metod 

med traditionell källkritik kan historiker nå en fördjupad förståelse för sitt källmaterial. Diltheys reso-

nemang visar också på historieämnets perspektivvärde. När vi från ett nutidsperspektiv anlägger tolk-

ningar på källmaterial från ett förflutet samhälle och belyser dess funktioner, attityder och institutioner 

ökar våra möjligheter att reflektera över nuet och vi kan därmed sägas utveckla vårt historiemed-

vetande (Dahlgren & Florén, 1995). 

4. 3 ATT KONSTRUERA OCH BELÄGGA RESONEMANG OM ORSAK – 

HISTORIEDIDAKTISKA UTGÅNGSPUNKTER  

Framställningen ovan måste ställas i relation till den ämnesmässiga nivå som kan förväntas för histo-

rieämnet på gymnasienivå. Även om våra Learning Studies genomfördes med ambitionen att iscen-

sätta en disciplinärt inspirerad ämnespraktik var inte syftet att utbilda några minihistoriker. Målet var 

att utforma undervisningen så att eleverna genom sitt deltagande i ämnespraktiken fick möjlighet att 

utveckla sitt historiska tänkande relaterat till historiska förklaringar. Det är därför lämpligt att se hur 

historiedidaktiker resonerar om vilka mål undervisningen bör ha i relation till denna komponent av 

historiskt tänkande. Enligt Lee & Shemilt ska god historieundervisning möjliggöra förståelse för sam-

banden mellan det förflutna och nuet. Undervisningen måste visa hur och på vilka vis människors age-

rande i det förflutna har lett fram till nuet men också hur individuella och kollektiva beslut kan leda till 

mer eller mindre önskade utfall inför framtiden (2009). De menar att förmågan kan bedömas utifrån 

följande kriterier:  

1. Eleven har en viss uppfattning om vad som hänt i det förflutna och varför det har hänt, vilket 

kan ligga till grund för en analys av nutida realiteter och framtida möjligheter. 

2. När eleven gör sina antaganden om vad som hänt i det förflutna och varför det har hänt an-

vänder denne ämnets disciplinära begrepp på ett rimligt vis. 

3. Eleven är medveten om att historiska förklaringar har sina begränsningar och att vår förstå-

else och kunskap om det förflutna alltid innefattar ett visst mått av osäkerhet. 

Som synes ställer kriterierna vissa metodologiska krav. Lee & Shemilt ser kriterierna som mål, de kan 

inte förväntas vara uppfyllda under pågående kurs (2009). De nordamerikanska historiedidaktikerna 

Peter Seixas & Tom Morton gör inte någon åtskillnad mellan olika typer av historiska förklaringar och 

anser att undervisningens mål bör vara att eleverna ges tillfälle att förstå att historiska förändringar 
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orsakas av många faktorer vilka varierar i betydelse och kan vara av lång- och kortsiktig karaktär. De 

betonar att undervisningen måste illustrera att orsaker och konsekvenser inte ska förstås som en kro-

nologisk kedja av händelser där en aktörs agerande nödvändigtvis leder till ett visst utfall utan att age-

randet ofta får oförutsedda konsekvenser. Eleverna ska också ges tillfälle att utveckla en förståelse för 

det komplexa samspelet mellan historiska aktörer och samhälleliga strukturer, hur dessa interagerar 

och utövar en ömsesidig påverkan på det historiska skeendet (2013).  

För att belägga resonemang om orsak behövs stöd från källor. Levesque beskriver den källkritiska 

granskningen utifrån två perspektiv. En yttre granskning som handlar om att identifiera källans ur-

sprung, avsändare och dess syfte/funktion. Det andra perspektivet innebär en inre granskning för att 

söka styrka källans pålitlighet genom att jämföra dess utsaga med andra tillgängliga källor. Levesque 

betonar också vikten av att kontextualisera genom att ställa frågor som relaterar till källans historiska 

kontext: Under vilka förhållanden levde den som författade källan? Vilken betydelse kan dessa förhål-

landen ha spelat för framställningen? Vilka bevekelsegrunder och värderingar kan författaren ha haft? 

Frågor av den karaktären kräver en förmåga till historisk empati. En förståelse för att människor i det 

förflutna levde under andra villkor och kan ha haft andra värderingar än vad som gäller för nu levande 

människor. Det är viktigt att reflektera över frågor av denna karaktär för att undvika presentism - 

tolkningar där bevekelsegrunderna hos förflutna aktörer förstås och förklaras utifrån moderna värde-

ringar (Lee & Shemilt, 2011). Att kunna hantera källor innefattar också en språklig dimension där vär-

deladdade ord och utryck beaktas men även vad en utsaga kan ha utelämnat. I arbetet att konstruera 

förklaringar ställs historiker ofta inför motstridiga uppgifter. Det går inte alltid att komma fram till 

vilken utsaga som är mest trovärdig genom att jämföra olika primärkällor. Därför måste historiker 

ibland använda sekundärkällor men också luta sig mot sin kontextförståelse. Den senare är viktig för 

vilka övergripande slutsatser historikern kommer fram till men är också central för tolkandet av käl-

lorna i sig (Levesque, 2009). Saknar elever tillräcklig kontextförståelse riskerar de att dra felaktiga slut-

satser i sitt hanterande av källor (Levesque, 2009; Seixas & Morton, 2013; Lee, 2006).  

Anglosaxiska historiedidaktiker betonar vikten av historik empati i elevers hanterande av källor, en 

term som emanerar från den tyska idealismen och Dilthey. Historiker, precis som forskare inom na-

turvetenskapliga ämnen, måste arbeta med metodologi och belägg men ämnets temporala dimension 

tillför en problematik som bland annat rör skiftande meningsinnehåll i språk och sociala beteenden 

(Portal, 1987). I tolkandet av källmaterial måste historiker vara medvetna om att ord och beteenden 

skiftar i betydelse och innebörd mellan olika tidsperioder, kulturer och situationer. Att praktisera hi-

storisk empati innebär därför att försöka föreställa sig tänkande, känslor, motiv och agerande hos för-

flutna aktörer genom att vara medveten om den historiska kontext som omger aktörerna (Portal, 

1987). Lee & Shemilt konstaterar att begreppet grundas på två antaganden. Det första utgår från att 

människor förstår sin tillvaro ur ett meningssammanhang. Det andra bygger på att det bara är möjligt 
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att förklara människors handlande i den grad vi förstår vilken mening de lägger i sin existens uttryckt 

som individuella handlingar eller kollektiva mentaliteter (2011). Empati innebär därför att undersöka 

aktörers mål, trosuppfattningar och värderingar i relation till personens agerande i en given situation. 

Målet är att förstå varför agerandet verkade rimligt för aktören i den specifika situationen. För att för-

stå hur trosuppfattningar och värderingar kan ha påverkat en aktör och/eller en viss historisk situation 

behöver vi därför analysera de kollektiva mentaliteter som präglade situationen. Undervisningen måste 

illustrera att människor i det förflutna inte självklart delade våra nutida värderingar och även hur de 

värdesystem de upprätthöll gav mening åt deras sociala praktiker och utformningen av deras institut-

ioner. Empatiska historiska förklaringar innebär därmed att vi förmår uttyda sambanden mellan mål, 

värderingar, och trosuppfattningar i relation till ett visst agerande eller en social praktik fast den för 

oss inte självklart är rationell eller begriplig (Lee & Shemilt, 2011). När elever praktiserar historisk em-

pati står de inför utmaningen att: 

1. Förstå mänskligt beteende. Människor är inte alltid medvetna om sina beteenden men är 

medvetna om sitt agerande när de har för avsikt att uppnå eller undvika något. Elever blandar 

ofta samman beteenden och agerande och har ibland uppfattningen att någon inte agerat om 

utfallet inte blev det som avsågs. De tenderar även att förväxla avsikter och utfallet av ett visst 

agerande. 

2. Förstå varför agerande och institutioner som idag verkar irrationella och obegripliga var van-

liga och till och med förnuftiga i det förflutna. 

3. Förstå vad som är och inte är förklaringar kännetecknade av historisk empati (Lee & Shemilt, 

2011). 

Vår utgångspunkt för vad det innebar när eleverna konstruerade sina historiska förklaringar utgick 

företrädesvis från historiedidaktiska snarare än historievetenskapliga principer. Eleverna skulle ut-

veckla sin förmåga att konstruera historiska förklaringar för orsakerna till kapplöpningen om Afrika 

vid arbete med källor. Bedömningen var att en sådan förklaring utgjordes av en historisk redogörelse20 

inkluderande resonemang om orsak vilken skulle beläggas genom elevernas arbete med och använ-

dande av källmaterial, se figur 2 nedan. 

1. Kunna redogöra för en specifik historisk företeelse (Account) 

2. Kunna göra anspråk på att förklara fenomenets orsaker (Causation) 

3. Kunna belägga våra antaganden (Evidence) 

                                                      

20 Inom både historievetenskap och historiedidaktik ges historiska redogörelser skiftande benämningar. Ibland 
benämns de som beskrivningar. Anglosaxisk historiedidaktik beskriver dem omväxlande som Narratives eller 
Accounts. Inom båda fälten betonas att det inte finns någon definitiv skiljelinje mellan beskrivande och förkla-
rande redogörelser. 
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Inom Historiskt tänkande-traditionen utgår man ifrån att konstruerandet av historiska redogörelser är 

beroende av de disciplinära begreppen. För vårt lärandeobjekt skulle detta motsvara de disciplinära 

begreppen orsak och källhantering. Det senare innefattar både ett källkritiskt och tolkande förhåll-

ningssätt där historisk empati utgör en integrerad del. Portal (1987) och Lee & Shemilt (2011) beskri-

ver visserligen historisk empati som ett separat disciplinärt begrepp men anser att det bör hanteras 

som en integrerad del av undervisningen. I vår Learning Study betraktades begreppet så och kom att 

integreras i de stödjande mallar för källhantering som eleverna hade tillgång till under forskningslekt-

ionerna.21  

 

 

 

 

 

                                                      

21 Se, kapitel 8. 1. Studiens utformning – ämnesdidaktik, metod och teori i samverkan. 

Figur 2. Modell illustrerande aktuella "First and Second Order Concepts" 
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KAPITEL 5. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Det övergripande syftet för forskningsstudien har varit att bidra med kunskap om vad gymnasieelever 

kan behöva lära sig för att kunna konstruera historiska förklaringar. Kunnandet är ett av flera ämnes-

specifika element av vad det innebär att tänka historiskt.  I den ämnespraktik där förmågan har utfors-

kats är detta kunnande i sig sammansatt och innefattar flera komponenter. Elevernas konstruerande av 

förklaringar har skett i en kontext där de redogjort för orsaker, tolkat och använt sig av källor. Syftet 

har även varit att undersöka på vilket sätt elevernas lärande kan utvecklas av en planerad undervisning 

som genomförs utifrån identifierade kritiska aspekter. Utforskandet av vad eleverna behöver lära base-

ras på en analys där ämnets karaktär, elevernas förförståelse och ämnespraktikens genomförande för-

stås och analyseras som en helhet. De forskningsfrågor som har stått i fokus för forskningsstudien är:   

 Vad kan elever behöva lära sig för att kunna resonera om orsak inom gymnasieämnet historia? 

 Vad kan elever behöva lära sig för att kunna tolka och använda källor inom gymnasieämnet 

historia? 

 Hur kan en undervisning som planeras och genomförs utifrån vad man har funnit att eleverna 

kan behöva lära bidra till att utveckla förmågan att konstruera historiska förklaringar? 

För att besvara frågeställningarna används det historiedidaktiska ramverket inom Historiskt tänkande-

traditionen då bedömningen är att dess teoribildning innehåller verktyg som kan användas för att kva-

lificera elevers förmåga att tänka historiskt. Studiens metod är Learning Study, en iterativ forsknings-

metod för analys och utveckling av undervisning och lärande (Runesson, 2012). Den empiriska grun-

den utgörs av en Learning Study som behandlar kapplöpningen om Afrika. Undervisningspraktiken 

har utgått från ett sociokulturellt perspektiv och en metodik inspirerad av Learning Activity 

(Stetsenko, 2003) där variationsteorin har använts för att utforma och analysera undervisning och lä-

rande och söka identifiera kunnandets kritiska aspekter.  
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KAPITEL 6. LÄRANDETEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Två lärandeteorier har samverkat i föreliggande forskningsstudie, variationsteori och Learning Acti-

vity22. Inom variationsteori betonas att vårt lärande alltid är riktat mot någon form av innehåll, därför 

måste de förmågor eleverna förväntas utveckla synliggöras i förhållande till det innehåll som undervis-

ningen behandlar (Marton, 2014). Inom sociokulturell teori, inriktning Learning Activity, menar man 

att kunskaper och förmågor utvecklas i olika sociala praktiker där användandet av kulturella verktyg i 

samverkan med undervisningens metodiska utformning är avgörande för att utveckla elevernas kun-

nande (Stetsenko, 2003). Teorierna har svarat mot olika behov i studien. Variationsteori fungerar väl i 

relation till studiens historiedidaktiska problematik där genomförandet av undervisningen syftar till att 

synliggöra vissa historiska förmågor i förhållande till ett specifikt historiskt innehåll; kapplöpningen 

om Afrika. Variationsteorin har utvecklats tillsammans med Learning Study och erbjuder analysred-

skap och en teoretisk inramning för att i detalj utforma och analysera undervisning och lärande. Le-

arning Activity har svarat mot studiens allmändidaktiska behov av metodkaraktär. Utöver att synlig-

göra vad som kännetecknar förmågan att resonera om orsak, tolka och använda källor gjordes be-

dömningen att elever även behöver utföra dessa handlingar i ämnespraktiken. Detta antagande över-

ensstämmer också med studiens historiedidaktiska utgångspunkter. I den brittiska historiedidaktiska 

traditionen betonas vikten av att elever tillåts utöva den praktik som gör ämnets kunskapsproduktion 

möjlig (Hirst, 1974; Shemilt, 1983). I utformningen av en sådan praktik har Learning Activity kunnat 

bidra med verktyg. Hur de båda lärandeteorierna samverkat redovisas mer detaljerat i det kapitel som 

behandlar lektionernas utformning. 

6.1. FENOMENOGRAFI – ATT ANALYSERA ELEVERS UPPFATTNINGAR  

Bland elever förekommer det en variation av uppfattningar kring vad det innebär att resonera om or-

sak, tolka och använda sig av källor. Med hjälp av principer från fenomenografin kan elevernas upp-

fattningar analyseras och kartläggas. Erfarenheterna kan sedan utgöra ett viktigt stöd vid genomföran-

det av en Learning Study där undervisningen utformas och analyseras utifrån variationsteoretiska an-

taganden i syfte att eleverna ska lära det som förmågorna förutsätter.  

Fenomenografins och variationsteorins ontologiska utgångspunkt är icke-dualistisk, vår omvärld och 

individers uppfattningar23 om verkligheten ses som en icke separerbar helhet. Världen anses visserligen 

existera oberoende av våra uppfattningar men får innebörd och mening genom hur vi uppfattar den. 

Det är bara en av människor uppfattad värld vi kan utforska och nå kunskap om (Marton & Booth, 

1997). Fenomenografin intresserar sig för att beskriva och analysera variationen i hur människor upp-

                                                      

22 Learning Activity är en forskningsinriktning inom det sociokulturella perspektivet som intresserar sig för pe-
dagogiska och didaktiska frågor. En närmare beskrivning följer i kapitlet. 

23 Inom den fenomenografiska traditionen används uppfatta och erfara synonymt.   
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fattar och förstår olika fenomen24 de möter i sin omvärld (Marton, 1981). Ansatsen har sitt ursprung 

inom forskningsprogram för hur individer uppfattar lärande men används idag som ett brett forsk-

ningsverktyg. Gemensamt är att dess metodval anpassas efter undersökningsobjektet samt att kart-

läggningar av uppfattningar står i centrum för forskningsintresset (Svensson, 1997). Fenomenografin 

skiljer på första och andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv innebär att beskriva en 

vedertagen uppfattning angående ett visst fenomen. I denna forskningsstudie skulle ett sådant feno-

men utgöras av en historisk förklaring vilken redogör för en dominerande tolkningstradition rörande 

kapplöpningens orsaker. Att utforska andra ordningens perspektiv innebär istället att beskriva den 

variation av uppfattningar individer ger uttryck för inför olika fenomen de möter i sin omvärld. I stu-

dien motsvaras det av elevernas varierande uppfattningar för vilka orsaker som låg bakom kolonisat-

ionen av Afrika. Fenomenografins ambition är att söka identifiera, kategorisera och beskriva vad som 

kännetecknar olika uppfattningar betraktat utifrån andra ordningens perspektiv. Utifrån en sådan kate-

gorisering kan man sedan analysera och förstå människors erfarenheter och uppfattningar i förhål-

lande till det undersökta fenomenet (Marton, 1981). Fenomen eller företeelser av olika slag är oändligt 

komplexa men samtidigt finns det ett begränsat antal kritiska kännetecken som definierar och avgrän-

sar dem mot andra i omgivningen. De kännetecken individen urskiljer och simultant fokuserar mots-

varar ett specifikt förhållningssätt till fenomenet (Marton & Booth, 1997). Individers uppfattningar 

kan beskrivas ur ett referentiellt respektive strukturellt perspektiv. Dessa är ömsesidigt beroende av 

varandra och för hur vi uppfattar eller förstår något. Pang förklarar innebörden av det strukturella per-

spektivet som iakttagandet av ett fenomens olika delar vilket leder över till dess helhet och vad det 

referentiellt betyder för oss. Annorlunda uttryckt, den strukturella aspekten beskriver hur ett fenomen 

framträder, den referentiella aspekten ger fenomenet dess innebörd och mening. För att uppfatta spe-

cifika fenomen måste vi kunna urskilja dem från ett sammanhang men även förstå dem i relation till 

detta (2003). Det sätt som vi erfar ett fenomen på kan beskrivas som strukturen på individens med-

vetande i en given situation. I varje ögonblick kommer vissa aspekter att vara i förgrunden medan 

andra delar av våra erfarenheter förhåller sig i bakgrunden av medvetandet. Samtidigt är det mot bak-

grund av dem som de fokuserade fenomenen speglas (Marton & Tsui, 2004).  

Lärande ses inom fenomenografi och variationsteori som förändringar i den lärandes förmåga att ur-

skilja vissa aspekter av ett fenomen och ha dem i samtidigt medvetande. Det kan illustreras genom att 

referera resultat från en studie av studenters skilda uppfattningar av prisbildning och handel. Studien 

genomfördes i en grupp av 40 kanadensiska studenter i åldern 16 till 19 år. Studenterna gavs fyra olika 

exempel på varor och skulle i intervjuer förklara vad som avgjorde prisbildningen för respektive vara 

(Marton & Pong, 2005). Undersökningen visade på fyra kvalitativt olika sätt att förstå prisbildning 

vilka var relaterade till de aspekter studenterna urskilde. Utöver att studenterna gav skilda förklaringar 

                                                      

24 Fenomen ska förstås i bred mening. Det kan röra företeelser av vitt skilda slag. 
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för hur prisbildning fungerar (den referentiella aspekten) visade studien också på variationer inom den 

interna horisonten (de strukturella aspekterna). En kategori av studenter uppfattade prisbildning som 

en fråga om varans egenskaper. De fokuserade varans kvalitet och värde. De övriga tre kategorierna 

uppfattade prisbildning som en fråga om marknadsbeteende. Två såg prisbildningen som en fråga om 

efterfrågan eller utbud. Endast den fjärde kategorin studenter uppfattade prisbildning som en funktion 

av samspelet mellan utbud och efterfrågan. Resultaten visar hur variation i urskiljandet av aspekter kan 

användas för att förklara skilda uppfattningar men även kvalitativa skillnader i individers förståelse av 

fenomen (Marton & Pong, 2005).  

6. 2. VARIATIONSTEORI – ATT SYNLIGGÖRA VAD ELEVER BEHÖVER LÄRA  

Variationsteorin kan beskrivas som en differentieringsteori om lärande. Marton förklarar att den värld 

vi lever i är mycket rikare och mer komplex än våra uppfattningar om densamma. Inom teorin mots-

varar mening/innebörd specifika vis att se något. Lärande betraktas som kvalitativa förändringar i ur-

skiljande där individen ur helheten för ett specifikt fenomen urskiljer alltfler differentierade delar. Vi 

lär oss att se världen på fler och mer kraftfulla sätt genom att gå från helheter till delar, snarare än tvär-

tom. Inledningsvis uppfattar vi vaga helheter som successivt blir alltmer differentierade och därmed 

möjliggör mer komplex förståelse (Marton, 2014). Variationsteorin har vuxit fram ur den fenomeno-

grafiska forskningstraditionen och beskriver vad som anses vara nödvändiga förutsättningar för lä-

rande. Fenomenografins fenomen motsvaras här av lärandeobjekt. Ett lärandeobjekt utgörs av ett visst 

lärandeinnehåll som är sammankopplat med vissa förmågor. Teorin intresserar sig inte specifikt för 

undervisningens yttre förutsättningar eller dess allmändidaktiska aspekter utan undersöker vad elever 

behöver kunna och förutsättningarna för att utveckla kunnandet i relation till lärandeobjektet. Precis 

som fenomenografin utgår variationsteorin från andra ordningens perspektiv vilket innebär att det 

innehåll och de förmågor som undervisningen syftar till att utveckla ses ur de lärandes perspektiv. För 

att utforska vad kunnandet förutsätter måste undervisande lärare därför undersöka hur eleverna för-

står och uppfattar lärandeobjektet. Vissa aspekter är nödvändiga för att utveckla kunnandet, har ele-

verna ännu inte urskilt dessa betraktas de som kritiska. Vilka aspekter som är kritiska för ett lärande-

objekt kan växla mellan olika elevgrupper och måste därför undersökas empiriskt. De kan inte enbart 

sökas utifrån ämnets karaktär (Marton, 2014).  

Teorins grundläggande hypotes är att skillnader, annorlunda uttryckt variation, är nödvändigt för lä-

rande. Variation möjliggör förändringar i urskiljandet av kritiska aspekter för lärandeobjektet. Marton 

beskriver de kritiska aspekterna som dimensioner av variation vilka innehåller olika kritiska värden. 

Inom varje aspekt måste vissa värden urskiljas. Den lärande behöver uppmärksammas på åtminstone 

två olika värden och skillnaden dem emellan. (2014). Utöver variation är begreppen urskiljande och 

samtidighet centrala. Urskiljande innebär att fokusera en aspekt från ett omgivande sammanhang sam-

tidigt som dess delar och relationer till andra aspekter såväl som till helheten urskiljs. För ett lärande-
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objekt finns många möjliga aspekter att urskilja. Den lärande kan dock inte vara aktivt medveten om 

alla. Det är bara möjligt att medvetet fokusera på vissa av dem, att urskilja de som är kritiska är därför 

centralt25 (Marton & Tsui, 2004; Marton & Booth, 1997). Lärande handlar även om elevens förmåga 

att simultant kunna urskilja vissa av lärandeobjektets kritiska aspekter och värden. Samtidigheten kan 

skapas synkront med hjälp av variationsmönster i undervisningen men kan även ske diakront genom 

att eleven minns tidigare erfarenheter (Marton, 2014). Pang förklarar diakront urskiljande genom ett 

exempel där en person lyssnar på ett musikstycke och urskiljer en hög ton. Att tonen kan upplevas 

som hög möjliggörs genom dess variation i förhållande till de lägre toner personen hört tidigare i mu-

sikstycket (2003). Han refererar till en undersökning gjord av Runesson där hon visar att en fram-

gångsväg för lärande är att den undervisande läraren själv urskiljer de för lärandeobjektet nödvändiga 

aspekterna av ett kunnande och i nästa steg kartlägger vilka aspekter eleverna inte urskilt. Dessa 

aspekter ska betraktas som kritiska för elevernas förståelse och undervisningsinnehållet utformas se-

dan utifrån vissa variationsmönster i syfte att åstadkomma urskiljande av aspekterna (2003). 

6. 2. 1. VARIATIONSMÖNSTER 

Variationsteorin beskriver fyra variationsmönster: kontrast, separation26, generalisering och fusion. 

Undervisningen för ett lärandeobjekt utformas utifrån variationsmönstren och det iscensatta mönstret 

av varierade och invarianta aspekter anses avgöra vad eleverna kan lära. Kritiska aspekter för lärande-

objektet motsvaras av dimensioner av variation, inom dessa dimensioner finns de kritiska värdena (Lo, 

2012; Marton, 2014). För att urskilja en kritisk aspekt måste den separeras från andra mot en bakgrund 

av invarians. Övriga aspekter varierar inte utan hålls invariant. Marton exemplifierar med färgen grön 

där färg betraktas som en kritisk aspekt och grön som ett värde inom aspekten. För att urskilja 

aspekten måste individen ges minst två olika exempel på färger ett variationsmönster som beskrivs 

som kontrast. Om individen inte har någon uppfattning om färgen grön hjälper det inte att ge flera 

exempel på föremål med samma färg, en metod som brukar beskrivas som induktion. Induktion för-

utsätter mening, att individen redan uppfattat vissa värden eller karaktärsdrag men metoden fungerar 

inte för att urskilja nya värden (Marton, 2014). Om kontrastmönstret möjliggjort ett urskiljande av 

kritiska värden inom en dimension av variation kan generalisering användas för att synliggöra vad 

dessa värden har gemensamt. I historia skulle det kunna innebära att med hjälp av kontrast först defi-

niera olika orsaker (olika värden) till det första världskrigets utbrott. Generalisering kan användas för 

att undersöka om det finns faktorer som är typiska för internationella kriser och konflikter. Orsakerna 

till krigsutbrottet kan jämföras med andra historiska exempel på krig/konflikter för att söka mönster 

och samband. När ett lärandeobjekt innehåller flera kritiska aspekter måste eleven kunna urskilja dessa 

                                                      

25 Se även avsnittet om fenomenografi. 

26 I senare variationsteoretiska texter brukar separation inte betraktas som ett variationsmönster likställt med 
övriga, se Marton 2013. 
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samtidigt. Orsakerna till det första världskrigets utbrott är ett sådant exempel. Kriget var en följd av 

många faktorer vilket förutsätter att eleven kan urskilja orsakerna, förstå deras innebörd men även 

göra en sammansatt bedömning för deras betydelse. Marton (2014) beskriver det som att ett lärande-

objekt åter måste fogas samman till en helhet efter det att dess kritiska aspekter tagits isär i sina delar. 

Detta benämns som fusion och sker genom att öppna upp för samtidig variation i alla relevanta 

aspekter av lärandeobjektet. 

 

Fenomenografi och variationsteori har viktiga implikationer för undervisning och lärande. För att 

identifiera det för undervisningen relevanta innehållet hos lärandeobjektet behöver vi identifiera vilka 

aspekter som är kritiska. De återfinns i relationen mellan de förmågor det valda undervisningsinnehål-

let har som syfte att utveckla och elevernas förförståelse, annorlunda uttryckt deras uppfattningar. Fe-

nomenografisk metod kan användas för att analysera och kartlägga elev- uppfattningar. Därigenom 

kan lärare och forskare få insikter om vad som är kritiskt för elevernas lärande inför utformning och 

genomförande av en Learning Study (Marton, 2014). Traditionellt har uppfattningen varit att bara lä-

rare har tillräckliga ämneskunskaper och en insikt i elevers lärprocesser kan effektivt lärande ske. Mar-

ton menar att lärare också måste förhålla sig till andra ordningens perspektiv eftersom elevernas upp-

fattningar påverkar deras attityder och möjligheter att erfara ny kunskap (1981). För studiens vid-

kommande innebär fenomenografins och variationsteorins epistemologiska antaganden att det blir 

centralt att utforska de uppfattningar elever har om kapplöpningens orsaker. Detta eftersom elevernas 

möjlighet att lära de eftersträvade förmågorna grundas på ett relationellt samband mellan deras förför-

ståelse, ämnets karaktär och undervisningens utformning och genomförande. En detaljerad beskriv-

ning för hur principerna inom fenomenografi och variationsteori har använts i studiens genomförande 

ges i metodkapitlet.  

6. 3. LEARNING ACTIVITY - ATT UTFORMA EN UNDERVISNING SOM STÖDJER 

ELEVERNAS LÄRANDE 

I genomförande och utformning av forskningslektionerna anlades ett sociokulturellt perspektiv med 

en metodik påverkad av Learning Activity. Människan utgår från sin nutida sociokulturella kontext när 

hon försöker förstå det förflutna. Det gäller också elever vars uppfattningar om dåtid, nutid och fram-

tid präglas av deras sociala och kulturella bakgrund. Faktorer som klass, kön, etnicitet men även mo-

dern masskultur utgör viktiga påverkansfaktorer för elevers uppfattningar och tolkningar av det för-

flutna. Men samtidigt innebär förmågan att kunna tänka historiskt bland annat just en medvetenhet 

om att mänskligt beteende är socialt och kulturellt betingat (VanSledright, 2010; Barton & Lestvik, 

2001). Ett annat sätt att motivera varför ett sådant perspektiv med en metodik inspirerad av Learning 

Activity kan vara fruktbar är att kunskap och förmågor utvecklas i olika sociala praktiker och kan 

tillägnas genom guidat lärande. Enligt Vygotsky kan kunskapsprocesser ses som mediering. Männi-

skors tänkande och föreställningsvärldar är framvuxna och färgade av vår kultur och dess intellektuella 
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och fysiska redskap, så kallade kulturella verktyg. De formar människans medvetande och spelar en 

viktig roll i vår utveckling och i de sammanhang vi verkar. Under historiens lopp har människor ut-

vecklat olika kulturella verktyg vilka är centrala för att vi ska kunna tolka, förstå och tillskansa oss kun-

skaper om mänskligt tänkande, handlande och därtill relaterade kulturella kontexter (2000). För 

Vygotsky har undervisningens utformning stor betydelse. Den ska inte fokusera på elevens begräns-

ningar utan på dennes möjligheter att lära med hjälp av rätt stöd. Den närmaste utvecklingszonen (The 

Zone of Proximal Development, ZPD) definierade Vygotsky som det område som finns mellan de 

uppgifter eleven kan klara av med hjälp av en lärare och de uppgifter denne kan utföra på egen hand 

(1962; Cole & Wertsch, 1996). Undervisningen ska bedrivas inom elevens närmaste utvecklingszon 

där lärarens uppgift är att leda och stötta elevens lärande, ofta benämnt som scaffolding (se exempelvis 

Säljö, 2000). Stetsenko betonar samtidigt att social interaktion, kommunikativa processer och delta-

gande i en praktik i sig inte är tillräckligt. Kulturella verktyg som t.ex. modeller och teorier, deras kvali-

tet och meningsskapande förmåga, är betydelsefulla eftersom de kan stödja elevernas bemästrande av 

nya färdigheter och förmågor (2003). ZPD har i forskning ofta blivit synonymt med scaffolding och re-

ducerats till en kvantitativ fråga om hur mycket hjälp eleven behöver. Stetsenko menar att man istället 

bör behandla de tre kategorierna i Vygotskys forskning som en helhet och belysa dess inbördes relat-

ioner. Elever gör framsteg med hjälp av guidning från läraren. Denne kan ge eleven tillgång till mer 

avancerade kulturella verktyg men verktygen måste först introduceras på en extern nivå genom social 

interaktion mellan elev och lärare. Genom interaktionen uppenbaras verktygens mening och funktion 

och kan sedan internaliseras och bidra till elevens kognitiva utveckling (2003).  

Vygotsky skiljde på vardagsbegrepp och vetenskapliga begrepp. De förstnämnda definierade han som 

resultat av de erfarenheter barn gör i sitt vardagsliv. Trots att de ofta är fragmentariska, omedvetna 

och ibland felaktiga spelar de en viktig roll som grund för utvecklandet av vetenskaplig begreppsför-

ståelse27. Vetenskapliga begrepp, vilka skolan förväntas lära ut, ska vara korrekta, organiserade och 

syfta till att eleverna lär sig nya färdigheter och förmågor (Karpov, 2003). För att utveckla sitt teore-

tiska tänkande från vardagsbegreppens nivå bör elever få möta problem av mer abstrakt karaktär in-

nan de hanterar specifika och konkreta exempel. Den ryske psykologen Vasily Davydov menar att 

skoluppgifter därför bör konstrueras så att elever ges tillfälle att behärska generella metoder inom ett 

ämnesområde för att först i ett senare skede hantera specifika problem. Så innebär exempelvis för-

mågan att kognitivt kunna omfatta ett begrepp att individen mentalt kan rekonstruera dess innehåll. 

Elever ska också ges tillfälle att analysera vad kunskapen inom ämnesområdet härstammar från, hur 

den har utvecklats och vilka kulturella verktyg den förutsätter. Det kan göras genom att studera de 

praktiker där kunskapen har utvecklats och används. (2008).   

                                                      

27 Språkbruket kan skifta mellan exempelvis vardagsbegrepp, vardagsuppfattningar eller missuppfattningar men 
problematiken har intresserat forskare med olika lärandeteoretiska utgångspunkter, se tidigare kapitel.  
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6. 3.1. ATT LÄRA SIG HANTERA DISCIPLINÄRA BEGREPP MED HJÄLP AV 

KULTURELLA VERKTYG 

Under senare år har också forskare inom det historiedidaktiska fältet uppmärksammat kulturella verk-

tygs betydelse för utvecklandet av elevers historiska tänkande. Barton & Lestvik som utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv anser att kunskap manifesterar sig genom kulturella verktyg utanför den en-

skilde och inte enbart bottnar i individens kognitiva processer (2001). Verktygen kan vara av varie-

rande slag, det kan röra sig om fysiska föremål som hjälper individer att utöva en viss verksamhet. 

Men de kan också utgöras av olika representationsformer som exempelvis symboler, modeller, mallar 

och teorier inom en viss ämnesdisciplin. Barton menar att narrativ som illustrerar kausalt länkande 

händelser kan ses som ett kulturellt verktyg för att lära ett historiskt innehåll (2008). Även James 

Wertsch beskriver narrativet som ett kulturellt verktyg i en studie där han undersöker hur estniska 

medborgare uppfattade den sovjetiska historieskrivningen (2000). Verktygen påverkar hur människor 

interagerar med sin omvärld, hur de organiserar sina erfarenheter och löser problem. Svårigheter att 

hantera dem kan därför innebära begränsningar för individen (Barton & Lestvik, 2008; Wertsch, 

2000). Barton & Lestvik anser det angeläget att studera vilka kulturella verktyg elever använder för att 

fördjupa vår förståelse för elevers historiska tänkande (2001). Seixas betraktar de disciplinära begrep-

pen signifikans, orsak och källhantering som exempel på kulturella verktyg inom historieämnet. Att 

behärska dem gör det möjligt för eleverna att tänka historiskt (2012). Det är värt att påpeka att histo-

riska narrativ/redogörelser tillhör First Order-begreppen inom Historiskt tänkande-traditionen och 

därmed kan ses som beroende av de disciplinära begreppen. Utifrån min förståelse av traditionen är de 

senare väl så lämpade att betrakta som exempel på kulturella verktyg då ett behärskande av dem möj-

liggör förståelse och konstruktion av historia. Studien utgår från en förståelse av historiskt tänkande 

och Learning Activity där de disciplinära begreppen betraktas som exempel på kulturella verktyg inom 

ämnet. I Learning Studien representerades de även fysiskt i form av mallar vilka fungerade som stöd 

för elevernas utövande av ämnespraktiken28. Den ryske psykologen Piotr Galperin, som forskat i den 

sociokulturella traditionen med inriktning Learning Activity, har vidareutvecklat Vygotskys idéer ge-

nom att visa hur undervisningsinstruktioner bör vara utformade för att kulturella verktyg ska stödja 

utvecklandet av vetenskaplig begreppsförståelse. Enligt Galperin ska undervisningen formas efter:  

”de lärandematerial (modeller, begrepp, teorier, idéer) vilka ger exempel på och 

omfattar de mest effektiva kulturella praktikerna av tidigare generationers erfa-

renheter i så motto att de uttrycker i en koncentrerad och generaliserad form 

essensen av vissa kategorier av problem/fenomen genom att representera de-

ras tillblivelse och därmed deras logik/kontext” (Stetsenko, 2003).  

                                                      

28 Mallarna ska även betraktas som kulturella verktyg i sig. 
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En invändning kan göras inför Galperins ambition att söka en definitiv karaktärisering (essens) för 

vetenskapliga begrepp. Inom historieämnet verkar det mindre lämpligt då innehållsbegrepp såväl som 

disciplinära begrepp är tolkningsbara och föränderliga över tid. Med ovanstående reservation i beak-

tande visar han övertygande hur kulturella verktyg kan stödja utvecklandet av elevernas teoretiska tän-

kande. Enligt Galperin är lärandet mer effektivt om eleverna redan från början är insatta i uppgiftens 

olika aspekter: Dess mål, genomförande och vilka kunskaper och förmågor den syftar till. Eleverna 

bör därför få någon form av mall över uppgiftens innehåll då det bidrar till att väcka motivation och 

aktiverar redan existerande kunskap men även synliggör begränsningarna för vad eleverna kan sedan 

tidigare. När en lärandeuppgift redan från början presenteras som en meningsfull helhet underlättas 

approprierandet av kunskapen (Galperin, 1968; 1978). Galperin betraktar tillägnandet av kunskap och 

förmågor utifrån perspektivet av elevernas handlingar. De ges i sammanhanget en vid betydelse som 

t.ex. förmågan att göra tolkningar av historiskt källmaterial eller att förklara innebörden av ett histo-

riskt begrepp. Handlingarna kan utföras på olika abstraktionsnivåer. Galperin kategoriserar fyra: den 

materiella, perceptuella, verbala samt mentala nivån. Den materiella innebär att eleverna praktiskt arbe-

tar med olika representationsformer för uppgiften (tabeller, diagram, modeller o.s.v.). Den perceptu-

ella motsvarar samma eller liknande representationsformer och ska visa på lärandeuppgiftens karaktär 

men eleverna granskar materialet visuellt snarare än att fysiskt arbeta med det. På den tredje nivån, den 

verbala, diskuterar eleverna problemställningen tillsammans. Vid den fjärde anses processen kunna ske 

kognitivt utan behov av de föregående stegen. Genom de på varandra byggande representationsfor-

merna tvingas eleverna förhålla sig till det som är centralt (essentiellt) och det som inte rör begreppets 

innersta kärna, det som är oviktigt eller icke överensstämmande och de lär sig därmed att göra en ge-

neralisering för begreppet. Representationsformerna anses också förkorta lärprocessen (Galperin, 

1968; 1978; Haenen, 1996; 2003). Med inspiration från Galperins metodik har de holländska forskarna 

Haenen, Schrijnemakers och Stufkens utformat en modell för att lära ut historiska begrepp (2003). 

Modellen innehåller tre steg och innefattar Galperins fyra abstraktionsnivåer: 

 Orientering kring uppgiften 

 Arbete med modeller 

 Dialog 

I genomförandet av studien hämtade forskningsgruppen inspiration från denna metodik dock utan att 

göra anspråk på att uppgiften och dess konstruktion i sig svarade mot ett grundläggande behov hos 

eleverna, en aspekt som traditionellt lyfts fram inom Learning Activity. Galperin fokuserar företrädes-

vis på lärandeinstruktioner och metodiska aspekter i sin forskning och argumenterar för att väl utarbe-

tade och genomtänkta metodinstruktioner i sig bidrar meningsskapande i elevernas arbete (Haenen, 

1996). 
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KAPITEL 7. METOD, DATA OCH ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Learning Study har utgjort studiens metod då den möjliggör att i en undervisningspraktik utforska in-

nebörden av ett lärandeobjekt och vad undervisningen behöver synliggöra för att utveckla elevernas 

kunnande i relation till lärandeobjektet vilket i föreliggande studie överensstämmer med studiens 

forskningsfrågor. I kapitlet redovisas hur metoden använts samt de praktiska förutsättningarna för 

studiens genomförande. Det gäller bland annat planering, deltagare, och tidsramar men också underlag 

och analysprinciper för de data som utgör dess empiri. I kapitlet förs även en diskussion om resulta-

tens tillförlitlighet och generaliseringsanspråk.  

7. 1. LEARNING STUDY – EN ÖVERSIKT 

Studiens övergripande forskningsmetod är Learning Study. Ansatsen förknippas kanske främst med 

utvecklingsarbete för och av lärare inom skolan men ger även goda möjligheter för forskare att analy-

sera och utforska en ämnespraktik (Runesson, 2012). Learning Study delar vissa gemensamma drag 

med aktionsforskning då båda förutsätter att forskaren är en aktiv del av den verksamhet som studeras 

samt att det uttalade syftet med forskningen är att leda till förändring av något slag.  Men där Learning 

Study ställer undervisnings- och lärandesituationen i förhållande till ett specifikt lärandeobjekt i fokus 

kännetecknas aktionsforskning av ett bredare kontextuellt perspektiv där ett ämnesdidaktiskt kun-

skapsintresse inte självklart står i förgrunden. Aktionsforskning har visserligen ett uttalat praktikut-

vecklande syfte men ofta betonas ett emancipatoriskt politiskt drag, mer sällan kunskapsgenererande 

aspekter (Carlgren, 2012; Elliot, 1991; Rönnerman, 2011). Learning Study däremot bygger på nog-

granna analyser av undervisningens genomförande och hur eleverna uppfattar och förstår lärandeob-

jektet. Syftet är att få kunskap om relationen mellan undervisning och lärande och vilket kunnande 

lärandeobjektet förutsätter. Inom Learning Study betraktas lärandeobjektet ur en allmän respektive 

specifik aspekt. Den specifika rör dess innehåll och kan till exempel utgöras av formler, prisbildning 

eller ett visst historiskt skeende, och benämns som det direkta lärandeobjektet. Den allmänna aspekten 

rör de förmågor som undervisningen syftar till att utveckla och kan exempelvis utgöras av förmågan 

att tolka en källa och beskrivs som det indirekta lärandeobjektet. Elever fokuserar ofta på det direkta 

lärandeobjektet medan lärare måste uppmärksamma och behandla båda aspekterna i sin undervisning 

(Marton & Tsui, 2004). Ofta beskrivs Learning Study som en hybrid mellan Lesson Study och Design 

Experiment. Lesson Study är en praktiknära ansats med japanskt ursprung där lärare tillsammans för-

bereder, genomför och utvärderar forskningslektioner med syftet att i första hand kvalificera sitt yr-

keskunnande (Lewis, 2000; Hiebert, Gallimore, & Stigler, 2002). Lesson Study ses därför ibland som 

modell för professionell yrkesutveckling snarare än som en forskningsmetod (Carlgren, 2012). En av-

görande skillnad mellan Lesson Study och Learning Study är att den senare använder sig av en uttalad 

lärandeteori där variationsteorin hittills har varit den dominerande (Holmqvist, 2011). Det går därför 

att hävda att Learning Study i högre grad än Lesson Study är inriktad mot teori- och kunskapsutveckl-
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ing men samtidigt omfattar dess praktikutvecklande ambitioner då lärarna är medforskare och utfors-

kar sin praktik i syfte att bättre förstå och utveckla densamma (Carlgren, 2012). I Learning Study skap-

ar forskare och deltagande lärare tillsammans en undervisnings- och lärandemiljö där teorigrundad 

forskning bedrivs fokuserad mot det specifika lärandeobjektet vilket utforskas utifrån sitt innehåll sna-

rare än ur ett metodperspektiv (Pang & Marton, 2003). Släktskapet med Design Experiment består i 

att båda ansatserna grundas på lärandeteorier. Även Design Experiment prövar teorier och undervis-

ningsdesign i en iterativ process i syfte att utveckla teorier runt undervisning och lärande (Cobb, 

Confrey, diSessa, Lehrer, & Schauble, 2003; Brown, 1992). Denna ansats kan dock inte sägas över-

brygga gapet mellan teori och praktik då lärare traditionellt inte betraktas som medforskare och dess 

interventioner konstrueras externt (Carlgren, 2012).  

7. 1. 1. GENOMFÖRANDET AV EN LEARNING STUDY 

Inför genomförandet av en Learning Study diskuterar lärarna och handledare/forskare det lärande-

problem man vill undersöka. Baserat på vilken förmåga man vill eleverna ska utveckla och det innehåll 

som ska läras bestäms lärandeobjektet. Efter det måste en grundlig diskussion föras kring vad gruppen 

bedömer vara lärandeobjektets nödvändiga aspekter. Med det avses de krav som ämnets karaktär och 

styrdokumenten förutsätter. Under förberedelsefasen studeras även ämnesrelaterad litteratur kring det 

kunnande som eleverna förväntas utveckla. Baserat på ovanstående planerar gruppen för studiens ge-

nomförande. I nästa steg kartläggs elevuppfattningar för lärandeobjektet vilket ofta sker genom inter-

vjuer eller enkäter. Kartläggningen sker ofta i en klass som sedan inte deltar i själva studien, den ge-

nomförs för att undervisande lärare och forskare ska fördjupa sin förståelse för hur lärandeobjektet 

kan förstås av elever. Grundat på erfarenheterna från kartläggningen utformas sedan en diagnos som 

genomförs bland de elever som ska delta i studien (Lo, 2012). Analys av kartläggning och diagnoser 

utvisar vilka aspekter gruppen bedömer som tentativt kritiska för lärandeobjektet – nödvändiga för 

elevernas kunnande, men ännu inte urskilda. Utifrån dessa erfarenheter planeras, genomförs och fil-

mas sedan en lektionscykel omfattande en eller flera lektioner i en av studiens elevgrupper. Därefter 

görs en efterbedömning vilken relaterar till samma kunnande som bedömdes i diagnosen. Grundat på 

analysen av de filmade lektionerna och efterbedömningen ställd i relation till diagnosen revideras där-

efter lektionernas utformning inför kommande lektionscykler. Det praktiska genomförandet av Le-

arning Study liknar i det avseendet Lesson Study då dess lektioner planeras, observeras och revideras i 

en iterativ process (Pang & Lo, 2012). Den iterativa processen i en Learning Study innebär att kritiska 

aspekter tentativt kan identifieras och sedan prövas i undervisning. Ansatsen möjliggör därmed en 

fördjupad förståelse för lärandeobjektet och det kunnande detta förutsätter. Dessutom kan analysen 

av lektionscyklerna innebära att nya aspekter av kunnandet identifieras vilka inte framkommit i kart-

läggning, diagnoser och efterbedömningar (Marton & Runesson, 2014; Runesson, 2012)). Utforskan-
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det av lärandeobjektet och analysen av relation mellan undervisning och lärande har därmed förutsätt-

ningar att fungera som klinisk ämnesdidaktisk forskning (Carlgren, 2012).  

7. 2. FORSKNINGSSTUDIENS GENOMFÖRANDE 

Det praktiska genomförandet av denna studie följde i huvudsak ovanstående beskrivning och har skett 

i samarbete med tre ämneskollegor. De är gymnasielärare, har tillsammans behörighet i ämneskombi-

nationerna historia, samhällskunskap, religion samt svenska och har varit verksamma i yrket mellan 15 

och 25 år. Under det år lärarna deltog i studien fick de av skolledningen nedsättning motsvarande 10 

% av en heltidstjänst för att fullt ut kunna delta i projektet. Kollegerna har arbetat på samma skola och 

haft sin tjänstgöring på det Samhällsvetenskapliga respektive Humanistiska programmet vilket utgjort 

en praktisk fördel och underlättat i skapandet av en gemensam referensram. Av de fyra klasser som 

deltog i studien återfanns två på det Samhällsvetenskapliga programmet årskurs 1 och en på det Hu-

manistiska programmet årskurs 1. De läste under studiens genomförande kursen Historia 1b. Ytterli-

gare en klass deltog i studiens första skede då kartläggningsuppgiften genomfördes av eleverna i en 

PREIB-klass. PREIB är det förberedande året på International Baccalaureate (IB). Under sitt förbere-

dande år följer dessa elever svenska kursplaner och läser därför även de Historia 1b. Den huvudsakliga 

skillnaden under det första året jämfört med de nationella programmen är att undervisningen sker på 

engelska. Forskningsgruppen påbörjade diskussionerna för projektets övergripande ramar under den 

senare hälften av vårterminen 2012. Preliminärt beslutades då att studien skulle behandla Imperial-

ismens epok med fokus lagt på kapplöpningen om Afrika. Vår bedömning var att genomförandet 

skulle ta tre lektioner i anspråk, diagnos och efterbedömning oräknat. Under läsåret 2012-13 genom-

fördes två Learning Studies i de berörda klasserna29.  Det är dock bara den första av dessa som utgör 

underlag för forskningsstudiens resultat. I vår planering utgick vi från cykler omfattande tre lektions-

tillfällen. För tidsram Learning Study 1, se tabell 1 nedan. 

 

 

 

 

 

                                                      

29 Learning Study 2 behandlade förmågan att kunna tolka och använda källor, det historiska innehållet rörde 
avkolonialiseringen i Rhodesia/Zimbabwe.  
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Tabell 1. Tidsram för Learning Study 1. 

 

Under genomförandet av studierna träffades gruppen en gång per vecka på en fast schemaposition. 

Träffarna påbörjades maj 2012 och pågick hela läsåret fram till slutet av maj 2013. Under den första 

delen av processen fungerade jag i en roll som handledare då jag genom mitt deltagande i forskarut-

bildningen hade kunskaper att tillföra som kollegerna saknade. Våren 2012 och fram till början av 

höstterminen 2012-13 behandlade mötena historiedidaktisk litteratur, Learning Study som praktikut-

vecklande ansats men även variationsteori och Learning Activity. När vi nådde punkten att mötena 

huvudsakligen rörde lärandeobjektet, dess karaktär, avgränsning och utformningen av forskningslekt-

ionerna förändrades min roll. Under denna del av processen var syftet att kollektivt diskutera oss fram 

till en gemensam förståelse av lärandeobjektet grundat på studier av historiedidaktisk litteratur och 

våra gemensamma erfarenheter som lärare. Min strävan var då att inte leda gruppens arbete utan att 

finna en balans som möjliggjorde ett kollektivt utforskande av lärandeobjektets förutsättningar och 

som samtidigt gjorde det möjligt att besvara studiens forskningsfrågor.  

7. 2. 1. FORSKARROLLEN I STUDIENS GENOMFÖRANDE 

Planering och genomförande av våra Learning Studies har varit ett gemensamt arbete och påminner 

därmed om Carlgrens beskrivning av Learning Study som en kollektiv process där lärarna inkluderas i 

formandet av forskningsobjekt, dess design och analys. Genom sitt praktikkunnande kan lärarna bidra 

Learning Study 1 Cykel 1 - Sara Cykel 2 - Peter Cykel 3 - Jonas 

V 43. 2012 Diagnos Diagnos Diagnos 

V 46 Lektion 1, 2   

V 47 Lektion 3  

Efterbedömning 

  

V 50  Lektion 1, 2  

V 51  Lektion 3 

Efterbedömning 

 

V 3. 2013   Lektion 1, 2 

V 4   Lektion 3 

Efterbedömning 
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till urskiljandet av fler meningsbärande aspekter för lärandeobjektet (2012). Under utforskandet av 

lärandeobjektet har kollegernas inifrånperspektiv varit en styrka. Det går till och med att beskriva som 

nödvändigt eftersom ambitionen varit att utforska kunnandets karaktär utifrån ett helhetsperspektiv 

som omfattar såväl formande, genomförande som analys av undervisningen. Samtidigt ska sägas att 

förutsättningarna för att fungera som fullt likställda forskarkollegor inte har förelegat vilket har sin 

grund i att våra praktiska förutsättningar skilt sig åt. Kollegerna har visserligen haft viss nedsättning i 

sina tjänster och forskningsgruppen har haft regelbundna möten vilket gjort det möjligt att skapa en 

gemensam referensram. Samtidigt har jag genom deltagandet i forskarutbildningen haft större möjlig-

heter att fördjupa mig i forskningsfrågorna. Det har dock inte utgjort ett problem utan snarare varit en 

styrka då jag under processen parallellt kunnat fördjupa mig i ämnesdidaktiska och metodiska pro-

blemställningar samt i analysen av våra data. Bedömningen är att det bidragit till ökad kvalitet i ge-

nomförandet av våra studier vilket ytterst också borde främja forskningsstudiens kvalitet. Den prak-

tiska arbetsfördelningen har inneburit att jag filmat och transkriberat forskningslektionerna samt ge-

nomfört elevintervjuerna. Utformandet av studiens arbetsmaterial såsom käll- och texthäften samt 

bedömningsunderlag har varit en gemensam process även om jag haft det största praktiska ansvaret. 

Det gäller även för analyserna av elevernas essämaterial. Analyser av bedömningar samt filmade lekt-

ioner har genomförts under forskningsgruppens veckomöten. 

7. 2. 2. FORSKNINGSSTUDIENS DATA   

Dataunderlaget utgörs av dokumentation från forskningsgruppens veckomöten, kartläggning, diagno-

ser, efterbedömning, elevers arbetsmaterial samt ljud- och videoinspelning av forskningslektionerna, se 

tabell 2 nedan. Lektionerna har filmats med videokamera. Även delar av elevernas gruppdiskussioner 

har spelats in. Allt datamaterial har transkriberats för att användas i en analys på två nivåer. Dels för 

att utgöra analysunderlag för kommande LS-cykler i den iterativa processen, men även för att i ett se-

nare skede kunna användas för en djupare analys i syfte att kunna besvara studiens forskningsfrågor. 

Endast de elever som deltog i både diagnoser och efterbedömningar har utgjort underlag för studiens 

data. De elever som av olika anledningar (sjukdom, studiebyte eller avhopp) endast fullgjorde diagno-

sen eller efterbedömningen (totalt 8 elevsvar i de tre klasserna) har inte utgjort del av dataunderlaget. 
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Tabell 2. Studiens dataunderlag. 

Dataunderlag Karaktär Antal 

Kartläggning Elevintervjuer 5 

Kartläggning Elevsvar på essäfråga 24 

Diagnoser Elevsvar på essäfråga samt källor 69 

Efterbedömningar Elevsvar på essäfråga samt källor 69 

Forskningslektioner Film, transkriberad text 9 

Forskningsmöten Ljudinspelningar, transkriberad text 1 möte/vecka 

 

7. 2. 3. PRINCIPER FÖR ANALYS AV DATA 

Studiens övergripande kunskapsobjekt rör historiska förklaringar och tolkningsförståelse då dess 

forskningsfrågor avser att undersöka vad elever behöver lära för att kunna resonera om orsak, tolka 

och använda källor inom gymnasieämnet historia. Eftersom frågorna rör förståelse och tolkning inom 

det samhällsvetenskapliga och humanistiska området kan forskningsstrategin beskrivas som kvalitativ 

(Bryman, 2008). Det förutsätter ett kontextuellt och tolkande förhållningssätt till de data som genere-

ras ur studien (Thomasen, 2007). För att uppfylla de krav på tillförlitlighet som ställs på vetenskapliga 

arbeten bör forskaren beskriva sin förförståelse, hur urval och datainsamling skett men även hur data 

har analyserats (Bryman, 2008). Ambitionen är att studien ska uppfylla sådana krav på transparens ge-

nom att dess empiriska underlag noga redovisas, men också genom att analysprinciperna som legat till 

grund för formandet av lärandeobjektet, identifierandet av förmågornas karaktär och forskningslekt-

ionernas utformning tydligt presenteras. Så som Learning Study har använts i denna studie delar me-

toden vissa kännetecken med principerna för fallstudier. Utforskandet av ett fall förutsätter en nog-

grann kartläggning av det fenomen som studeras och kännetecknas ofta av en kombination av meto-

der (Flyvbjerg, 2006). En skillnad mellan Learning Study och fallstudien är dock att den senare stude-

rar ”alla” relevanta variabler för det enskilda fallet medan Learning Study ställer lärandeobjektet i cent-

rum. Men båda ansatserna använder sig av kvalitativa metoder, betonar kontextsammanhang och 

meningsinnebörder. Inom kvalitativ forskning arbetar man därför ofta med det som kallas täta be-

skrivningar eftersom det kan bidra till att tydliggöra innebörden av det specifika fallet (Flyvbjerg, 

2006). Ett sådant förhållningssätt har även bedömts som fruktbart för denna studie. Med det avses 

inte en tät beskrivning av hela kontexten runt undervisning och lärande utan av det som specifikt rör 
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forskningsfrågorna, lärandeobjektet, dess kritiska aspekter och kunnandets karaktär. Det yttrar sig ge-

nom en konsekvent användning och tolkning av citat från bland annat diagnoser, efterbedömningar 

och lektionsobservationer. Förhoppningsvis kan användandet av täta beskrivningar bidra till att det 

tydligt framgår hur de kritiska aspekterna har identifierats och dessutom medverka till en djupare för-

ståelse för lärandeobjektet innebörd, kunnandets karaktär och vad eleverna behöver lära. Förhopp-

ningen är också att det bidrar till att resultaten blir mer kommunicerbara och kan fungera både kun-

skaps- och praktikutvecklande utanför den grupp som deltagit i det faktiska genomförandet av studi-

erna. I studien motsvaras analysenheten av de data som kan bidra till utforskande och beskrivning av 

det kunnande det innebär när eleverna konstruerar historiska förklaringar vid arbete med källor. Den 

primära analysenheten har utgjorts av elevernas essätexter samt deras resonemang under forsknings-

lektionerna. Vid analysen tolkades data med hjälp av redskapen inom de valda teorierna. En kvalitativ 

analys utifrån fenomenografiska principer användes för den första kartläggningen av lärandeobjektets 

karaktär. Resultaten från kartläggningen utgjorde sedan stöd för utformning av diagnoser och efterbe-

dömningar. Variationsteorin har använts för att analysera undervisning och lärande under genomfö-

randet av forskningslektionerna. För en detaljerad beskrivning av analysprinciperna se nedan. 

7. 2. 4. KARTLÄGGNINGEN – GENOMFÖRANDE OCH ANALYSPRINCIPER 

Kartläggningen utgjordes av en fenomenografiskt inriktad kvalitativ analys baserad på intervjuer och 

essäfrågor och genomfördes i PREIB, en som vi bedömde jämförbar klass. Dess funktion var att öka 

vår förståelse för elevers uppfattningar om orsakerna till kolonisationen av Afrika och dessutom bidra 

till att fokusera och avgränsa vårt lärandeobjekt (Lo, 2012). Den innebar att tentativt kritiska aspekter 

identifierades och var även ett stöd inför utformningen av diagnoserna. Vid tiden för kartläggningen 

hade eleverna studerat kursen under knappt två månader och ännu inte läst Imperialismens epok. Den 

behandlas dock oftast i grundskolans SO-block vilket innebar att flertalet av eleverna hade en viss för-

förståelse. Essäerna genomfördes anonymt och besvarades av alla närvarande elever. De fick förhålla 

sig till två kartbilder och en kort vidhängande text. Den första kartan visade europeiska kolonier i Af-

rika år 1878 medan karta 2 illustrerade Afrikas territoriella indelning 1914. Skillnaden mellan kartorna 

är dramatisk och den senare visar hur Afrika genom kapplöpningen har delats upp mellan kolonial-

makterna. I relation till kartor och vidhängande text ställdes en fråga: ”Vilka orsaker tror du låg bakom 

denna utveckling?”. Eftersom uppgiften enbart innehöll en övergripande fråga vars formulering dessu-

tom var relativt öppen gav det eleverna stor möjlighet att själva forma sina svar som fick en essälik-

nande karaktär. 

Med fem av eleverna genomfördes också enskilda intervjuer. Avsikten var att få en djupare förståelse 

för deras uppfattningar om orsakerna till denna utveckling. Som utgångspunkt för varje intervju an-

vändes samma kartor och huvudfråga. Intervjuerna, vilka tog ca 15 minuter vardera, spelades in och 

transkriberades. Varje intervju började med samma inledande fråga där eleverna uppmanades att besk-
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riva skillnaderna mellan de två kartorna. Alla elever utom en beskrev spontant den kartmässiga för-

ändringen som att europeiska länder under den mellanliggande tidsperioden även erövrat det inre av 

Afrika. I en av intervjuerna hade eleven svårt att tolka den geografiska förändringen vilket innebar att 

vi uppehöll oss vid frågan under längre tid än vid övriga intervjuer. Den inledande frågan var avsedd 

att få eleverna att känna sig bekväma med situationen innan vi inriktade oss på det som var intervjuns 

huvudsyfte (Anderberg, 2013). Efter det att eleverna beskrivit förändringen inriktades intervjun mot 

huvudfrågan och eleverna tillfrågades om vilka orsaker de ansåg låg bakom den förändring de beskri-

vit. Under intervjuerna ställdes ofta följdfrågor. Ambition var att få eleverna att utveckla och/eller 

precisera sina svar, inte att styra svaren i en specifik riktning. Intervjuerna får betraktas som semistruk-

turerade. De innehöll samma ingångsfråga, ett övergripande tema och vissa i förväg nedskriva följd-

frågor. De senare kan möjligen betraktas som en intervjuguide (Bryman, 2008). Förhållningsättet till 

följdfrågorna var dock mycket flexibelt och styrdes av hur intervjun utvecklades. Exempel på följdfrå-

gor som ställdes är: ”Vad var det som gjorde att de hade rätten att göra så här tror du?” Frågan relate-

rar till en elevs beskrivning av hur de europeiska staterna vid Berlinkonferensen 1884/85 slöt en över-

enskommelse om en uppdelning av Afrika i olika intressesfärer. Ett annat exempel på en följdfråga 

som ställdes är: ”Har du någon uppfattning om det fanns andra skäl än en jakt på råvaror?” Eleven 

ifråga hade beskrivit hur industrialiseringen skapade en ökad europeisk efterfrågan på råvaror. Exemp-

len illustrerar behovet av följsamhet i intervjusituationen och det omöjliga i att strikt följa en mall för 

följdfrågor. Det är viktigt att intervjuaren har en god förförståelse för det fält som skall undersökas i 

meningen att denne behärskar det ur ett första ordningens perspektiv men samtidigt inte hanterar per-

spektivet som ett facit som ska lyftas fram vare sig i intervjusituationen eller i det efterföljande analys-

arbetet. Intervjuerna kan ur det perspektivet betraktas som explorativa då de inte genomfördes för att 

pröva eller bekräfta någon teori. De var dock inte explorativa i meningen att vi under intervjuerna fritt 

diskuterade allt möjligt utan fokus var på det undersökta fenomenet (Svensson, 1997).  

Essä- och intervjusvar lästes som hela texter med ambitionen att inte låta egna uppfattningar om fe-

nomenet vara styrande för de mönster som materialet kom att uppvisa. Avsikten var att lyssna efter 

den inneboende meningen i elevernas uttalanden och deras skrivna svar och att se bakom eventuella 

språkliga oklarheter. Det transkriberade materialet och essäerna lästes först igenom ett flertal gånger. 

Syftet var att bli bekant med materialet och skönja återkommande mönster. Starrin och Svensson be-

skriver hur sådana mönster kan se ut. Det kan röra sig om hur frekvent en utsaga återkommer eller 

med vilken precision, pregnans och konsekvens den framställs (1994). Efter att ha blivit bekant med 

materialet framträdde vissa tydliga skillnader och likheter i uppfattningar vilka jämfördes med varandra 

och innebar en möjlighet att skönja vissa potentiella strukturella kategorier. Samtidigt var strävan hela 

tiden att förstå och relatera de skilda utsagorna till datamaterialet som en helhet (Anderberg, 2013). 

Materialet krävde dock ytterligare genomläsningar. Tolkningen underlättades genom att jag parallellt 

förhöll mig till den referentiella innebörden av utsagorna. Beskrivningen av tolkningsprocessen kan 
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karaktäriseras som en explorativt kontextuell analys av data. Elevernas uppfattningar för orsakerna till 

kapplöpningen om Afrika var inte kända på förhand. Analysen genomfördes genom en intern kontex-

tuell tolkning där strävan var att identifiera meningsbärande delar av en helhet (Svensson, 2004). 

Tolkningen har varit analytisk i meningen att fokus har varit på det som har bäring för den övergri-

pande frågeställningen. Syftet har inte varit att göra en sammanfattande beskrivning av allt som sagts 

under intervjuerna eller som skrivits i essäerna. Att betrakta allt i en utsaga som lika viktigt och låta det 

utgöra grund för beskrivningen karaktäriseras av Svensson som syntes och rekommenderas inte. I ana-

lysen ska forskaren sträva efter att urskilja de delar av data som illustrerar olika referentiella menings-

bärande uppfattningar. De analyseras sedan ytterligare och beskrivs utifrån helhetsbetydelse och inne-

börd. Inom en fenomenografisk tradition kondenseras och abstraheras data för att illustrera mening 

och essentiell innebörd hos en viss kategori av uppfattningar (1997). Resultaten från kartläggningen 

redovisas i resultatdelen i form av kategoribeskrivningar och utfallsrum.  

7. 2. 5. DIAGNOSER OCH EFTERBEDÖMNINGAR – ANALYSPRINCIPER 

Inför utformning och genomförande av forskningslektionerna gjordes även en diagnos bland eleverna. 

Diagnosen har flera funktioner i en Learning Study. Den kan bidra till urskiljandet av kritiska aspekter 

som deltagande lärare har att ta hänsyn till i sin utformning av undervisningsdesignen. Dess funktion 

är också att ge en indikation på graden av progression avseende elevernas kunnande när diagnosen 

jämförs med resultaten från efterbedömningen (Runesson, 2012). Inom Learning Study har tradition-

ellt denna aspekt varit mycket viktig. Det har beaktats även i denna studie men har inte utgjort dess 

huvudsyfte. Det kunnande eleverna förväntades utveckla innebar att analysen av diagnoser och efter-

bedömningar kännetecknades av kvalitativa bedömningar, inte av exakt mätning. De fungerade sna-

rare som redskap för att utforska kunnandet och som underlag för att bedöma hur undervisningen 

skulle utformas för att bidra till att utveckla detsamma. Diagnosens utformning byggde på de erfaren-

heter som dragits av kartläggningen. Den största skillnaden jämfört med kartläggningen var att elever-

na nu utöver de två kartorna också hade tillgång till två källor som behandlade lärandeobjektet, se bi-

laga 2. Utormningen av efterbedömningen var mycket lik diagnosen. Frågeställningen som eleverna 

skulle förhålla sig till påminde om den som förekom i diagnosen, se bilaga 3. Källmaterialet var dock 

nytt, eleverna hade inte arbetat med källorna under forskningslektionerna, men de behandlade koloni-

sation och imperialism i Afrika. Bedömning och kategorisering av elevsvar i diagnoser och efterbe-

dömningar utgick från samma principer.  

Det är möjligt att betrakta resonemang om orsak, att tolka och använda källor som två olika lärande-

objekt vilka omfattar kunnande av olika karaktär. Utifrån studiens övergripande utformning och den 

ämnespraktik som eftersträvades är dock förmågorna ömsesidigt beroende av varandra eftersom ele-

verna skulle konstruera sina förklaringar vid arbete med källor. För att hantera denna problematik har 

därför elevernas resonemang om orsak samt deras tolkande och användande av källorna först be-
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dömts separat i diagnoser och efterbedömningar. Därefter har en andra analys gjorts för att analysera 

hur eleverna tolkar och använder sig av källorna för att belägga sina resonemang om orsak vilket också 

illustreras i resultatdelen. Till skillnad från kartläggningen vilken tog sin utgångspunkt i andra ordning-

ens perspektiv utgick utformning av kategorier och analys av diagnos och efterbedömning också från 

första ordningens perspektiv30. Utformningen av kategorierna, och bedömningen av elevernas reso-

nemang om orsak i diagnoser och efterbedömningar, kan sägas induktivt ha vuxit fram ur data då ka-

tegoriernas utformning påverkades av de erfarenheter som dragits från kartläggningen. Men kategori-

ernas utformning grundades även på vissa ämnesspecifika kvalitéer. Det motiveras av att ämnets ka-

raktär såväl som styrdokumenten ställer vissa kvalitativa krav, aspekter som kan ses som nödvändiga 

för kunnandet. Utformningen av kategorierna A-C överensstämmer med de erfarenheter som drogs 

av resultaten från kartläggningen. Vid konstruktionen av kategori D utgick vi däremot delvis från 

historiedidaktiska beskrivningar för vad som kännetecknar utvecklade resonemang om orsak där ele-

vernas förmåga att kunna föra resonemang om långsiktiga, kortsiktiga orsaker och/eller aktö-

rer/strukturers betydelse inkluderades (se bland annat Seixas & Morton, 2013). Även det 

bakgrundsmaterial som konstruerades inför genomförandet av forskningslektionerna fungerade som 

stöd i formandet av kategorierna (se kapitel 4). 

Att kunna resonera om orsak - Kategorier 

A. Orsakerna brister i överensstämmelse med den historiska kontexten och resonemangen är 

inte alltid sammanhängande. 

B. Någon eller några orsaker överensstämmer med den historiska kontexten och resonemangen 

behandlar vissa orsakssamband. 

C. Orsakerna överensstämmer med den historiska kontexten. Orsakssamband behandlas och i 

viss utsträckning förs resonemang om orsakernas betydelse. 

 

D. Orsakerna överensstämmer med den historiska kontexten. Orsakssamband behandlas och i 

viss utsträckning förs resonemang om orsakernas inbördes betydelse. Resonemang förs om 

långsiktiga, kortsiktiga orsaker och/eller aktörer/strukturers betydelse.  

Även i analysen av elevernas förmåga att tolka och använda källor utgick bedömningen delvis från 

första ordningens perspektiv vilket också här motiveras av att ämnets karaktär och styrdokumenten 

ställer vissa kvalitativa krav. Men till skillnad från bedömningen av elevernas förmåga att föra resone-

mang om orsak kunde inga erfarenheter dras från kartläggningen då denna inte behandlade källhante-

ring. För att kategorisera olika kvalitéer i förmågan att tolka och använda källor hämtades stöd från 

                                                      

30 Se kapitlet om fenomenografi. 
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historiedidaktisk litteratur (Levesque, 2009; Seixas & Morton, 2013) men även från det bakgrunds-

material som konstruerades inför forskningslektionerna (se kap 4).  

Att kunna tolka och använda källor - Kategorier 

A. Av förklaringen framgår inte att eleven använt sig av källorna.   

B. Källorna används i förklaringen. Tolkningarna kan uppvisa brister i förhållande till den histo-

riska kontexten. Källor betraktas huvudsakligen som information och/eller tolkas bokstavligt. 

C. Källorna används i förklaringen. Tolkningarna överensstämmer i stort med den historiska 

kontexten. Eleven försöker ställa kritiskt värderande frågor och/eller läsa mellan raderna. I 

tolkningen kan implicit en värdering av källornas användbarhet/ begränsningar framkomma. 

D. Källorna används i förklaringen. Tolkningarna överensstämmer i stort med den historiska 

kontexten. Eleven ställer kritiskt värderande frågor och/eller läser mellan raderna. I sin tolk-

ning förhåller sig eleven explicit till källornas användbarhet/begränsningar 

7. 2. 6. FORSKNINGSLEKTIONERNA – ANALYSPRINCIPER  

Precis som fallet är för kartläggning, diagnoser och efter- bedömningar har också forskningslektioner-

na analyserats i flera omgångar. Vid genomförandet av Learning Studien gjordes gemensamma ana-

lyser av lektionerna under de olika cyklerna, i ett senare skede har en djupare analys av det transkribe-

rade materialet genomförts. Lärandeobjektets behandling under forskningslektionerna analyserades 

med utgångspunkt från variationsteoretiska antaganden. Gruppen analyserade om och hur de kritiska 

aspekterna synliggjordes, vad som varierade och vad som hölls invariant, vad som behandlades i se-

kvens respektive simultant samt vilka dimensioner av variation som öppnades. Även skillnader i lärar-

nas hanterande av de kritiska aspekterna undersöktes i syfte att se om och i så fall hur det påverkade 

elevernas förmåga att resonera om orsak, tolka och använda källorna. Analysen av forskningslektion-

erna ledde till en djupare förståelse för hur eleverna uppfattade lärandeobjektet och vad de behövde 

lära sig för att kunna för att resonera om orsak, tolka och använda källor. Dessutom innebar analysen 

att ytterligare kritiska aspekter identifierades vilka inte hade framträtt under kartläggning och diagno-

ser. I kapitel 8.1 och framåt beskrivs i detalj hur lektionerna utformades och analyserades utifrån vari-

ationsteoretiska antaganden, metodiken inom Learning Activity samt historiedidaktiska utgångspunk-

ter. 
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7. 3. FORSKNINGSSTUDIENS GENERALISERINGSANSPRÅK  

Collin m.fl. (2006) som resonerar om generaliserbarhet utifrån fallstudier menar att dessa oftast utgår 

från vedertagna teorier, omfattar mycket data och härleder slutsatser med hjälp av abduktion31. De 

kännetecknas dessutom ofta av en inneboende struktur som grundas på gemensamma externa faktorer 

som kultur, språk och teori. Sammantaget ger dessa kännetecken forskaren en möjlighet att tala om 

regelbundenheter av generell karaktär utanför studiens kontext. Dessa karaktäristika kan även anses 

överensstämma med den Learning Study som utgör empirisk grund för forskningsstudien och funge-

rar därmed som en grundläggande bas för dess generaliseringsanspråk. Även Larssons beskrivningar 

av generaliseringsanspråk baserade på kontextlikhet och mönster är relevanta för studiens resultat 

(2009). Det förstnämnda innebär att upprepa genomförandet av lärandeobjektet inom kursen Historia 

1b på andra studieförberedande program. Detta i syfte att utforska vad som generellt är kritiskt för 

vad elever behöver lära för att resonera om orsak, tolka och använda källor när de konstruerar histo-

riska förklaringar. Det finns samtidigt vissa begränsningar med generaliseringsanspråk baserade på 

kontextlikhet. Skolforskning innebär att söka tolka och beskriva processer som är situerade i en speci-

fik kontext vars förutsättningar kan vara svåra att upprepa. Så kan exempelvis de kritiska aspekter som 

identifierades under genomförandet av Learning Studien betraktas som generaliserbara betraktat uti-

från lärandeobjektets karaktär. De är däremot inte självklart generaliserbara i en annan undervisnings-

kontext. Det måste prövas empiriskt. Studiens slutsatser är därför inte direkt överförbara till andra 

sammanhang men kan ändå överskrida sin ursprungliga kontext och vara användbara trots att förut-

sättningarna inte kommer att vara identiska i andra sammanhang. Slutsatserna kan göra det möjligt att 

förstå en annan praktik vilket kan benämnas som mönstergeneralisering (Larsson, 2009). Det kan in-

nebära att dra lärdom av resultaten och/eller upprepa genomförandet av lärandeobjektet i andra kur-

ser på andra gymnasieprogram eller andra stadier inom skolan. Resultaten kan även fungera som hypo-

teser och prövas iterativt i liknande kontexter på nya fall för att bekräfta alternativt falsifiera huruvida 

de fynd som gjorts bara utgör sammanträffanden eller är faktiska mönster som preliminärt styrker hy-

poteserna (Larsson, 2009; Flyvbjerg, 2006; Collin, Evers, & Wu, 2006).  

Konsten inom kvalitativ forskning är att behandla ett empiriskt material så väl att läsarna kan åstad-

komma generaliseringar åt forskaren genom att fylla i det mönster som finns antytt i forskarens text 

och förstå det i andra relevanta kontexter (Larsson, 2009). Ambitionen är att de täta beskrivningarna 

av data kan medverka till sådan förståelse och även stärka studiens generaliserbarhet. Det är dessutom 

en styrka att resultaten har framkommit i en praktik, adresserar en specifik problematik runt undervis-

ning och lärande och har uppnåtts tillsammans med verksamma lärare. Förhoppningsvis kan lärare 

grundat i sin praktikerfarenhet dra egna slutsatser av studiens resultat. De ska dock inte ses som gene-

raliserbara i meningen att problematiken skulle uppträda på exakt samma vis i en annan undervis-

ningskontext. Undersöks lärandeobjektets karaktär på ett annat högskoleförberedande program i kur-

sen Historia 1b är min bedömning ändå att det är relativt stor sannolikhet för att en liknande proble-

                                                      

31 Abduktion innebär förenklat att empiriska data för ett visst fenomen förklaras med hjälp av den rimligaste 
hypotesen till dess att den motbevisas av en annan med starkare empiriskt stöd (Collin, Evers, & Wu, 2006). 
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matik skulle uppträda kring vad elever kan behöva lära.  Ett argument som stödjer detta påstående är 

att resultaten från denna studie uppvisar likheter med slutsatser som dragits inom brittisk historiedi-

daktisk forskning32.  

7. 4. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vid genomförandet av studien följdes Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2012). Det innebar 

bland annat att eleverna informerades om forskningens syfte, genomförande och hanterandet av in-

samlade data, se bilaga 4. Motsvarande brev skickades även hem till elevernas målsmän. Skolledningen 

var delaktig under hela processen och godkände vårt sätt att hantera de forskningsetiska frågorna. 

Samtycke inhämtades från eleverna vilka informerades om att deltagandet var frivilligt och de gavs 

även möjlighet att välja på vilket sätt inhämtade data fick användas, se bilaga 5. Den absoluta majorite-

teten av elever såg inga problem med att delta i projektet fullt ut. Några av dem ville dock inte bli fil-

made vilket forskningsgruppen tillgodosåg. I övrigt deltog dessa elever i undervisningen på samma 

villkor. Även om man accepterat att delta i ett projekt av denna karaktär finns alltid en risk att filmin-

spelningar kan upplevas som pressande. Undervisande lärare var därför noga med att stämma av kon-

tinuerligt med sina klasser under genomförandet av forskningslektionerna för hur eleverna upplevde 

sitt deltagande i studien. 

Att vara forskare och samtidigt kollega med de deltagande lärarna i en Learning Study inrymmer po-

tentiella etiska risker. Så kan exempelvis lärarna uppleva det som besvärande att bli filmade och grans-

kade av kollegor i sitt yrkesutövande. Dessutom kan skillnader avseende progressionen för elevernas 

lärande under olika cykler av en Learning Study innebära att lärare känner sig utpekade och upplever 

att deras yrkeskunnande sätts ifråga. Forskare som undersöker den egna praktiken måste förhålla sig 

till detta dilemma. För att med trovärdighet kunna besvara sina forskningsfrågor måste forskaren för-

hålla sig ärligt till de data studien genererar. Samtidigt är det är mycket viktigt att vara medveten om 

och kunna hantera ovanstående problematik varsamt. Vår Learning Study uppvisade progressions-

skillnader för elevernas lärande som skulle kunna upplevas som utpekande för en av de lärare som 

deltog i studien. Skillnaderna i progression rörde den del av lärandeobjektet som behandlade elevernas 

förmåga att tolka och använda sig av källorna. Samtidigt är det viktigt att påpeka att gruppen arbetade 

kollektivt med planering, genomförande och analys av forskningslektionerna. Det innebär att de skill-

nader för elevernas lärande som de olika cyklerna uppvisade primärt inte ska betraktas som bevis för 

enskilda lärares excellens utan snarare som frukten av ett lyckosamt samarbete i förhållande till under-

visningen av lärandeobjektet. En lägre progression för elevernas lärande under en av cyklerna bör där-

för betraktas på motsvarande vis. Forskningsgruppen diskuterade etiska frågor av denna och liknande 

                                                      

32 För ett vidare resonemang om generaliseringsanspråk, se också sammanfattande resultatdiskussion.  
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karaktär under våra veckomöten. Min bedömning är att vårt arbete under studiernas genomförande 

har präglats av ett öppet och prestigelöst klimat där vi tack vare våra gemensamma erfarenheter har 

kunnat samarbeta på ett konstruktivt vis. För att tillgodose kravet på konfidentialitet har alla elevnamn 

avpersonifierats under transkriberingsprocessen. Utsagor av elever benämns i texten endast som elev. 

Namnen på de lärare som deltagit i studien är fiktiva.  

7. 5. RESULTATDELENS DISPOSITION 

I kapitlen som följer får läsaren ta del av resultaten från analyserna av kartläggning, diagnoser och ef-

ter- bedömningar men även följa hur forskningsgruppen arbetade under planering, utformning, ge-

nomförande och analys av forskningslektionerna. I kapitel 8 behandlas den process där lärandeobjek-

tet formades och där beskrivs även den undervisningsdesign som valdes grundat på resultaten av kart-

läggning och diagnoser. Kapitel 9 och 10 beskriver resultaten från analyserna av kartläggning och dia-

gnoser för elevernas resonemang om orsak. Kapitel 11 visar hur denna del av lärandeobjektet behand-

lades under forskningslektion 1 och presenterar dessutom en analys- och resultatredovisning av ele-

vernas lärande. Kapitel 12 beskriver resultaten av analyserna för hur eleverna tolkade och använde sig 

av källorna under diagnoser och efterbedömningar medan kapitel 13 redogör för lärarnas behandling 

av denna del av lärandeobjektet. I kapitlet redovisas dessutom en analys av denna behandling och ele-

vernas lärande beskrivs. Slutligen återfinns i kapitel 14 en sammanfattande resultatdiskussion för de 

slutsatser som dragits i forskningsstudien. 
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KAPITEL 8. FORMANDET AV LÄRANDEOBJEKTET – DEFINITIONER OCH 

AVGRÄNSNING 

Inför Learning Study 1 hölls planeringsmöten där gruppen diskuterade vad vi ville att eleverna skulle 

lära sig under momentet. Mötena rörde bland annat antaganden för vad vi bedömde karaktäriserade 

förmågan att kunna resonera om orsak, tolka och använda källor, lärandeobjektets avgränsning samt 

den möjliga utformningen av forskningslektionerna. Ambitionen var att utforska vad eleverna behöv-

de lära utifrån en sammansatt analys av deras förförståelse, forskningslektionernas genomförande och 

ämnets karaktär. Med det sistnämnda avses vår förståelse av den brittiska Historiskt tänkande-

traditionens teoribildning samt ämnesplanens skrivningar, se figur 3 nedan. 

 

 

I detta avsnitt redovisas några av de överväganden gruppen hade att ta ställning till. En fråga som lyf-

tes i samtalen var vad som kunde ses som nödvändiga aspekter av kunnandet utifrån ämnets karaktär 

men även vilka aspekter vi bedömde kunde vara potentiellt kritiska baserat på vår erfarenhet av att 

undervisa i historia på gymnasienivå. Delar av innehållet från dessa diskussioner redovisas genom citat. 

Nedan ser vi hur Sara pekar på några av de problem hon anser kännetecknar elevernas resonemang 

om orsak. Vi får även en antydan om vad Jonas anser karaktäriserar kunnandet. 

Sara: Många av mina elever hade problem när vi arbetade med orsakerna till Roms fall. De radar upp 

orsaker men har svårt att se hur de hänger ihop. Förändringar bara händer. Eleverna har problem att 

väva ihop inbördes förhållanden. De är ostrukturerade i tid och eleverna har svårt att värdera deras 

vikt. 

Jonas: En komplex förklaring kräver att eleverna kan hantera kortsiktiga och långsiktiga orsaker. Det 

som ofta skiljer en god förklaring från en mindre god är förmågan att röra sig i tid.  

Under samtalen framkom det att kollegerna ansåg att läroböckernas karaktär kan försvåra ett utveck-

lande av kunnandet.  

Figur 3. Modell för att analysera vad eleverna behöver lära i en klassrumspraktik. 
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Sara: Läroboken är inte speciellt bra på att ge historiska förklaringar. Där sker historiska förändringar 

utan tydliga orsaker. 

Jonas: En primärkälla som exemplifierar en aktörs motiv kan ofta vara tydligare än en läroboksförkla-

ring. 

Peter: De väcker ofta också mer engagemang och intresse. 

Det kan finnas flera anledningar till att kollegerna uppfattar läroböckernas förklaringar som problema-

tiska. Böckerna är stofftäta och läromedelsförfattarna förväntas i ett band hantera en världshistorisk 

kronologisk översikt. Det innebär att historiska förändringar och orsakssammanhang ofta måste han-

teras översiktligt. Problematiken är även relaterad till att historiska redogörelser och förklaringar redo-

visas som sanna faktatexter och böckerna synliggör därmed inte ämnets karaktär av tolkningsveten-

skap där redogörelser och förklaringar grundas på källbelägg, se kapitel 2.1. Vår ambition var att ele-

verna skulle konstruera sina förklaringar i en disciplinärt präglad praktik. Därför var det viktigt att låta 

dem arbeta med historiska källor under studiens genomförande. Gruppen var dessutom överens om 

att källtolkning och källkritik är ett av de områden som eleverna vanligtvis har störst svårigheter med.  

Vårt val av lärandeobjekt kan också motiveras med utgångspunkt från ämnesplanens formuleringar. I 

denna konstateras att eleverna ska ges tillfälle arbeta med förklaringar till historiska samhällsföränd-

ringar vilket bland annat relateras till hanterande av källor samt historisk teori. I kommentarsmaterialet 

talas om olika förklaringsmodeller vilka kan bidra till att förklara förändringsprocesser. Det betonas 

också att Historia 1b ska innehålla ”uttalade teoretiska moment kring historiska förklaringar och me-

todiska moment i arbetet med källor” (Skolverket, 2012).  

Under våra planeringsmöten beslutades att studien innehållsligt skulle behandla den sentida Imperial-

ismens epok, mer precist det skeende som kallas för kapplöpningen om Afrika. Som källmaterial val-

des en kombination av bild- och textkällor. Alternativet, att eleverna konstruerade historiska förkla-

ringar utifrån de redogörelser som förekommer i skolans läroböcker, bedömde vi skulle leda till att 

lärandeobjektet reducerades till just minneshistoria där eleverna enbart reproducerade läroböckernas 

färdiga förklaringar. Källorna som slutligen valdes kom bland annat att illustrera olika historiska aktö-

rers argument och möjliga motiv för en europeisk kolonisation av Afrika. Även här går det att dra pa-

ralleller till styrdokumentens förväntningar. I ämnesplanen och kommentarsmaterialet betonas bety-

delsen av att elever ges möjlighet att förstå människans roll i olika förändringsprocesser genom att 

med hjälp av källmaterial ”belysa förhållandet mellan individ och samhällsstruktur i en förändrings-

process” (Skolverket, 2011; 2012). Under processen att definiera och avgränsa lärandeobjektet fördes 

omfattande diskussioner kring vad som skulle stå i förgrunden. Huruvida det primärt handlade om att 

kunna konstruera historiska förklaringar utifrån olika förklaringsmodeller, tolka källorna som sådana 

eller att kunna använda dem i syfte att konstruera en förklaring till kapplöpningen.  
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Peter: Om vi utgår från en historikers praktik så kan vi ju konstatera att historikern konstruerar histo-

riska förklaringar genom att använda sig av källmaterial. Det är ju viktigt att synliggöra för eleverna att 

det är ett sådant arbete som möjliggör läroböckernas förklaringar. 

Vid mötena diskuterades också vad det är historiker kan som gör att de förmår tolka ett källmaterial. 

Gruppen ansåg att utöver ett kontextuellt kunnande för det aktuella historiska fenomenet så behärskar 

historikern dessutom källkritiska metoder och har förmågan att se undertexter i en källa.  

Jonas: Det kräver i sig källkritisk kompetens och förmåga att förstå att det finns nyanser i det som sägs. 

Att kunna identifiera bakomliggande syften och tendens. 

Sara beskrev vad hon ansåg kunnandet kan innebära när elever förväntas tolka källmaterial och utifrån 

det konstruera en historisk förklaring.  

Sara: Det innebär också att eleverna måste kunna gå från en helhet [bakgrundskontexten, min kom-

mentar] till delar [de enskilda källorna, min kommentar] och konstruera en ny helhet. Kunna göra en ny 

syntes [den historiska förklaringen, min kommentar].  

Hennes formulering stämmer väl med de utmaningar som vi bedömde karaktäriserade lärandeobjek-

tet. Fokus för studien blev att utveckla elevernas förmåga att kunna konstruera en historisk förklaring 

vid arbete med källor. Vi bedömde att eleverna utöver att arbeta med olika förklaringsmodeller skulle 

behöva utveckla sitt källkritiska kunnande för att deras tolkningar skulle bli valida och förklaringarna 

underbyggda. I relation till hanterandet av källor diskuterade gruppen de källkritiska kriteriernas roll i 

förhållande till lärandeobjektets utformning. 

Anders: Ser vi på de traditionella källkritiska kriterierna så är inte äkthet och beroende så aktuella me-

dan däremot förmågan att identifiera en tendens bör vara central? 

Sara: Ja och förmågan att se vad en källa kan vara användbar till blir också viktig. 

Jonas: Precis, och det är ofta där eleverna får problem. De klarar att diskutera de enskilda källkritiska 

kriterierna men klarar inte helheten, att se vad källan kan användas till. 

Att förmågan är sammansatt går även att utläsa av ämnesplanens formuleringar. Undervisningen för-

väntas utveckla elevernas förmåga att ”söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska me-

toder” (Skolverket, 2011). I kommentarsmaterialet utvecklas detta vidare och relateras till källkritisk 

metod. Eleverna förväntas kunna söka källor utifrån deras relevans, granska dem utifrån källkritiska 

kriterier om beroende, samtidighet och tendens. Samtidigt förväntas tolkandet av källornas innehåll, 

ursprung och funktion genomsyra hela arbetsprocessen. I kommentarsmaterialet poängteras också att 

elever ska kunna använda sig av källor för att besvara historiska frågeställningar genom att ställa käll-

materialet i relation till annan historisk kunskap (Skolverket, 2012). Vår uppfattning är att skolans äm-

nespraktik ofta reducerar detta sammansatta kunnande till en teknisk exercis där elever förväntas ta 

ställning till tillförlitligheten hos enskilda källor med hjälp av de källkritiska principerna. Källmaterialet 
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relateras mer sällan till en sammansatt kontext eller görs meningsfullt med avseende på användbarhet i 

relation till konstruerandet av historiska redogörelser och förklaringar. En sådan praktik återspeglas 

även i elevernas läroböcker. Om de innehåller källövningar är det snarast regel att dessa uppgifter en-

bart relaterar till källors tillförlitlighet och behandlar de källkritiska principerna om äkthet, beroende, 

samtidighet och tendens. Betydligt mer sällan finns komponenter som rör tolkandet och användandet 

med som en del av uppgifterna. Ett sådant förhållningssätt överensstämmer mindre väl med det hel-

hetsperspektiv som uttrycks i den nya ämnesplanen. Att källkritik inte bör hanteras i separata metod-

övningar utan praktiseras i relation till historiska frågor och ett historiskt sammanhang betonas också i 

det bedömningsstöd som utformats till den nya ämnesplanen (Skolverket, 2014). I vår studie skulle 

källkritiken inte stå ensamt i fokus. Vi betraktade den som en del av det sammansatta kunnande det 

innebär att kunna tolka och använda sig av källor. Snarare än att eleverna lärde sig att använda de käll-

kritiska kriterierna i sig ville vi utveckla deras övergripande förmåga att hantera33 källor. Gruppen utgick 

också från hypotesen att våra elever troligen skulle ha svårt att göra historiskt rimliga tolkningar av 

källmaterialet utan viss kontextuell förståelse för den historiska perioden ifråga (Lee, 2005, Levesque, 

2009). Därför diskuterades under mötena också det troliga behovet av att göra någon form av översikt 

för periodens samhällsförhållanden. Sara och Peter pekade exempelvis på vikten av att ha en uppfatt-

ning om de ekonomiska och idémässiga förhållanden som rådde vid tiden. 

Sara: Någon form av förståelse för de ekonomiska förhållandena runt 1870. Sambanden mellan indust-

rialisering, jakt på råvaror, produktion, handel och kamp om avsättningsmarknader, kanske även en del 

runt de idéer som var sprida i Europa vid den här tiden. 

Peter: Ja värderingar, de normativa aspekterna, värdegrunden, skillnader mellan då och nu. Vad som 

gjorde detta möjligt, människosynen, Inom kolonialism och imperialism går slaveriet som en röd tråd, 

behandlingen av indianerna, triangelhandeln, det har en stark koppling till värderingar och människo-

syn. 

Gruppen beslöt dock att avvakta resultaten från kartläggning och diagnoser innan några beslut togs 

rörande utformningen av lektioner och eventuellt textmaterial. Efter att senare ha analyserat dessa 

stärktes vi i vår bedömning att lärandeobjektet omfattade ett sammansatt kunnande som i sig innehöll 

olika komponenter, se figur 4 nedan. Då vi eftersträvade en disciplinärt inspirerad praktik behövde vi i 

vår undervisning, utöver orsak, utforska vad som kännetecknar förmågan att kunna tolka och använda 

källor. Beskrivet med Historiskt tänkande-traditionens terminologi innebar lärandeobjektets utform-

ning att utforska de disciplinära begreppen orsak, källhantering och historisk empati i en innehållslig 

kontext som rörde sentida imperialism. Att resonera om orsak, tolka och använda sig av källor kan 

betraktas som två olika lärandeobjekt och visade sig också omfatta kritiska aspekter av olika karaktär. 

Men utifrån studiens övergripande utformning och den ämnespraktik som eftersträvades var de ömse-

                                                      

33 Den brittiska benämningen Evidence, vilken är svår att direkt översätta till svenska, passar enligt min uppfatt-
ning väl för att beskriva ett sådant helhetsperspektiv. 
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sidigt beroende av varandra eftersom eleverna skulle konstruera sina förklaringar vid arbete med käl-

lor. Lärandeobjektets karaktär innebar därmed olika förutsättningar och krav för undervisningens in-

nehåll och dess genomförande. Dess delar har även analytiskt hållits isär i resultatdelen. Kunnandets 

karaktär och lärarnas hanterande av de kritiska aspekterna för resonemang om orsak respektive käll-

hantering redovisas därför separat. 

 

8. 1. LEKTIONERNAS UTFORMNING – ÄMNESDIDAKTIK, METOD OCH TEORI I 

SAMVERKAN 

I en Learning Study ligger fokus på undervisningens innehåll snarare än på dess metod. Innehållet ska 

behandlas så att eleverna ges möjlighet att urskilja lärandeobjektets kritiska aspekter. För utformning 

och analys av undervisning och lärande används traditionellt variationsteorin (Marton & Tsui, 2004). 

Så också i denna studie. Lärandeobjektets karaktär och den praktik som eftersträvats har dock haft 

konsekvenser för lektionernas utformning. Ett sociokulturellt perspektiv och tillhörande metodik har 

kompletterat variationsteorin, en inramning som Elliot nämner som en intressant utvecklingsmöjlighet 

av ansatsen (2012). Det sociokulturella perspektivet bidrog till formandet av undervisningspraktiken 

och användes bland annat för att synliggöra motiven och behoven för att kunna tolka och använda 

källor.  Vår ambition var att låta eleverna arbeta i en disciplinärt präglad praktik där ämnet betraktas 

och behandlas som en kunskapsform (Hirst, 1974, Shemilt, 1983). Därför var det viktigt att eleverna 

gavs tillfälle att praktisera tolkandet av källorna. Lektionernas metodiska utformning inspirerades av 

Galperins teori för hur en praktik kan utformas i syfte att eleverna ska utveckla kunskaper och för-

mågor vid utförandet av handlingar. Där fungerar modeller och mallar som kulturella verktyg och 

scaffolds men också meningsskapande i elevernas arbete (Haenen, Schrijnemakers, & Stufkens, 2003; 

Galperin, 1968; 1978; Haenen, 1996; Stetsenko, 2003), se även tidigare kapitel. Utifrån dessa principer 

konstruerades stödjande mallar för att bidra till elevernas urskiljande av de kritiska aspekterna vid ar-

betet med text- och källhäften. Dessa mallar formgavs med stöd av variationsteoretiska antaganden 

och utifrån historieämnets karaktär.  

Att lära sig 
konstruera 
historiska 

förklaringar vid 
arbete med källor 

Att lära sig 
resonera om 

orsak 

att lära sig 
tolka och 

använda källor 

Figur 4. Att lära sig konstruera historiska förklaringar vid arbete med källor. 
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Diagnos 
Lektion 1: Arbete 
med kontextuellt 

häfte 

Lektion 2: 
Arbete med 

källhäfte 

Lektion 3: 
Arbete med 

källhäfte/ Käll-
genomgång  

Efter-
bedömning 

Studien utformades som ett tematiskt moment och omfattade tre lektioner där varje lärare i forsk-

ningsgruppen undervisade sin egen klass. Under lektion 1 var avsikten att skapa kontextuell förståelse 

för orsakerna till kapplöpningen om Afrika. Kartläggning och diagnos hade styrkt hypotesen att ele-

verna behövde ett visst kontextuellt sammanhang både för att kunna resonera om orsak och för att 

kunna tolka och använda sig av källmaterialet. Vi försökte skapa en sådan kontextförståelse genom 

lärarnas introducerande genomgångar och ett texthäfte som behandlade sentida imperialism. Eleverna 

arbetade därefter i smågrupper med häftet. Lektion 1 avslutades med en helklassgenomgång, denna 

behandlade principer för hur en förklaring till kapplöpningen om Afrika kan konstrueras. Lektion 2 

och 3 följde samma logik: introducerande genomgångar, arbete i smågrupper samt avslutande hel-

klassgenomgångar. Under dessa lektioner stod arbetet med källmaterialet i fokus. Se figur 5 samt tabell 

3 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Lektionsdesign illustrerande en cykel under Learning Study 1. 
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Tabell 3. Sammanställning för lektionernas utformning under cykel 1, 2, 3. 

Lektion 1 – Att resonera om orsak  

Introducerande genomgång helklass – De geografiska upptäckterna 

Arbete med mall för historiska förklaringar - smågrupp  

Avslutande genomgång helklass - Kapplöpningen om Afrika 

Lektion 2 - Att tolka och använda källor 

Introducerande genomgång helklass – Motiv och principer för att tolka källor 

Arbete med USPAF-mall - smågrupp 

Avslutande genomgång helklass – Att tolka och använda källor: källa 1, 2 

Lektion 3 – Att tolka och använda källor 

Arbete med USPAF-mall - smågrupp 

Avslutande genomgång helklass – Att tolka och använda källor: källa 3-8 

 

Lektion 1 - Orientering kring uppgiften: Lektionerna introducerades genom att lärarna beskrev 

vilket innehåll som skulle behandlas och vilka förmågor momentet avsåg att utveckla.  Avsikten var att 

ge eleverna en helhetsbild av vad som förväntades av dem. Inom Learning Activity anses det väcka 

motivation, aktivera tidigare kunskaper men också tydliggöra begränsningarna för deras tidigare erfa-

renheter (Haenen, Schrijnemakers, & Stufkens, 2003). Även variationsteorin rekommenderar att 

undervisningen introduceras så att lärandeobjektets relevansstruktur framträder. För att möjliggöra 

meningsförståelse bör eleverna få överblicka uppgiftens helhet (Lo, 2012). Eleverna fick tillgång till 

texthäftet i förväg och instruerades att ha läst igenom det inför den första lektionen. Häftet utforma-

des med avsikten att ge en inblick i de samhällsförhållanden som rådde under epoken och därmed ge 

eleverna en kontext inför tolkandet av källorna. Ambitionen var att strukturer, aktörer och möjliga 

orsaker skulle vara synliga. Den introducerande genomgången hade samma syfte. Där behandlades 

kort- och långsiktiga orsaker, strukturer och aktörer under de geografiska upptäckternas epok. Avsik-

ten med att välja just denna period var flerfaldig. Ur ett didaktiskt perspektiv var det en fördel att ele-

verna i sina kurser nyligen behandlat perioden ifråga och därför kunde antas ha en viss förförståelse. 

Motivet för vårt val baserades också på en ämneslogik. Det går att argumentera för att strukturer av 
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såväl ekonomisk som idémässig karaktär sammanbinder perioderna. De geografiska upptäckterna kan 

ur flera perspektiv betraktas som uttryck för tidig europeisk imperialism och perioden kunde därmed 

fungera som kontext och kronologisk bakgrund men även illustrera en historisk kontinuitet.  

Lektion 1 - 3 - Arbete med mallar: Mallen som följde med texthäftet illustrerade hur en historisk 

förklaring kan konstrueras. Delkategorierna byggdes upp för att synliggöra de aspekter som visat sig 

kritiska i kartläggning och diagnos. Temporala aspekter av en förändringsprocess samt den samman-

satta karaktär som oftast kännetecknar historiska händelser och förändringar illustrerades genom del-

kategorin långsiktiga och kortsiktiga orsaker. Den betydelse strukturer och aktörer kan ha för att or-

saka historisk förändring omfattade en egen delkategori. Avsikten var att hålla delkategorierna/de kri-

tiska aspekterna invariant för de båda tidsperioderna och att låta innehållsliga orsaker variera. Sam-

manfattningsvis, de kritiska aspekterna för hur en historisk förklaring kan konstrueras skulle synliggö-

ras i lärarnas genomgångar men också genom texthäftet och stödmallens utformning, se figur 6 nedan.  
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Figur 6. Mall som användes under lektionerna för elevernas resonemang om orsak. 

Även för elevernas hanterande av källorna konstruerades en stödjande mall, USPAF34. Den skulle 

stödja eleverna i processen att ställa de för källhantering så avgörande frågorna om ursprung, syfte, 

perspektiv, användbarhet och begränsningar. Vid konstruktionen av mallen hämtades inspiration från 

VanSledrights forskning (2010). För att förklara logiken bakom USPAF är det lämpligt att relatera till 

de källkritiska kriterierna för äkthet, samtidighet, beroende och tendens (Thurén, 2005). Äkthetskrite-

                                                      

34 USPAF är en akronym vars fulla ordalydelse står för ursprung, syfte, perspektiv, användbarhet och frå-
gor/begränsningar.  

Att konstruera en historisk förklaring till kapplöpningen om Afrika 

Resonera kring! Tidig Imperialism/ De Geografiska Upptäck-

terna 

Sen Imperialism/ Kapplöpning-

en om Afrika 

Vilka kan ha 

varit de långsik-
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rer (personer 
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till de strukturer 

(situationen i 

samhället) som 

verkade vid ti-

den? 

Nya, starka kungariken (stater) vill ha status och 

ekonomiska fördelar.  

En krigisk adelsklass (conquistadorer), vill få ära och 

rikedom (visas genom konsumtion av lyxvaror). 
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tron. 

 

Kapplöpningen om Afrika - Resonera om vilka orsaker du bedömer som viktiga och vilka samband det 

finns mellan dessa. 
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riet stod inte i centrum då vi lärare gjorde ett medvetet urval av källor. Däremot relaterar akronymen 

till övriga kriterier, framförallt till samtidighet och tendens, se figur 7 nedan.  

Motivet bakom skapandet och utformningen av USPAF var, utöver att stödja eleverna i arbetet med 

att ställa historiska frågor till källmaterialet, de begränsningar källkritisk metod kan innebära. Vi har 

ibland upplevt att elever har svårt att förstå och hantera de traditionella källkriterierna. Ur ett elevper-

spektiv saknar de också vissa aspekter som framförallt rör behovet av att ställa historiska frågor i relat-

ion till den kontext som omger källmaterialet. Det är dessutom inte tillräckligt att behärska källkritisk 

Använd U.S.P.A.F som stöd för att ställa de kritiska frågorna till källorna. Tänk på att det inte är säkert att 

alla delfrågor går att svara på. 

U.S.P.A.F Källa 1 Källa 2 

 

U 

 

Ursprung: Typ av källa (artikel, tal, foto, o.s.v.)? När 

tillkom den? Vad är kontexten (sammanhanget) runt 

dess tillkomst? 

 

 

 

 

 

S 

 

Avsändare och Syfte: Vem/vilka har skapat källan 

och varför? Vad vet vi om denne/dem? 

Vilken funktion/vilket syfte har källan? 

 

 

 

 

 

P 

 

Perspektiv: Vad förmedlar källan för budskap?  Upp-

lever du att källan har någon tendens (vinkling) i sin 

framställning? 

 

 

 

 

A 

 

Användbarhet: Utifrån dina svar på ovanstående 

frågor och vad du vet sedan tidigare: hur bedömer du 

sammantaget källans värde för att bidra till en förkla-

ring för orsakerna till kolonisationen av Afrika? 

  

 

F 

 

Frågor/Begränsningar: Vilka frågor kring Afrikas 

kolonisation kan du inte få svar på genom att värdera 

den här källan?  

  

Figur 7. Mall som användes under lektionerna för elevernas tolkande och användande av källor. 
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1400-1500 tal 

Geografiska 
upptäckter och 
Renässansideer 

1600-1700 tal 

Envälde, Upplysning och 
Revolutionernas tid  

 

1800-1900 tal 

Nationalism, 
Imperialism och 

Världskrig 

metod för att kunna tolka och använda källor. Källor behöver kontextualiseras och förstås utifrån det 

som anglosaxisk historiedidaktik beskriver som historisk empati (Lee & Shemilt, 2011). Utformningen 

av USPAF var vårt försök att med utgångspunkt från elevers vardagliga förståelse av källor ge en mer 

naturlig ingång till praktiserandet av källkritisk metod. De kritiska aspekterna för att kunna tolka och 

använda källor skulle synliggöras i lärarnas genomgångar men också genom stödmallens utformning. 

Vid källhanteringen skulle den enskilda källan och USPAF hållas invariant medan frågorna i mallen 

varierade i relation till källorna.  

 Lektion 1 – 3 - Dialog: I arbetet med texthäfte, mallar och källmaterial fick eleverna först arbeta in-

dividuellt. Sedan i smågrupper diskutera sina individuella tolkningar och därefter gemensamt konstru-

era en förklaring till kapplöpningen baserad på texthäftet och källorna (Haenen, Schrijnemakers, & 

Stufkens, 2003). Lektion 1 introducerades och avslutades med genomgångar där läraren iscensatte va-

riationsmönster som synliggjorde kritiska aspekter för konstruktionen av historiska förklaringar. In-

troduktionen till lektion 2 samt avslutningen av lektion 3 följde samma principer men fokuserade på 

källhanteringen.  

8. 2.  REVIDERING MELLAN CYKLER 

Under studien genomförde gruppen revideringar i behandlingen av lärandeobjektet som baserades på 

observationer av forskningslektionerna, analys av videoinspelningar och efterbedömningar. Inför cykel 

2 och 3 ville vi tydligare synliggöra förändringarna av Afrikas politiska karta mellan 1880 och 1914 då 

vissa av eleverna visade sig ha svårigheter att urskilja innebörden av dessa förändringar. Vi infogade 

därför de två kartorna i elevernas texthäfte men ville också betona förändringen och dess innebörd 

ytterligare under forskningslektionerna. (Se också kapitel 11. 7 tabell 5 och 6 illustrerande kontrast 

under cykel 2 och 3). Under cykel 1 förstärktes dessutom bilden av att orsakssammanhang som rör 

kronologiska förlopp och epoker inte var klara för vissa elever vilket fick till följd att orsak och konse-

kvens ibland förväxlades i deras resonemang kring historiska skeenden. Inför kommande cykler info-

gades därför också en tidslinje i elevernas texthäfte vilken relaterade till vissa specifika händelser med 

anknytning till Afrika som också relaterades till en övergripande epok-indelning, se figur 8 nedan.  

 

 

 

 

Figur 8. Tidslinje illustrerande händelser som relaterar till Afrika under modern historia 

1488:  

Portugisen Bart-
holomes Diaz run-
dar Afrikas Syds-
pets  

1652:  

Holländska Ostin-
diska Kompaniet 

grundar Kapkolonin  

1884-1885: 

Berlinkonferensen: 
Kapplöpningen 

om Afrika börjar 

1914: 

Första världs-
kriget bryter 

ut 
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En annan förändring rörde användningen av termen grundläggande orsaker under cykel 1 (se kapitel 

11. 7 tabell 4 för hanterandet av de kritiska aspekterna under cykel 1). Innebörden av termen kan för-

stås som en historisk företeelse vilken måste vara på plats för att andra skeenden skall kunna inträffa. 

Två historiska exempel kan illustrera problematiken med en sådan kategorisering inom ämnet. Det 

första exemplet rör det europeiska allianssystem som bildades decennierna före första världskriget. 

1894 respektive 1904 slöt Frankrike två allianser, först med Ryssland och senare även med Storbritan-

nien. Denna allians kom senare att benämnas Trippelententen och bottnade bland annat i en rädsla för 

de tyska militära rustningarna och vad man från de fördragsslutande länderna betraktade som en ex-

pansionistisk tysk utrikespolitik. Det fanns också sedan tidigare ett franskt revanschbegär vilket hade 

sin grund i fredsvillkoren från fransk-tyska kriget 1871. Detta krig bidrog till Tysklands enande och 

dess fredsvillkor innebar bland annat att Frankrike förlorade provinserna Alsace och Lorraine (Culpin 

& Henig, 2002). Bland historiker är det vedertaget att lyfta fram de europeiska allianssystemen som en 

av orsakerna till det första världskrigets utbrott. Det är däremot mer problematiskt att hävda att det 

fransk-tyska kriget var den grundläggande orsak som med nödvändighet behövde vara på plats för att 

andra orsaker skulle kunna påverka det internationella politiska klimatet och så småningom leda fram 

till första världskrigets utbrott.  

En orsak kan visserligen beskrivas som grundläggande i betydelsen nödvändig då en viss händelse 

ibland måste ha inträffat för att andra ska ha möjlighet att inträffa. Exempelvis så var Columbus upp-

täckt av Amerika 1492 en nödvändig orsak för att ”Columbus Day” ska kunna firas av dagens ameri-

kaner. Däremot är firandet av helgdagen inte en nödvändig följd av hans upptäckt. Historiska händelser 

orsakas inte av mekaniska kedjor länkade i varandra där den ena händelsen med lagbundenhet orsakar 

nästa (Seixas & Morton, 2013; Lee & Shemilt, 2009).  Baserat på ovanstående resonemang bedömde vi 

att benämningen grundläggande orsaker var olycklig då den riskerade att ge eleverna ett sådant intryck. 

För cykel 2 och 3 begränsade vi oss därför till att tala om långsiktiga, kortsiktiga och utlösande orsaker 

(se kapitel 11. 7 tabell 5, 6). Under cyklerna 2 och 3 ville vi även tydligare synliggöra de inslag av kon-

tinuitet som finns mellan tidig och sen imperialism. En kontinuitet som kan spåras i både materiella 

och ideologiska förutsättningar och motiv. Innehållsligt bedömde vi att triangelhandeln var lämplig för 

att illustrera detta och därigenom fungera som en länk mellan perioderna (se kapitel 11. 7 tabell 5, 6). 

Efter genomförandet av cykel 2 beslöt gruppen att inte genomföra ytterligare revideringar av lektions-

innehåll och dess behandling. Dock betonades betydelsen av att integrera strukturernas och aktörernas 

roll inom den historiska förklaringen. 
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KAPITEL 9. KARTLÄGGNING 

För att kunna avgränsa lärandeobjektet och utforma forskningslektionerna behövde vi veta mer om 

elevernas uppfattningar om den europeiska koloniseringen av Afrika, dess orsaker och förutsättningar. 

I detta syfte genomfördes en fenomenografiskt inriktad kvalitativ analys i en jämförbar klass. Resulta-

tet av analysen innebar att fem kategorier av referentiell karaktär framträdde ur datamaterialet. Katego-

rierna innefattar vissa gränsöverskridande strukturella aspekter men är ändå av karaktären att de kan 

stå för sig själva. För att kategoriseras ska en uppfattning innefatta någon form av helhetsuppfattning 

och framstå som meningsbärande i förhållande till det undersökta fenomenet (Svensson, 1997). Flera 

av dem kan länkas samman i hierarkier (se kategorierna, B, D, och E). Kategori C intar en viss sär-

ställning då dess uppfattningar framförallt fokuserar bakomliggande förändringsprocesser och förut-

sättningar snarare än orsaker. Kategori D och framförallt kategori E får anses uttrycka en djupare för-

ståelse av fenomenet då de uppvisar en mer sammansatt förståelse för kapplöpningens förutsättningar, 

orsaker och inbördes samband. Det finns en stor kvalitativ variation mellan olika elevers uppfattning-

ar. Vissa täcker in flera kategorier. Andra visade sig uppfatta orsakerna till kapplöpningen som kopp-

lade till en faktor. Materialet uppvisar också viss kvalitativ variation inom respektive kategori med av-

seende på hur utvecklade resonemangen är. De har dock placerats i samma kategori när den struktu-

rella meningen i uppfattningen har bedömts vara av samma karaktär. Målsättningen i konstruktionen 

av kategorier och utfallsrum har varit att de ska åskådligöra mening och det som Svensson beskriver 

som den essentiella innebörden hos en viss kategori av uppfattningar (1997).  

KATEGORI A – FÖRÄNDRINGEN FÖRSTÅS SOM ETT GEOGRAFISKT 

HÄNDELSEFÖRLOPP 

Här uppfattas förändringen främst som ett händelseförlopp och beskrivs ur ett geografiskt perspektiv. 

Resonemangen beskriver hur koloniala innehav vid Afrikas kust med tiden har expanderat mot konti-

nentens inre. Att europeiska länder har kolonier på en viss plats anses ibland bero på en geografisk 

närhet till moderländerna. I vissa uppfattningar framkommer också problem med att tolka kartans 

förändrade utseende. 

Det kanske är samma kolonier fast de har erövrat mer land och spridit ut sig. Sedan har kolonier 

kanske delat på sig, blivit osams och bildat eget land eller koloni. 

Uppfattningarna inom kategorin fokuserar företrädesvis beskrivningar av ett händelseförlopp snarare 

än faktiska orsaker till förändringen. I de fall möjliga orsaker framträder är uppfattningarna diffusa. 

De kolonier som var störst 1914 var Frankrike och Storbritannien och detta beror på dem hade mest 

pengar och makt vilket gav dem stora förutsättningar att ta mera mark. 

Kanske genom krig de kanske inte hade någon kung eller styre, här var som ett ödeland, ja de som 

styrde där, då kan man ju lätt komma och ta det. 
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I citaten ovan framkommer en otydlighet både med avseende vad en koloni de facto är men också vad 

orsakerna till förändringen bestod i. Orsakerna beskrivs utifrån att européerna ville ta mera mark, pro-

ducera något på plats, att Afrika inte hade något organiserat statsskick eller bara som ett konstaterat 

faktum. Inom kategorin ligger uppfattningens strukturella fokus på den geografiska beskrivningen av 

förändringen snarare än på vad som har orsakat kartans förändrade utseende. 

KATEGORI B - FÖRÄNDRINGEN HAR MATERIELLA ORSAKER 

Orsakerna till förändringen uppfattas ha sin grund i antingen en inbördes europeisk tävlan och kon-

kurrens eller som orsakad av ett europeiskt behov av råvaror. Typiska uppfattningar inom kategorin är 

att 

Länderna valde områdena beroende på råvarorna de behövde. 

Det blev nog också en kamp om vem som kunde kolonisera mest mark under den korta tidsperioden. 

Uppfattningarnas strukturella fokus baseras på orsaker som främst har materialistisk grund. Européer-

na erövrar kolonier för att de behöver råvaror, vill tjäna pengar och konkurrerar inbördes om resurser. 

Uttryckt som resonemang om orsak kan uppfattningarna i kategorin kategoriseras som en-

faktorförklaringar där den historiska förändringen uppfattas ha sin grund i en orsak av framförallt 

materialistisk karaktär. 

KATEGORI C - FÖRÄNDRINGEN ÄR ORSAKAD AV BAKOMLIGGANDE 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Här uppfattas orsakerna till förändringen ha sin grund i de bakomliggande förutsättningarna. Europé-

erna kan erövra Afrika för att de har de tekniska förutsättningarna. Eftersom Europa har genomgått 

en industriell revolution har europeiska länder en överlägsen vapenteknik och transportmöjligheter. 

Man hade ju vapen och afrikanerna var ju chanslösa, de hade ju inga vapen. 

De var väldigt framgångsrika, bra krigsmakt, de var tekniskt framför andra länder, Afrika var ju fortfa-

rande ganska långt tillbaka i tiden utvecklingsmässigt. 

Den industriella revolutionen har precis varit. Det har kommit nya sätt att tillverka, massproduktion, 

man har kunnat utveckla sina vapen och transportmedel väldigt snabbt vid den här tiden vilket har 

gjort att Europa är före i den industriella utvecklingen, före Afrika vilket gör att, om britterna kommer 

in i Afrika skulle det innebära, de har maskingevär mot spjut, alltså de kunde ta ner, de behövde bara 

små trupper för att ta ner hela byar av människor och besegra dessa områden. Dels hade de sina trans-

porter. De byggde järnvägar genom hela, de kunde transportera mycket snabbare. 

Gemensamt för kategorin är ett fokus på européernas tekniska överlägsenhet. Vissa uppfattningar lyf-

ter fram den industriella revolutionen som bakgrundsfaktor medan andra enbart fokuserar på vapen-

teknik och transporter. Intressant är att dessa förutsättningar ses som en tillräcklig orsak i sig. Europé-
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erna erövrar Afrika helt enkelt för att de ur ett industriellt och militärt perspektiv kan göra det. De 

strukturella aspekterna betonar alltså de bakomliggande förändringsprocesserna och förutsättningarna 

som gör det möjligt. Någon direkt orsak anses inte nödvändig. Betraktat som en historisk förklaring 

kan det uttryckas som att uppfattningen betonar bakomliggande förutsättningar och strukturer men att 

några långsiktiga eller kortsiktiga orsaker till européernas agerande inte framträder. 

KATEGORI D - FÖRÄNDRINGEN HAR MATERIELLA OCH IDEALISTISKA ORSAKER 

Här förklaras orsakerna till förändringen vara europeisk jakt på råvaror, arbetskraft och avsättnings-

marknader samt inbördes konkurens och tävlan eller strävan efter makt. Dåtida europeiska värdesy-

stem grundade i nationalism, rasism och socialdarwinism uppfattas också förklara förändringen. 

Det är ju så att det är väldigt rikt i Afrika mycket naturtillgångar trä, skog och sånt.  De fick också sla-

var. Det märkte ju andra länder runt omkring de blev ju svagare. Så de ville ju också kolonisera då, de 

tänkte ju att afrikanerna var underlägsna som människor. De hade ju tidigare haft triangelhandeln. 

Svarta ansågs primitiva, inte som vita. 

Uppfattningarna fokuserar resonemang grundade i materialistiska såväl som idealistiska orsaker och är 

av en sammansatt karaktär där förklaringen till förändringen inte reduceras till en faktor. 

KATEGORI E - FÖRÄNDRINGEN HAR MATERIELLA OCH IDEALISTISKA ORSAKER 

VILKA ÄR GRUNDADE I BAKOMLIGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 

Här uppfattas orsakerna till förändringen bestå av bakomliggande förändringsprocesser kopplade till 

den europeiska industrialiseringen. Den betraktas som en bakomliggande förutsättning genom det 

tekniska försteg den ger Europa. Samtidigt uppfattas den industriella revolutionen också vara en driv-

kraft till erövringar utifrån de behov av råvaror, billig arbetskraft och avsättningsmarknader som den 

förutsatte. Ekonomiska såväl som ideologiska orsaker anses samverka med de bakomliggande förut-

sättningarna. 

Runt 1850 började imperialismen bildas. Länder ville få ett så stort rike som möjligt. Afrika var lock-

ande p.g.a. deras stora naturtillgångar som t.ex. järn och guld […] Tack vare den industriella revolut-

ionen kunde de europeiska länderna tillverka mycket mer avancerade vapen och transportmedel vilket 

gjorde att européerna med lätthet kunde besegra de inhemska stammarna.   

På det idémässiga planet uppfattas mentaliteter och ideologier vara en orsak. Här nämns bland annat 

framväxten av en imperialistisk ideologi, nationalism, rasism och socialdarwinism. 

Man sa ju att den vita rasen, ansåg man vara överlägsen den afrikanska rasen av människor vilket gör 

att de ansåg sig ha rätten och komma in och kolonisera och ta över deras områden och mark. Man me-

nade sig vara intellektuellt överlägsna, det var så man tänkte på den tiden. Vi är mer värda för vi är mer 

utvecklade. 
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Uppfattningarna inom kategorin fokuserar både grundläggande förutsättningar, förändringsprocesser 

och orsakssamband av olika karaktär. Ofta diskuteras även konsekvenser av förändringen. De fem 

kategorier som framträdde ur materialet omfattar tydliga skillnader.  De kan stå för sig själva och ändå 

sägas ge uttryck för meningsbärande uppfattningar för orsakerna till kapplöpningen om Afrika, se fi-

gur 9 nedan.  

 

Kategori A fokuserar huvudsakligen på geografiska beskrivningar av ett händelseförlopp snarare än 

resonemang om möjliga orsaker till förändringen. Kategori B fokuserar uppfattningar där en orsak 

anses kunna förklara kapplöpningen. Uppfattningarna i kategori C förhåller sig främst till förutsätt-

ningar och förändringsprocesser i Europa snarare än till direkta orsaker till kolonisationen. I kategori 

D framstår orsakerna ha sin grund i flera olika faktorer av både materiell och idealistisk karaktär. Upp-

fattningarna innefattar dock inga resonemang om bakomliggande processer eller förutsättningar. Ka-

tegorin har likheter med B men skiljer sig åt dels i det att uppfattningarna fokuserar orsaker av varie-

rande karaktär dels ofta är mer utredda och teoretiserande. Kategori E får betraktas vara den kategori 

som visar på den mest komplexa och sammansatta förståelsen för kapplöpningens orsaker. Uppfatt-

ningarna inkluderar både bakomliggande förutsättningar och förändringsprocesser. Orsaker av varie-

rande karaktär lyfts fram men här förs även resonemang om orsakernas inbördes samband. När resul-

taten från kartläggningen senare jämfördes med analysen av diagnoserna innebar det att vissa kritiska 

aspekter för elevernas förmåga att kunna föra resonemang om orsak framträdde, se kapitel 10.1.  

 Strukturella aspekter  Referentiella aspekter  

A Fokuserar geografisk förändring på kartorna Förändringen uppfattas i huvudsak som ett geogra-

fiskt händelseförlopp 

B Fokuserar en faktor/orsak oftast av materialistisk 

karaktär 

Förändringen uppfattas som orsakad av ekono-

miska intressen (råvaror, konkurrens…) 

C Fokuserar bakomliggande förändringsprocesser och 

förutsättningar 

Förändringen uppfattas som orsakad av materiella 

förutsättningar (industrialisering, vapenteknik, in-

frastruktur...) 

D Fokuserar sammansatta orsaker vilka kan vara såväl 

materialistiskt som idealistiskt grundade 

Förändringen uppfattas som orsakad av ekono-

miska samt ideologiska intressen 

E Fokuserar bakomliggande förändringsprocesser, 

förutsättningar och sammansatta orsaker  

Förändringen uppfattas som orsakad av materiella 

förutsättningar samt ekonomiska och ideologiska 

intressen 

Figur 9. Utfallsrum illustrerande elevuppfattningar för orsaker till kolonisationen av Afrika. 



 

71 

 

KAPITEL 10. ATT KUNNA RESONERA OM ORSAK – RESULTAT AV DIAGNOS OCH 

EFTERBEDÖMNING 

Beskrivning och analys i detta kapitel utgörs av den del av lärandeobjektet som specifikt rör vad det 

innebär att kunna resonera om orsak vid konstruktionen av historiska förklaringar. Avsnittet redogör 

för resultatet av analysen från diagnoser och efterbedömningar. Essäsvaren har grupperats utifrån ele-

vernas förmåga att resonera om orsakerna till kapplöpningen om Afrika. Följande kategorier har ut-

gjort grund för bedömningen. 

A. Orsakerna brister i överensstämmelse med den historiska kontexten och resonemangen är 

inte alltid sammanhängande. 

 

B. Någon eller några orsaker överensstämmer med den historiska kontexten och resonemangen 

behandlar vissa orsakssamband. 

 

C. Orsakerna överensstämmer med den historiska kontexten. Orsakssamband behandlas och i 

viss utsträckning förs resonemang om orsakernas betydelse. 

 

D. Orsakerna överensstämmer med den historiska kontexten. Orsakssamband behandlas och i 

viss utsträckning förs resonemang om orsakernas inbördes betydelse. Resonemang förs om 

långsiktiga, kortsiktiga orsaker och/eller aktörer/strukturers betydelse.  

Nedan beskrivs vad som kännetecknar essäsvaren inom respektive kategori. Inom kategorierna kan 

kvaliteten på det kunnande eleverna uppvisar variera och ibland anses ligga nära en intilliggande kate-

gori. I diagnoserna bedömdes inga essäsvar uppfylla kriterierna för det kunnande som karaktäriserar 

kategori D. Typiska exempel på elevsvar återges genom citat och kommenteras.  

KATEGORI A 

I resonemangen uppvisar eleverna svårigheter med att identifiera och diskutera orsaker och inbördes 

samband kopplade till den faktiska historiska kontexten. Orsakerna till den europeiska kolonisationen 

framstår som oklara. De historiska förändringar som sker i Afrika gör oftast det utan att några synbara 

strukturer eller processer anses ha orsakat dem. Historien rör sig framåt och förändringarna sker utan 

att de synbart behöver någon förklaring. Om någon orsak anges är den oftast allmänt hållen och 

kopplad till ett så vitt begrepp som makt. I exemplet nedan utgår eleven från att alla afrikaner redan 

var slavar vid tiden för kolonisationen. Svaret antyder att européerna tar det som intäkt för att det där-

för är naturligt att låta afrikanerna arbeta för dem. Här ser vi exempel på missuppfattningar som rela-

terar till både kontext, kronologi och orsak. 
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Jag tror att det var för att alla svarta var slavar och dom bara kom dit och sa ni ska jobba för oss och 

dom sa OK. 

Följande citat visar, förutom att orsakerna till kolonisationen framstår som oklara, att eleverna har svå-

righeter med att tolka kartans förändrade utseende. Problemet återkommer i ytterligare några svar där 

elever tolkar karta 2 som att Afrika under den mellanliggande perioden har blivit självständigt. 

Orsakerna till denna utveckling var att Afrika fick lite mer makt och började dra egna slutsatser om hur 

de ville ha det. 

Orsakerna är att industrin blir större och man har mer pengar. Folk flyttade, gränser kom till och blev 

större. 

I vissa elevsvar ser vi hur orsaker och konsekvenser blandas samman. Europeisk efterfrågan på gummi 

ledde till industrialisering. Krig mellan europeiska länder ledde till kolonialisering.  

När man upptäckte gummi så började det förändras till ett industrisamhälle och Afrika började dela 

upp sig. 

Det här hände vid tidpunkten för andra världskriget. Och de, länderna var ju väldigt starka under kriget 

och som en följd av det blev Afrika koloniserat. 

I många elevsvar uppvisar resonemangen problem med att hantera kronologin och historiska epoker 

sammanblandas. Som exempel kan nämnas att de geografiska upptäckternas epok förväxlas med sen-

tida imperialism. Första världskriget uppges som en orsak till att kolonierna erövrades. I något fall an-

ses den teknik som möjliggjorde erövrandet ha utvecklats under 1950-talet och USA och Ryssland 

anses ha varit de drivande aktörerna bakom kolonisationen. Gemensamt för många av svaren i katego-

rin är att resonemangen inte alltid är logiskt sammanhängande och att det sammanlagda förklarings-

värdet därför blir begränsat. Många svar har också det gemensamt att eleven enbart använder sig av de 

uppgifter som källorna tillhandahåller och med hjälp av det sammanställer sin förklaring. 

KATEGORI B 

I dessa elevsvar identifieras och diskuteras någon/några relevanta orsaker och orsakssamband även 

om resonemangen i vissa fall kan vara relativt allmänt hållna. Kolonisationen ses ibland som orsakad 

av att ett maktbegär driver européerna. Ibland anses erövrandet ske bara för att européerna har för-

mågan till det. 

Det var väl någon slags makt/mark-hysteri, det är inte så förvånande att ett större och mer välutvecklat 

land vill ta över ett mindre men som är rikt på varor/resurser  

Eleverna resonerar oftast kring en eller ibland två möjliga orsaker. Den vanligaste orsaken är av 

materialistisk karaktär. Ofta reduceras kolonisationens orsaker till en europeisk jakt på råvaror som i 

exemplet nedan. 
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Runt 1870-1880-talet så upptäckte man stora naturtillgångar i Afrika. Diamanter, järn, guld, träslag och 

mycket mera och det skapade en enorm fart på kolonialiseringen av Afrika.   

I några fall anses Europas industrialisering implicit både vara en orsak till, men samtidigt också en för-

utsättning för erövrandet av Afrika och uttrycks i elevsvaren som en jakt på resurser och en teknisk 

överlägsenhet.  

Genom den industriella revolutionen blev företag och samhället mer utvecklat […] de märkte snart att 

Afrika har diamanter, olika mineraler […] Dessutom hade européerna bättre artilleri, vapen, gevär än 

de afrikanska invånarna.  

Jag tror att den största anledningen att dom fixade kolonier i Afrika var på grund av naturresurserna. 

Dom hade många viktiga naturresurser och det var lätt att ta över de afrikanska områdena på grund av 

att de hade väldigt dåligt försvar och inga skjutvapen att försvara sig med.   

Även i denna kategori visar många förklaringar på ett starkt beroende av de uppgifter som källorna 

tillhandahåller. Gemensamt för elevsvaren är att resonemangen är sammanhängande och uppvisar ett 

förklaringsvärde.  

KATEGORI C 

Här återfinner vi komplexa resonemang där flera orsaker överensstämmer med den faktiska historiska 

kontexten. Orsakssamband behandlas och i flera elevsvar värderas också orsakernas inbördes bety-

delse. Ofta diskuteras bakomliggande förutsättningar, orsaker och konsekvenser där inbördes sam-

band tydligt framträder. I svaret nedan ser vi exempelvis hur eleven först beskriver att det fanns en 

europeisk efterfrågan på råvaror och sedan förklarar vilka möjligheter som fanns att eftersöka dessa i 

Afrika. 

Efter den industriella revolutionens genombrott så var det stor efterfrågan på de olika varor som till-

verkades […] För att tillverka dessa behövdes förstås råvaror […] Folken i Afrika var ganska lätta att ta 

över då man inte hunnit lika långt i den materiella utvecklingen såsom vapen och annat.   

I svaret beskrivs också konsekvenser, hur afrikanerna påverkades av kolonisationen. Resonemanget 

fortsätter sedan med att förklara hur kolonisationen rättfärdigades.  

Men i tidningarna i hemländerna slogs det upp som om människorna behövde räddas från sitt barba-

riska liv.   

I kategori C är det, jämfört med B, vanligare att idealistiskt färgade orsaker kompletterar den material-

istiska tolkningen och förklaringarna kan beskrivas som mer sammansatta. Faktorer som nationalism 

och politisk maktkamp, rasism, ett civilisatoriskt ansvar och mission lyfts fram och anses vara bidra-

gande orsaker till kolonisationen. 

Man började köra med sloganen att man skulle kristna vildarna. Européerna såg nämligen inte de 

mörka som jämlika människor, snarare som djur. Och inte kunde man låta vilda djur styra en hel konti-
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nent, det var inte guds vilja. Därför kunde man rättfärdiga förslavandet och dödandet av tusentals 

människor i jakt på Afrikas resurser. 

Elevsvaret ovan ger också en hänvisning till vilka medel européerna använde sig av för att legitimera 

kolonisationen. Dessa metoder diskuteras också i flera andra förklaringar, ibland ur ett mer renodlat 

maktpolitiskt perspektiv. Eleverna beskriver exempelvis hur Europas ledare under Berlinkonferensen 

1884-1885 styckade upp Afrika genom att med linjal dra raka streck över kontinenten. Elevsvaren för-

klarar också hur afrikanerna utnyttjades och blev lurade att överlämna sina landområden till européer-

na. 

Många ledare i afrikanska stammar blev lurade att lämna tillåtelse till att bli en koloni eftersom de inte 

förstod det som europeiska ledare hade skrivit. I utbyte fick de ofta en bibel och tvingades konvertera 

till kristendomen.   

I flera fall förs även resonemang om kolonisationens framtida konsekvenser där Afrikas gränsdrag-

ning, fattigdom och arvet från kolonialismen diskuteras.  

De vita har styrt där nere ända fram till våra dagar. Först 1995 faller apartheidsystemet. 

Gemensamt för elevsvaren inom kategorin är att orsakerna inte begränsas till de uppgifter som käl-

lorna tillhandahåller. Uppgifter från källorna används som belägg för argumentationen och integreras 

med elevernas egna kunskaper om den historiska kontexten. Resonemangen är sammansatta och upp-

visar ett högt förklaringsvärde. 

KATEGORI D 

Precis som i kategori C återfinns i denna kategori komplexa resonemang där orsakerna överensstäm-

mer med den historiska kontexten. Orsakssambanden behandlas och i viss utsträckning värderas också 

orsakernas inbördes betydelse. Ofta diskuteras bakomliggande förutsättningar, orsaker och konse-

kvenser där de inbördes sambanden framträder tydligt. Det som också karaktäriserar dessa förklaring-

ar är att eleverna för resonemang om långsiktiga, kortsiktiga orsaker och/eller aktörer och strukturers 

betydelse. 

Européerna hade ett övertag gällande vapen efter den industriella revolutionen och det blev då lättare 

att ta över afrikanska områden. Orsakerna till kolonisationen var bl.a. att européerna behövde råvaror 

samt nya marknader att sälja sina produkter på. De ville också ha billig arbetskraft. Nationalismen var 

stark och det innebar prestige att ha många kolonier[…] Enskilda kapitalister insåg att kapitalavkast-

ningen var högre i kolonierna […] Socialdarwinismen var en lögn, de sa att de ville hjälpa och civilisera 

afrikanerna men så var det ju inte. 

I elevsvaret diskuteras förutsättningar i form av en teknisk överlägsenhet med grund i den industriella 

revolutionen. Eleven ser dessutom industrialiseringen som en orsak till kolonisationen. Aktörer i form 

av kapitalister uppges också ha något att vinna på en kolonisation av Afrika. Eleven anser också att 
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orsaker av idémässig karaktär kan bidra till att förklara skeendet. I svaret finns ingen uttalad hänvis-

ning till begreppet struktur. Men Europa beskrivs som präglat av tankesystem kännetecknade av nat-

ionalism och socialdarwinism, begrepp vilka kan ses som uttryck för en specifik samhällsstruktur. 

Även i exemplet nedan diskuteras förutsättningar i form av en teknisk överlägsenhet som relateras till 

den industriella revolutionen. Svaret är också representativt för hur eleverna inom kategori D gör en 

värdering över vilka orsaker de anser vara mest betydelsefulla. 

De största orsakerna var att komma åt råvaror och naturtillgångar.  

Eleven beskriver sedan kolonisationsprocessen, dess förutsättningar och konsekvenser ur ett afri-

kanskt perspektiv och resonerar om hur kolonisationen rättfärdigades 

Européerna tyckte inte att de gjorde något fel, de hittade på en massa ursäkter.  

Eleven belägger sedan sin argumentation genom att referera till en källa. 

Man var övertygad om att man skulle behöva använda våld. Men eftersom att europeiska ledare ansåg 

afrikanerna mindre värda. Man såg dem knappt som människor[…] ointelligenta […] Man påstod att 

man gjorde något bra när man gjorde dem till slavar bara för att ta tillvara deras naturtillgångar[…] Som 

britten Cecil Rhodes som ansåg att britterna var det perfekta folket[…] vilket gav dem rätten att åka till 

Afrika. 

Utdragen är typiska för elevsvaren i kategori D. I citatet ovan ser vi hur eleven ger uttryck för en 

sammansatt förklaring där materiellt präglade orsaker samverkar med de idealistiska. De senare an-

vänds ofta för att förklara hur dåtidens européer rättfärdigande kolonisationen.  Eleverna använder sig 

inte uttryckligen av begreppet struktur. Av svaren framgår det ändå klart att samhällsstrukturen i 

Europa präglades av nationalism, rasism och socialdarwinism och att eleverna ser dessa ideologiska 

strukturer som en bidragande orsak till kolonisationen. I deras förklaringar är även aktörerna synliga. 

Dessa är aktivt handlande, verkar inom samhällsstrukturen och påverkar densamma. Gemensamt för 

elevsvaren är att egen kontextuell kunskap tillförs förklaringen och integreras med källmaterialet. I 

svaren beläggs uppfattningar, påståenden och värderande omdömen genom referenser till källorna. 

Resonemangen är sammansatta och uppvisar ett högt förklaringsvärde. 

10. 1. IDENTIFIERANDET AV KRITISKA ASPEKTER - VAD BEHÖVER ELEVER LÄRA 

FÖR ATT KUNNA RESONERA OM ORSAK 

De kritiska aspekter som identifierades för den del av lärandeobjektet som behandlar förmågan att 

resonera om orsak grundar sig på forskningsgruppens analyser av kartläggning, diagnoser och efterbe-

dömningar, se figur nedan.  Till skillnad från den del av lärandeobjektet som behandlar vad elever be-



 

76 

 

Kritiska 
aspekter 

Kartläggning 

K.a 1, 2, 3 

Diagnoser och 
efter- 

bedömningar 

K.a 1, 2, 3, 4 

Figur 10. Identifierandet av kritiska aspekter för att lära sig föra resonemang om orsak. 

 

höver lära för att tolka och använda sig av källor framträdde inga ytterligare aspekter som kritiska för 

elevernas resonemang om orsak genom analysen av forskningslektionerna35. 

 

 

 

 

 

 

Resultaten från både kartläggning och diagnoser visar att vissa elever inte förklarar kolonisationens 

orsaker. De beskriver uppstyckningen av Afrika mellan åren 1878 och 1914 men försöker inte förklara 

den i termer av orsak, kolonisationen bara inträffar. Ett sådant förhållningssätt kan förstås som att 

dessa elever uppfattar det som att historien rör sig framåt av sig självt (se kategori A kartläggning samt 

A, B diagnoser). Om eleverna ser orsaker som likställda med ett givet och/eller oproblematiskt händelseförlopp upp-

står heller inget behov av att föra resonemang om vad de möjliga orsakerna kan vara till att vissa händelser eller skeen-

den inträffar i historien. Besläktat med denna problematik är de uppfattningar som ger uttryck för att er-

övrandet av Afrika sker för att européerna helt enkelt har de praktiska förutsättningarna att genomföra 

kolonisationen (Se kategori C kartläggning samt B diagnoser). Elevsvaren beskriver hur européerna 

besatt den nödvändiga tekniska förmågan och anser det inte nödvändigt att tillföra förklaringen några 

ytterligare resonemang om orsak. I diagnoskategori B beskriver dock vissa av eleverna ett maktbegär. 

Européerna vill utöka sin makt och har de nödvändiga medlen att göra så, vilket möjligen kan ses som 

ett allmänt hållet resonemang om orsak. Grundat på resultaten från kartläggning och diagnoser be-

dömde vi det som viktigt att vår undervisning synliggjorde att det finns orsaker till att historiska för-

ändringar och/eller händelser inträffar. Händelseförlopp från det förflutna som konstruerats i form av 

historiska redogörelser är inte lagbundna processer där den ena händelsen mekaniskt länkar till nästa. 

Problematiken är besläktad med historieämnets karaktär av kunskapsform. Det räcker inte med att 

redogöra för vad som har hänt i det förflutna. För ett utvecklat kunnande är det också centralt att 

kunna föra resonemang om varför något har hänt och på vilka grunder vi bygger våra antaganden. I 

kategorierna B i kartläggning och diagnoser resonerade eleverna om orsak. Men orsaksresonemangen 

reducerades till en faktor där det absolut vanligast förekommande förhållningssättet var att förklara 

kolonisationens orsaker utifrån ett materiellt perspektiv. Vi bedömde därför att undervisningen behövde illu-

                                                      

35 För en utförligare diskussion runt detta se sammanfattande resultatdiskussion. 
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strera att historiska förändringar oftast sker på grund av samansatta orsaker som kan vara av såväl materiell som 

idealistisk art. Så kan exempelvis orsakerna till kolonisationen delvis förklaras materialistiskt. Det fanns 

bland annat ett behov av råvaror, investerings- och avsättningsmarknader. Men en historisk förklaring 

behöver ofta också förhålla sig till fenomen av en mer idealistisk karaktär. Faktorer som ibland be-

nämns som den rådande tidsandan; tankesystem, värderingar religiösa uppfattningar och dylikt. Bety-

delsen av, och innebörden av olika orsaker varierar över tid och är beroende av vad som ska förklaras. 

Resonemanget kan även vara giltigt när ett specifikt historiskt fenomen ska förklaras. Kapplöpningen 

om Afrika är ett sådant exempel. De orsaker som kan bidra till att förklara kolonisationen är utdragna 

över tid och har temporala kopplingar till tidigare epoker och historiska företeelser. För att kunna re-

sonera om orsak behövde eleverna därför se att historiska förändringar och/eller händelser kan förkla-

ras utifrån såväl långsiktiga som kortsiktiga orsaker. I kartläggning och diagnoser var det en tydlig ten-

dens att eleverna framförallt förde resonemang om det som kan betraktas vara orsaker av en mer kort-

siktig karaktär.  Resultaten visade också att orsakssammanhang som rör kronologiska förlopp och 

epoker inte var klara i vissa elevsvar. I dessa förklaringar får det till följd att orsaker och konsekvenser 

för det historiska skeendet förväxlas. Det innebär att de temporala dimensionerna som rör kapplöpningen om 

Afrika behövde synliggöras. Annorlunda uttryckt, undervisningen behövde synliggöra den historiska bak-

grunden till kapplöpningen såväl som dess faktiska händelseförlopp. I stort sett i alla elevsvar, även 

inom diagnoskategori C, var också de historiska aktörerna relativt osynliga i orsaksresonemangen. Vis-

serligen nämndes upptäcktsresande, politiker och exempelvis europeisk press av några elever, men i 

den utsträckning aktörer angavs var det på ett allmänt plan. Hur aktörer samverkar, påverkar och agerar 

inom en samhällsstruktur kan inte sägas ha framkommit tydligt i svaren. Utöver de kritiska aspekter som redo-

visats ovan tillkommer dessutom en fjärde aspekt, i en historisk förklaring behöver resonemang om 

orsak underbyggas med historiska belägg. Som tidigare har beskrivits i metodavsnittet kan förmågan 

att resonera om orsak, tolka och använda sig av källor betraktas som två olika lärandeobjekt vilka om-

fattar förmågor av olika karaktär. Men utifrån den ämnespraktik som eftersträvades är detta kunnande 

delvis sammanvävt. Diagnoserna visade sig att många av eleverna inte använde sig av källorna för sina 

orsaksresonemang. Vi bedömde därför aspekten som kritisk och drog slutsatsen att en grundläggande 

förutsättning är att undervisningen förmår synliggöra behovet av att belägga resonemang om orsak. Analysresultaten 

för hur eleverna hanterade källorna för att belägga sina resonemang redovisas i kapitel 12. Nedanstå-

ende aspekter framträdde som kritiska för att eleverna skulle lära sig att föra kvalitativa resonemang 

om orsak. 
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Kritiska aspekter för att lära sig resonera om orsak i en historisk förklaring  

1. Urskilja temporala aspekter av en förändringsprocess för att inte förväxla orsaker och konse-

kvenser.  

2. Urskilja att orsaker bakom historiska förändringar oftast är av sammansatt karaktär och inte 

kan reduceras till en orsak. 

3. Urskilja att historiska förändringar orsakas av bakomliggande strukturer samt agerande från 

historiska aktörer och inte sker av sig självt. 

4. Urskilja att resonemang om orsak behöver stöd av historiska belägg. 
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KAPITEL 11. ATT LÄRA SIG RESONERA OM ORSAK – LÄRANDEOBJEKTETS 

BEHANDLING 

Framställningen nedan följer hur de kritiska aspekter som framträdde under kartläggning och diagno-

ser behandlades under den första av forskningslektionerna men gör inte anspråk på att behandla lekt-

ionernas innehåll i sin helhet. Den fjärde aspekt som framträdde som kritisk under diagnoserna, att 

urskilja att resonemang om orsak behöver stöd av historiska belägg behandlades under forskningslekt-

ionerna 2 och 3 och redovisas därför i anslutning till kapitel 13. Syftet med framställningen är att för-

djupa förståelsen för innebörden av de kritiska aspekterna, visa hur resonemang om orsak kan kon-

strueras inom ämnet och hur det disciplinära begreppet orsak kan hanteras i undervisning för att möj-

liggöra ett utvecklande av elevernas kunnande. Beskrivning och analys fokuserar därför också på hur 

och i vilken grad undervisningen har möjliggjort ett urskiljande av de kritiska aspekter som framkom 

under kartläggning och diagnos. Aspekterna beskrivs ur ett historiedidaktiskt såväl som ett variations-

teoretiskt perspektiv. Under lektionerna behandlade lärarna de kritiska aspekterna både i sekvens och 

simultant. Utifrån ämnets karaktär går aspekterna delvis in i och förutsätter varandra, exempelvis så 

innebär förmågan att kunna urskilja förloppet för en historisk förändringsprocess att samtidigt kunna 

förhålla sig till orsaker av skiftande och sammansatt karaktär. Cyklerna beskrivs parallellt och de kri-

tiska aspekterna fungerar som överordnad tematik för framställningen. I utdragen nedan specificeras 

med ordet elev framskrivet när eleverna framför synpunkter. När lärarna gör detsamma specificeras 

inte detta. 

11. 1. DE GEOGRAFISKA UPPTÄCKTERNA 

I alla cykler förklarar lärarna att man ska ta ut ett tema ur kursen som behandlar imperialism och att 

det övergripande målet för momentet är att träna förmågan att konstruera historiska förklaringar. Det 

illustreras genom bilder på Power Point där förmågorna kopplas till skrivningar i ämnesplanen. Under 

introduktionen definieras begreppet imperialism. Lärarna återkopplar till hur eleverna tidigare under 

kursen studerat exempel på imperialism vilket också illustreras med hjälp av kartor. Innebörden av 

imperialism kontrasteras inte mot något som är annorlunda till sin karaktär som exempelvis en nation-

alstat. Eleverna i alla klasser verkar dock bekanta med begreppet sedan tidigare. Avsikten var även att 

introducera lektionerna genom att kontrastera de kartor som visar skillnaden mellan Afrikas politiska 

karta före och efter kapplöpningen. Kartläggning och diagnos visade att några elever hade svårigheter 

med att urskilja innebörden av dessa förändringar. Det görs inte under cykel 1 men sker under föl-

jande cykler då Peter och Jonas simultant kontrasterar de två kartorna. Kartorna återfanns dock även i 

elevernas texthäften.  
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11. 2. TEMPORALA FÖRÄNDRINGAR OCH SAMMANSATTA ORSAKER (K. A. 1, 2) 

Under cykel 1 återkopplar Sara till hur klassen tidigare i kursen diskuterat historiska förklaringar och 

illusterar möjliga vis att resonera om orsak på en Power Point, se figur 11 nedan. Hon beskriver hur 

en orsaksförklaring kan delas in i olika kategorier och förklarar att en kategori är en grupp vilken har 

en minsta gemensam nämnare. 

Jag tänkte börja med att visa hur jag skulle kunna tänka mig att dela in de olika kategorierna i grundläg-

gande, utlösande, lång och kortsiktig samt struktur och aktör för just de geografiska upptäckterna.  

Här introduceras två ytterligare delkategorier: grundläggande och utlösande orsaker vilka båda kan 

användas i historiska förklaringar. Sara beskriver en grundläggande orsak som en företeelse som verkat 

i en samhällskontext under en längre tid och som måste vara på plats för att något annat ska inträffa. 

Genom att kontrastera 

grundläggande och utlö-

sande orsaker synliggör 

hon att orsaker inte nöd-

vändigtvis behöver ha di-

rekt temporal koppling till 

det historiska fenomen 

som ska förklaras. Kart-

läggning och diagnoser 

visade att eleverna framför-

allt förde resonemang om 

det som kan betraktas vara orsaker av en mer kortsiktig karaktär, se föregående avsnitt. Innehållsligt 

använder hon sig av renässansens idéer som en möjlig grundläggande orsak till de geografiska upp-

täckterna där renässansens idéer kontrasteras mot medeltidens och den katolska kyrkans idévärld (se 

figur 11).  

Renässansidéerna utan dem så kanske inte, vi vet inte med säkerhet, så kanske inte många av upptäckts-

resorna hade ägt rum för här började många tänkare i södra delen av Europa att utmana den katolska 

kyrkans syn på världen var uppbyggd.   

Sara beskriver vad som kännetecknade den medeltida kyrkliga världsbilden och hur denna vid tiden 

började luckras upp. Utlösande orsaker för de geografiska upptäckterna beskrivs som de nya tekniska 

landvinningar vilka gör långväga seglatser möjliga, exempelvis större och mer sjövärdiga skepp, nya 

kartor och navigationsinstrument. Efter det diskuterar hon ett annat möjligt sätt att dela in en historisk 

förklaring: långsiktiga, kortsiktiga och utlösande orsaker. De olika förklaringstyperna jämförs med 

varandra.  

Figur 11. Power Pointbild från Saras genomgång på tavlan. 
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Det är nästan samma sak som de här två kategorierna, fast en kortsiktig orsak kanske inte är den tän-

dande gnistan så som en utlösande orsak är utan den kanske mer är något som händer under en kortare 

tidsperiod. Här skulle man kunna säga att långsiktiga orsaker var de här renässansidéerna som finns be-

skrivna ovan.  

Sara beskriver andra möjliga långsiktiga orsaker, exempelvis att de traditionella handelsvägarna till 

Asien är blockerade då det Osmanska riket krävde tull för att låta karavaner passera på sin väg till In-

dien och Kina.  

Medan en mer kortsiktig orsak är skeppsteknikens och navigationsinstrumentens utveckling. […] en 

orsak kan hamna i flera kategorier beroende hur man väljer att titta på händelsen.  

Genom att kontrastera olika orsaksresonemang och innehållsliga värden för dem synliggör hon dessu-

tom att vårt sätt att uppfatta en orsak är beroende av det perspektiv vi anlägger, att historiska föränd-

ringar sker gradvis men samtidigt kan ske med olika hastighet under olika tidsperioder. I framställ-

ningen ovan hålls den kritiska aspekt som rör temporala aspekter av en förändringsprocess invariant 

medan värden uttryckt som innehållsliga orsaker varierar. Sara för också ett resonemang om hur vissa 

historiska förändringar kan förutsätta att andra faktorer är på plats sedan tidigare.  I hennes jämförelse 

av grundläggande och långsiktiga orsaker som delfaktorer i en historisk förklaring uppstår vissa pro-

blem då dessa förklaringsmodeller inte helt enkelt går att likställa36.   

Den kritiska aspekt som rör behovet av att urskilja att historiska förändringar oftast orsakas av sam-

mansatta orsaker synliggörs genom att Sara kontrasterar hur orsaker kan vara av materiell såväl som av 

idémässig karaktär. Hon synliggör även att dessa förklaringstyper kan samspela i orsaksförklaringar 

genom att innehållsligt använda sig av den europeiska kolonisationen av Latinamerika.  

Ett annat sätt att förklara varför upptäckterna av Latinamerika ägde rum var det här suget efter billigare 

transporter för att kunna handla lyxvaror, att det drevs av att kapitalisterna, de som sysslade med han-

del och gjorde vinst ville kapa kostnaderna för transporterna och det gör de för att de börjat tänka på 

ett nytt sätt. 

Sara kontrasterar det framväxande kapitalistiska systemet mot medeltidens feodala ekonomi. 

Det är nytt ekonomiskt system som växer fram. Ett nytt sätt att tänka ekonomiskt jämfört med medel-

tidens moraliska ekonomi där det var viktigt att betala rättvisa priser, alla skulle ha en viss mängd för att 

klara sig. 

I exemplet hålls den kritiska aspekten invariant medan värdet inom aspekten varierar och därigenom 

kan hon illustrera att orsaker till historiska förändringar kan vara av såväl ekonomisk som av idé-

mässig karaktär.  

                                                      

36 En mer utförlig diskussion om problematiken runt grundläggande orsaker förs i avsnittet revidering mellan 
cyklerna, se tidigare kapitel. 
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Under cykel 2 beskriver Peter, precis som Sara tidigare gjort, hur renässansens idéer gradvis föränd-

rade det europeiska samhällets funktionssätt och att det innebar att det fanns sammansatta förutsätt-

ningar för att genomföra de geografiska upptäckterna. Han behandlar de temporala aspekterna och de 

sammansatta orsakerna till historiska förändringar simultant. Innehållsliga exempel som de tekniska 

hjälpmedel vilka utvecklades under perioden och som var en förutsättning för seglatserna synliggörs 

med hjälp av kontrast. En skillnad mot den föregående cykeln är att Peter under sin lektion använder 

sig av triangelhandeln för att knyta samman tidig och sen imperialism. Han använder sig av kartan och 

pekar på de handelsstationer och slavfort som européerna anlade längs Afrikas kustlinje och kan där-

med belysa sambanden för europeisk inblandning på den afrikanska kontinenten under de båda peri-

oderna. Precis som Sara betonar Peter betydelsen av att kunna urskilja att historiska förändringar och 

händelser oftast har sin grund i sammansatta orsaker men till skillnad från Sara begränsar han sig till 

att resonera om kort- och långsiktiga orsaker och använder inte sig av terminologin grundläggande 

orsaker.  

Jonas inledande genomgång under cykel 3 skiljer sig åt jämfört med de föregående. Hans genomgång 

bygger i högre grad än lektionerna under cykel 1 och 2 på en konstant dialog med eleverna. Han be-

handlar också i större utsträckning de geografiska upptäckterna som ett sammanhållet narrativ med 

avsikten att ge eleverna en kontextuell bakgrund till händelseutvecklingen under kapplöpingen om 

Afrika. De kritiska aspekter som rör behovet av att urskilja orsaksförklaringars temporala aspekter och 

sammansatta karaktär separeras inte i Jonas genomgång utan behandlas istället simultant. Han börjar 

sin genomgång med att fråga eleverna varför européerna gav sig ut på de stora sjöfärderna. Med hjälp 

av en Power Point visar han en animering som illustrerar var, när och vilka som genomförde seglat-

serna och målar samtidigt upp för eleverna hur farligt det borde ha varit. Jonas kontrasterar seglatser-

na mot moderna rymdfärder med avseende på kostnader och risker och frågar klassen varför dåtidens 

européer ändå bedömde att utmaningen var värd att anta. En elev säger att det kan vara för att euro-

péerna ville handla med Kina. 

Absolut, handel med Kina, Fjärran Östern, Indien, och varför försöker man segla runt Afrika, för man 

har ju faktiskt handlat med Kina och Indien tidigare?  

Elev: För att man fick handla genom turkarna och fick betala extra kostnader det var ju de som tog ex-

tra betalt. Så man ville kunna hämta det själva istället.  

Definitivt, det var ju ett viktigt motiv, kapa mellanhänderna i den handeln […] Varför kunde man inte 

göra det under medeltiden? Varför var man tvungen att ta den s.k. sidenvägen och använda muslimska 

folk som mellanhänder?  

Elev: Dåliga vägar på land.  

Jonas bekräftar att landförbindelserna var dåliga och kontrasterar medeltidens Europa mot Nya tiden i 

syfte att utforska hur förutsättningarna skiljde sig åt. Hans avsikt är att tillsammans med eleverna re-
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sonera sig fram till vilka förutsättningar som var på plats i slutet av 1400-talet till skillnad från under 

1100-talet. 

Varför ger man sig ut på 1400-talet istället, varför trotsar man de farorna? 

Elev: Man ville, ja, de var nyfikna, de explorade havet.   

De var nyfikna och explorade havet, jättebra. Nyfikenheten, och var kommer den där nyfikenheten 

ifrån helt plötsligt? Varför finns den inte på medeltiden?  

Elev: Bättre segel [… ] kompass. 

Bra, en orsak till att man helt plötsligt gjorde de här resorna på slutet av 1400-talet är att man har de 

tekniska förutsättningarna, att man har utvecklat skeppskonsten, kompassen […] vilket gör att man vå-

gar sig på det här. 

Tillsammans diskuterar man sig fram till att gradvisa tekniska framsteg i det europeiska samhället i 

samverkan med renässansens idéer, vilka stimulerade upptäckarlusten och utmanade de tankesystem 

som kyrkan stod för, lade grunden för seglatserna. I denna diskussion separeras inte de kritiska 

aspekter som rör behovet av att urskilja orsaksförklaringars temporala aspekter och sammansatta ka-

raktär utan dessa behandlas istället simultant. Jonas beskriver sedan konsekvenser av upptäcktsre-

sorna, hur européerna fick nya kunskaper om världen och även anlade de första kolonierna.  

Då kan man säga att vi får en början på det som vi talar om som kolonialism, européerna grundlägger 

kolonier i andra delar av världen än Europa. Skaffar sig makt och inflytande.   

Han förklarar hur sjöfärderna bidrog till det européerna i första hand ville uppnå, det vill säga handel 

med Asien. Men att de också gav upphov till en global världshandel och starten för den europeiska 

kolonialismen. Även under cykel 3 används triangelhandeln för att visa på en kontinuitet mellan tidig 

och sen imperialism. Jonas visar en karta som illustrerar triangelhandeln. Eleverna känner igen be-

greppet och tillsammans diskuteras dess innebörd och motiven bakom detsamma. 

Bra […] Och när vi talar om tri-

angelhandel, världshandel och nya 

tiden och tittar just på Afrika […] 

Dom intressen man hade i Afrika 

efter nya tiden hade i princip varit 

att man skulle ha handelsstationer 

här. 

Jonas pekar på den politiska kartan 

över Afrika 1880 och kontrasterar den 

mot kartan som visar Afrika 1914 ko-

loniserat av europeiska stormakter,(se 

figur 12). Han resonerar med eleverna Figur 12. Power Pointbild från Jonas genomgång på tavlan. 
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om skillnaderna mellan de två kartorna och förklarar att européerna före det sena 1800-talet inte var så 

intresserade av den afrikanska kontinentens inre.  

Man var intresserad av handelsstationer där man kunde anskaffa slavar, man skulle byta mot bomull 

och andra saker som man skaffat i nya världen och skeppa till Europa [...] Det räckte att ha de här han-

delsstationerna runt kusterna, där man då kunde bunkra upp med slavar och andra förnödenheter man 

behövde för den här triangelhandeln.   

Bristen på intresse förklaras också utifrån de praktiska svårigheterna att genomföra en fullständig ko-

lonisation av hela Afrika. 

Det var ett tropiskt klimat som européerna inte var vana vid, gott om tropiska sjukdomar. Det var mer 

ogästvänligt än nya världen. Dessutom var de råvaror som fanns i Afrika svåra att få tag på. De fanns 

inne i djungeln i oländiga trakter till skillnad från i nya världen där det fanns gott om guld.   

Jonas pekar på karta 2. Genom kontrast synliggör han den förändring som sker. 

Men bara 34 år senare vid början av första världskriget så hade detta skett. Ser ni att det är som en pa-

lett av färger här? De här olika färgerna här står för europeiska kolonier. Hela Afrika från norr till sö-

der, väster till öster med några undantag hade förvandlats till europeiska kolonier.  

Vid den introducerande genomgången under cykel 3 separeras inte delkategorierna för en historisk 

förklaring. De kritiska aspekter som rör temporala aspekter av en förändringsprocess samt orsaker av 

sammansatt karaktär behandlas simultant och innehållsliga värden varierar med hjälp av kontrast. Un-

der Jonas inledande genomgång synliggörs inte den kritiska aspekt som rör aktör och struktur. 

11. 3. AKTÖR OCH STRUKTUR (K. A. 3) 

 Vid den introducerande ge-

nomgången under cykel 1 förs 

aktör och struktur in som del 

av en historisk förklaring. Med 

hjälp av Power Point definierar 

Sara aspekten och ger också 

innehållsliga exempel för den 

(se figur 13). Hon argumente-

rar för att olika aktörer i form 

av en framväxande europeisk 

medelklass hade kapital nog att efterfråga lyxvaror från Fjärran Östern.  

Man kan också säga att det fanns grupper i samhället som efterfrågade de här fina produkterna som te 

och siden o.s.v. Det händer ju inte över en natt heller att en rik grupp i samhället kommer fram och 

börjar handla med den här typen av varor […] det är en långsiktig orsak.  

Figur 13. Power Pointbild från Saras genomgång på tavlan. 
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I relation till aktörerna beskrivs också hur dessa interagerar med samhälleliga strukturer.  

Man kan undersöka hur samhället såg ut. Hur det var uppbyggt vid den tiden, alltså vilka som har mak-

ten, hur man levde, hur man försörjde sig [...] Det är ungefär som en långsiktig orsak, d.v.s. hur sam-

hället ÄR. Aktör kan vara någon som i sig skulle kunna vara vem som helst men kliver fram ur histo-

rien, ur sitt samhälle, ur sin struktur […] och gör så att historien ändras på det ena eller andra sättet.  

Sara håller den kritiska aspekten struktur och aktör invariant. Hon använder sig av olika historiska ex-

empel på individer och grupper för att synliggöra olika värden inom aspekten. Nedan ser vi hur Sara 

använder Martin Luther som ett exempel på hur en historisk aktör stiger fram ur samhällsstrukturen 

och faktiskt förändrar historiens förlopp. 

Den här kritiken som kommer mot den katolska kyrkan och som gör att Luther bildar en ny kyrkogren, 

det kanske inte behöver vara just Luther som tänkte det men just som det blev i historien så var det 

han som trädde fram. Men förklaringen till att han gör det är långsiktiga strukturer som t.ex. att man 

började tänka mer vetenskapligt.  

I citatet ovan förklaras Luthers agerande utifrån långsiktiga förändringar inom samhällsstrukturen. 

Aktörernas möjligheter att påverka den historiska utvecklingen synliggörs men också de begränsningar 

strukturen kan innebära. Under de geografiska upptäckternas tid präglades samhällsstrukturen i 

Europa av framväxten av starka stater. Furstarna ville centralisera makten till sig själva samtidigt var 

det feodala systemet på tillbakagång. Sara beskriver furstarnas motiv för att vilja erövra nya landområ-

den och hur de därför sponsrade långväga sjöresor. Även andra aktörer såsom conquistadorer, Euro-

pas stora handelshus och kyrkan synliggörs. Den kritiska aspekten aktör struktur hålls invariant. Olika 

värden uttryckt som skiftande exempel på historiska aktörer vilka agerar inom strukturen varierar.  

Under cykel 2 behandlas aktör och struktur i slutet av genomgången. Eleverna instrueras att göra en 

kategorisering för orsakerna till den sentida imperialism på samma vis som för de geografiska upptäck-

terna. Peter betonar att de ska observera strukturerna och aktörernas roll för att förklara orsakerna till 

kapplöpningen om Afrika. 

Gör en klargörande beskrivning av hur en aktör agerar inom en samhällstruktur. Socialt, ekonomiskt 

politiskt, kulturellt: en väv. I väven finns aktörer och spinner sina trådar. Dessa är inte alltid fullt med-

vetna om vilka konsekvenser deras handlingar får.   

Också Peter håller den kritiska aspekten aktör och struktur invariant och låter olika värden variera 

med hjälp av ett exempel på hur aktör och struktur kan samspela och påverka varandra genom att 

kontrastera Leif Erikssons och Columbus seglatser. Båda seglade till Amerika men utfallet av deras 

upptäckter blev olika. Peter förklarar skillnaden med att de samhälleliga strukturerna såg mycket olika 

ut på 1000-talets Island jämfört med det sena 1400-talets Spanien.  
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11. 4. KAPPLÖPNINGEN OM AFRIKA 

Efter lärarnas genomgångar arbetade eleverna i smågrupper med att konstruera en förklaring för orsa-

kerna till kapplöpningen om Afrika utifrån principerna från den introducerande genomgången. Ele-

verna hade tillgång till stödmallen för resonemang om orsak där kolumnen för de geografiska upptäck-

terna var ifylld (se kapitel 8.1). Dess förklaringskategorier överensstämde i huvudsak med lärarnas ge-

nomgångar. Kolumnen för resonemang om orsakerna till kapplöpningen var indelad enligt samma 

kategorier men inte ifylld. Eleverna hade inför lektionen haft i uppgift att individuellt läsa texten och 

försöka konstruera sin egen orsaksförklaring. Nu skulle de samarbeta och gemensamt diskutera sig 

fram till vilka orsaker de bedömde som viktiga och vilka samband som de ansåg fanns mellan dem. 

Den avslutande genomgången hölls sedan i helklass. I alla klasser lyfte eleverna utan svårigheter fram 

olika orsaker till kapplöpningen. I den avslutande genomgången behandlar lärarna de kritiska 

aspekterna simultant vilket utdragen nedan illustrerar. 

11. 5. TEMPORALA FÖRÄNDRINGAR, SAMMANSATTA ORSAKER, AKTÖR OCH 

STRUKTUR (K. A. 1, 2, 3) 

Under cykel 1 återkopplar Sara till sina tidigare resonemang om grundläggande orsaker av både mate-

riell och idémässig karaktär. Nedan ser vi hur hon behandlar de kritiska aspekter som rör den tempo-

rala problematiken samt den sammansatta karaktär som oftast kännetecknar historiska förändringar. 

En grundläggande orsak till den sentida imperialismen är hur det ekonomiska systemet gradvis föränd-

ras och hur olika tankar om världen och människor förändras. Det är inget som sker över en natt, det 

blir inte plötsligt en trend att tänka på ett visst sätt om afrikaner.   

Denna förändringsprocess beskrivs som ett samspel mellan ekonomiska drivkrafter och ett förändrat 

tänkande och som något vilket sker gradvis. Sara gör en kronologisk och tematisk återkoppling till de 

resonemang hon och klassen förde för de geografiska upptäckternas epok. Orsaker till imperialism 

under de båda perioderna kontrasteras. Hon argumenterar också för att vissa strukturer som exempel-

vis religiösa värderingar och handelskapitalism är av liknande karaktär under båda perioderna och ut-

gör exempel på kontinuitet. Delkategorierna/de kritiska aspekterna för den historiska förklaringen 

hålls invariant och innehållsliga värden varierar genom kontrast. Hon gör även en generalisering när 

orsaker under tidig och sen imperialism kan anses vara av samma karaktär, se exempelvis de religiösa 

och ekonomiska strukturernas betydelse under de båda perioderna. Sara förklarar att även den indust-

riella omvandlingen av Europa kan ses som en grundläggande orsak av långsiktig karaktär. Den grad-

visa industrialiseringen av Europa beskrivs både som en förutsättning för den snabba kolonisationen 

av Afrika men också som en orsak i sig; en orsak eftersom européerna är på jakt efter råvaror till sin 

industriproduktion; en förutsättning eftersom industrialiseringen möjliggjorde massproduktion av 

bland annat de moderna vapen som användes för att underkuva afrikanerna. Innehållsliga värden för 
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den kritiska aspekt som rör de sammansatta orsakerna till historiska förändringar varierar genom att 

olika exempel på följderna av den europeiska industrialiseringen synliggörs. 

Under cykel 2 pekar även Peter på sambanden mellan Europas industrialisering och européernas jakt 

på råvaror i Afrika. När han frågar eleverna om industrialiseringen ska betraktas som en kort- eller 

långsiktig orsak säger en elev att en annan orsak till kapplöpningen var européernas strävan efter makt 

och pengar. En annan elev argumenterar för att nationalismen var en viktig faktor. Peter, som till-

sammans med klassen försöker placera in möjliga orsaker i de olika delkategorierna, ber eleven att ut-

veckla sitt resonemang.  

Elev: Det egna landet sattes främst. Även det man har i det egna landet, kanske kulturen och religion-

en.  

En annan elev poängterar att aktörerna också var 

viktiga.  

Nu gör du en bra grej, plockar in det vi pra-

tade om innan. Aktörerna inom strukturen. 

Hur ska vi se på hur samhället såg ut, vi pra-

tade om strukturer, hur ska vi se på mönst-

ret i samhället? Du var inne på det när du 

pratade om Nationalism. 

Eleven säger att socialdarwinismens idéer var en 

orsak. De resonerar om innebörden i begreppet 

och Peter kopplar det till uttrycket den vite man-

nens börda.   

Det finns ett speciellt sätt att tänka och se på andra människor vid tiden […] det var en rasistisk männi-

skosyn.   

Han visar en bild på Power Point där en europé återfinns i centrum omgiven av män från andra folk-

slag (se figur 14 ovan). Peter berättar hur han tolkar bildens budskap och säger att eleverna under 

kommande lektioner själva ska tolka källor för att förklara orsakerna till kapplöpningen. Också Sara 

fångar upp elevernas resonemang runt rasism och socialdarwinism som bidragande orsaker till koloni-

sationen av Afrika. Hon gör en koppling mellan darwinism och socialdarwinism och förklarar att den 

senare kan ses som en förutsättning, genom att den gav kolonisationen legitimitet, men att den också 

kan ses som en orsak i sig. Hon beskriver socialdarwinismen som ett rasistiskt tänkande vilket fanns 

företrätt bland europeiska tänkare och vetenskapsmän under sent 1800- tal och att européerna förkla-

rade världen utifrån ett sådant perspektiv vid denna tid. Livet betraktades som en kamp och tävling 

där de starkaste människorna och folken överlevde.  

Figur 14. Power Pointbild från Peters genomgång på 
tavlan. 
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Då får man använda taskiga metoder mot andra människor som har sämre status, som har sämre förut-

sättningar att klara sig. Det är ett rent rasistiskt tänkande som legitimerar eller godkänner kampen om 

Afrika och det är en långsiktig förändring i sättet att tänka.  

Inom ämnet anses ibland historiska förändringar ha en specifik utlösande orsak. Flera elevgrupper 

argumenterade för att Berlinkonferensen 1884-1885 kan ses som en sådan utlösande orsak till kapp-

löpningen. Det ger Sara möjligheten att synliggöra de kritiska aspekterna som rör aktörer och struk-

turer samt att orsakerna till historiska förändringar oftast är av sammansatt karaktär. Sara frågar ele-

verna varför och vem som sammankallade till konferensen. 

Elev: Det var Otto von Bismarck som gjorde det och det var ju för att man skulle dela upp Afrika.  

Ja precis men han ville förhindra något också?  

Elev: Ja, att det skulle bli krig.  

Sara beskriver hur den belgiske kungen Leopolds anspråk på Kongo i förlängningen riskerade att leda 

till krig mellan Europas stormakter, ett krig som kunde vara mycket farligt för det nyligen enade Tysk-

land. Bismarck beslöt därför att sammankalla konferensen för att få till stånd ett ordnat regelverk för 

hur kolonisationen av Afrika skulle gå till. Sara beskriver det som en av orsakerna till att kolonisation-

en gick så snabbt. För att kunna hävda äganderätt över ett territorium var kolonialmakten ifråga 

tvungen att kontrollera området och därmed hålla trupper på plats. Det räckte inte med att placera en 

flagga i marken. Det fick till följd att de europeiska länderna skyndade sig att göra territoriella anspråk 

innan någon annan stat hann före. I sin förklaring kopplar Sara samman ekonomiska motiv grundade i 

jakt på råvaror med starka historiska aktörer som förändrade historien i en specifik riktning. I utdragen 

nedan ser vi hur de kritiska aspekterna som rör aktör och struktur samt den sammansatta karaktären 

bakom historiska förändringar synliggörs simultant. 

Aktörerna, de som stiger fram och spelar en viss roll, som finns i det här samhället men som tar en le-

dande roll skulle kunna vara kung Leopold. Cecil Rhodes, som ni sagt innan, tjänar grova pengar på er-

övrandet av Afrika både i form av råvaror och i form av tekniska investeringar. Bismarck är också en 

person som gör saker, tar ledningen och förändrar historien en smula. 

Ovan ser vi hur olika värden varierar i form av olika exempel på historiska aktörer vilka agerar inom 

strukturen. Sara förklarar att i de långsiktiga orsakerna återfinns ofta samhälleliga strukturer före-

trädda. 

Strukturer är hela system av tankar och handlingar som finns i samhället just då, kapitalismen, national-

ismen, detta sätt att tänka och bete sig som föder och gör att det är OK att erövra och bete sig på ett 

visst sätt i Afrika. 

I sina resonemang väver Sara samman materiella och idémässiga orsaker. Religiösa föreställningar och 

värderingar förklaras vara viktiga faktorer för att kunna förstå hur människor i det förflutna tänkte (se 
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kapitel 4.3 Att konstruera och belägga resonemang om orsak – Historiedidaktiska utgångspunkter för 

ett resonemang om historisk empati). Här används denna tidsanda för att belysa varför européerna 

ansåg det rätt att kolonisera Afrika. 

Religionen spelar en roll här. Man såg ju från olika kyrkliga församlingar en chans att sprida kristendo-

men, det är också en struktur. Religionen fanns ju på ett mycket mer levande vis i dåtidens Europa än 

vad den gör idag […] och det var det här budskapet som man tyckte att de här ociviliserade afrikanerna 

skulle få del av.  

I avslutningen av lektionen kontrasterar Sara dåtida och nutida religiösa värderingar för att synliggöra 

dessa föreställningars betydelse för kolonisationen. Hon förklarar att européerna under slutet av 1800-

talet lade en annan vikt vid religiösa frågor än vad vi oftast gör i dagens samhälle. 

11. 6. KRUTTUNNAN SOM MODELL FÖR EN HISTORISK FÖRKLARING 

Vid den avslutande genomgången under cykel 3 säger Jonas att eleverna ska vara uppmärksamma på 

kort- och långsiktiga orsaker samt aktörernas betydelse när de konstruerar sin förklaring. För att illu-

strera vad dessa kategorier kan innebära använder han sig av exempel från den franska och den ameri-

kanska revolutionen. Han ritar upp en kruttunna på tavlan. I tunnan placeras kortsiktiga och långsik-

tiga orsaker. Tunnans stubintråd illustrerar utlösande orsaker. 

Alla historiska händelser har en kortsiktig orsak till varför de händer t.ex. ”Boston Tea Party” som ni 

gav som exempel. Och långsiktiga orsaker, krutet bakom att en händelse verkligen sker. T.ex. upplys-

ningsidéerna om vi talar om franska revolutionen var sådan långsiktig orsak. Sedan måste det till en 

gnista som får det hela att hända, en utlösande faktor. Stormningen av Bastiljen 1789 kan t.ex. ses som 

en gnista till den franska revolutionen. 

Jonas beskriver de historiska aktörernas betydelse och illustrerar att dessa kan tända stubintråden.  

Det räcker inte bara med att vi har krut i tunnan utan vi måste ha några som tänder gnistan. Det måste 

finnas aktörer bakom ett stort skeende, vi kan nästan se det som dem som håller i tändstickan. 

Han säger att aktörer inte behöver vara enskilda individer utan det kan också röra sig om grupper av 

människor. Jonas använder sig av kruttunnan för att synliggöra hur delkategorierna för en historisk 

förklaring kan kategoriseras. Delkategorierna överensstämmer i stora delar med den mall som Sara och 

Peter utgått ifrån. I modellen synliggörs de kritiska aspekterna förutom struktur. Först i sekvens, sedan 

simultant och de innehållsliga värdena varierar genom fusion. Den avslutande helklass-genomgången 

bygger sedan på dessa principer. Han ritar på nytt upp kruttunnan nu med rubriken ”Orsaker till im-

perialismen”. Jonas och klassen diskuterar huruvida orsaker ska placeras långt ner i tunnan (långsiktig 

orsak) eller högt upp (kortsiktig orsak). En elevgrupp föreslår nationalismen. Jonas frågar hur den kan 

kopplas till imperialismen. 
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Elev: Länderna blev mer av egna länder efter lång tid, i början så på 15-1600–talet var det mer av splitt-

rade riken men just att de enade sig och blev mer av, ja vi är tyskar och vi är fransmän och vi fransmän 

ska ta ett område i Afrika eller vi tyskar ska göra det för det är vår rätt då vi är störst, bäst och vackrast.  

En anda, en atmosfär, ett idéklimat i Europa som bygger på att vi är, att vi ska utmärka oss, vi är ett 

särskilt folk, vi känner gemenskap och det kan man då göra genom att skaffa sig kolonier i Afrika. 

Jonas placerar nationalismen i mitten av tunnan och motiverar placeringen med att nationalismen är 

en 1800-talsföreetelse. Han gör också en hänvisning till nutid och säger att man med delvis an-

norlunda förtecken använder begreppet också idag. Här synliggör han de temporala aspekterna men 

även de sammansatta orsaker som oftast kännetecknar historiska förändringar. En grupp elever lyfter 

fram de mineraltillgångar som Leopold av Belgien var ute efter i Kongo. 

Leopolds koloniala intressen. Ja via upptäcktsresande, en man som hette Stanley, så fick han veta att 

det fanns mineraltillgångar i Afrika, i Kongo [… ] han blev sporrad att skaffa sig en koloni och det blev 

på sätt och vis början på hela imperialismen.   

Jonas konstaterar att Leopold bör betraktas som en viktig aktör och placerar dennes koloniala intres-

sen som en kortsiktig orsak i tunnan. Han förklarar att Leopolds agerande blir en viktig orsak för 

andra länder att vilja kolonisera Afrika. En annan elevgrupp lyfter fram att européerna såg afrikaner 

som billig arbetskraft. Jonas använder elevernas kommentar om vinstintresse och frågar klassen vilka 

grupper i samhället som kunde ha intresse av detta. 

Elev: Typ regeringar, fabriksägare, riskkapitalister, såna som kunde tjäna på att hämta råvaror och ar-

betskraft. 

Jonas frågar om det finns någon särskild kapitalist som var en särskilt betydelsefull aktör under denna 

tid. Några elever nämner Cecil Rhodes och beskriver hans betydelse.  

Elev: Han var en sån där gruvägare och företagare som åkte ner, ganska långt ner i Afrika, han namn-

gav landet Rhodesia, han var väldigt framåt att man skulle sticka ner och så där, han ville bygga järnväg 

genom hela Afrika.  

Under genomgången synliggörs aktörerna. Leopold och Rhodes fungerar som tydliga exempel på den 

betydelse aktörer kan ha för historisk förändring och den roll de kan spela i en historisk förklaring. 

Den samhälleliga strukturen och aktörernas samspel med denna framkommer inte explicit under ge-

nomgången då Jonas inte uttryckligen använder sig av termen struktur. Men det går att argumentera 

för att strukturens betydelse ändå synliggörs när han beskriver aktörernas roll inom de kritiska 

aspekter som rör sammansatta orsaker och temporala aspekter av förändringsprocessen. En grupp 

elever lyfter fram handel och behov av hamnar som en viktig faktor bakom kolonisationen.  

Precis, handelshamnar[…] Sen nämner du också ökad handel, man har behov av nya marknader, fler 

människor som köper produkterna och det kan vi också nämna som en viktig orsak. 
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Jonas kopplar samman elevernas argument med de orsaker som framkommit tidigare under lektionen, 

behov av billig arbetskraft, råvaror och nya marknader. Han förklarar att allt kan sammanlänkas med 

industrialiseringen vilken beskrivs vara den motor som driver behoven. En elev undrar om man ska se 

missionärernas roll som en kort- eller långsiktig orsak. Jonas förklarar drivkraften att sprida kristen 

mission och västerländsk civilisation som en process som visserligen pågått tidigare men som nu blir 

extra intressant när européerna har ett intresse av att kolonisera Afrika. Han säger att orsaken bör be-

traktas som en kortsiktig orsak och därför placeras relativt högt upp i tunnan. Nedan ser vi hur Jonas 

utan att explicit använda sig av begreppet struktur med hjälp av exemplet missionärer kan sägas syn-

liggöra aktörernas samspel med samhällsstrukturen. 

Man vill helt enkelt att Afrika ska få ta del av västerländsk civilisation och religion som ju är mycket 

bättre än vad den afrikanska är tycker man. 

Han förklarar att uppfattningen om afrikaner som underlägsna baserades på en ideologi som var vitt 

spridd i Europa vid denna tid. En grupp av elever föreslår socialdarwinismen. Jonas bekräftar och frå-

gar hur man rättfärdigade ett sådant synsätt. 

Elev: Man hade den där synen att olika människor hade olika förmågor och så. Att en vit var stark och 

det stod i böcker och allt möjligt t.ex. så var judar giriga, smarta, klipska och så där men inte goda och 

så. Och afrikaner de var, kunde inte tänka själva, man såg dem som små barn som 5-åriga barn och 

dem måste man ju ta hand om. De vita som var stora och duktiga skulle ta hand om dem.  

Definitivt, och vad kallar vi den typen av tankar med ett annat namn?  

Elev: Rasideologi, rasism. 

Jonas beskriver hur socialdarwinismen berättigade rasismen och att Herbert Spencer överförde Dar-

wins idéer som förklaringsmodell för hur mänskliga samhällen bör fungera. Även här synliggörs sam-

spelet mellan aktör och struktur. 

Vi har rätt att ta över deras områden och råvaror för att vi ska överleva och då kan de svaga raserna gå 

under. Detta var väldigt spritt i Europa vid den här tiden, rasismen var legitim och helt ok att vara ra-

sist. Det var det vanliga att tänka i termer av raser.  

Han konstaterar att eleverna har fyllt kruttunnan med orsaker och aktörer men att det kanske också 

behövs en utlösande faktor för att förklara kapplöpningen. Eleverna föreslår Berlinkonferensen. Jonas 

ber dem förklara dess betydelse. 

Elev: Det var den där Otto som inte ville att europeiska länder skulle bråka med varandra, hamna i 

konflikt med varandra utan komma överens om att man var tvungen att ha kontroll över ett helt om-

råde för att få det. 

Eleven och Jonas resonerar om vem Bismarck var, vilket land han företrädde, hans motiv för att 

sammankalla konferensen och vad den utmynnade i. Eleven säger att den innebar Afrikas delning. 
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Precis, ni vet de här räta linjerna i Afrika, väldigt räta linjer beror på att vid Berlinkonferensen sitter 

man mer eller mindre och med linjal och delar upp Afrika, vilka områden har ni intresse av och så vi-

dare. 

Jonas förklarar att Bismarck var en viktig aktör bakom kapplöpningen och att han bidrog till att tända 

på kruttunnan. Han avslutar lektionen med att säga att de under kommande lektioner ska tolka och 

använda sig av källor för att fördjupa förståelsen för kapplöpningens orsaker.  

11. 7. SAMMANFATTANDE ANALYS - BEHANDLINGEN AV DE KRITISKA 

ASPEKTERNA UNDER CYKEL 1-3 

Behandlingen av de kritiska aspekterna under cykel 1 och 2 uppvisar stora likheter. Vid den introduce-

rande genomgången av de geografiska upptäckterna under cykel 1 behandlas de huvudsakligen i se-

kvens. Under cykel 2 behandlas temporala aspekter av en förändringsprocess samt orsaker av sam-

mansatt karaktär delvis simultant. Båda lärarna behandlar aktörer och strukturers betydelse i sekvens 

och innehållsliga värden varierar med hjälp av kontrast (se tabell 4 och 5). Under cykel 2 används tri-

angelhandeln för att illustrera en kontinuitet mellan tidig och sen imperialism (se tabell 5) och de ge-

mensamma dragen för de båda perioderna synliggörs med hjälp av generalisering. Vid den avslutande 

genomgången under cykel 1 och 2, där kapplöpningens orsaker behandlas, hanterar båda lärarna de 

kritiska aspekterna simultant. De innehållsliga värdena varierar och hanteras genom fusion. Under den 

avslutande genomgången jämför Sara tidig och sen imperialism och kan därför även hon synliggöra de 

drag som utgör en kontinuitet (se tabell 4 nedan). Under cykel 3 behandlas de kritiska aspekterna si-

multant i den introducerande genomgången för de geografiska upptäckterna och delvis även i den av-

slutande genomgången av kapplöpningen. Jonas separerar inte de kritiska aspekterna/delkategorierna. 

De geografiska upptäckterna behandlas i en mer sammanhållet narrativ form jämfört med övriga cyk-

ler. Jonas använder sig av perioden för att skapa kontext och för att synliggöra konsekvenser som pe-

kar fram mot händelserna under kapplöpningen. De kritiska aspekterna synliggörs med undantag för 

aktör och struktur och innehållsliga värden kontrasteras (se tabell 6). När kruttunnans principer förkla-

ras hålls dock de kritiska aspekterna separerade och olika värden synliggörs med hjälp av historiskt 

innehåll från den franska och den amerikanska revolutionen. De kritiska aspekterna behandlas sedan 

åter simultant och innehållsliga värden varierar med hjälp av fusion. Under den avslutande genom-

gången av kapplöpningen används kruttunnan som modell för en historisk förklaring. De kritiska 

aspekterna synliggörs och innehållsliga värden inom respektive aspekt varierar. Behandlingen är simul-

tan och variationsmönstret fusion. Jonas synliggör aktörsbegreppet utan att uttryckligen använda det i 

relation till termen struktur, (för en sammanfattning av lärarnas behandling av lektionsinnehållet, se 

tabellerna 4, 5, 6 nedan). 
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Tabell 4. Att lära sig resonera om orsak. Sammanställning för hur de identifierade kritiska aspekterna behandlades 

i termer av sekvens/simultanitet, innehållsliga värden respektive variationsmönster i cykel 1, lektion 1.  

Cykel 1 introducerande genomgång 

Identifierade kritiska 

aspekter 

Behandling Historiskt innehåll Innehållsliga värden Variations-

mönster 

Temporala aspekter av 

en förändringsprocess  

Sekvens/ 

Simultant 

 

Renässansen, De 

geografiska upp-

täckterna  

Grundläggande, långsiktiga, kortsiktiga och 

utlösande orsaker av olika karaktär behand-

las och placeras temporalt: 

Renässansidéer, ny teknik, efterfrågan på 

lyxprodukter… 

Kontrast 

Orsaker av samman-

satt karaktär 

Orsaker av såväl materiell som idealistisk 

karaktär: Efterfrågan på lyxvaror, ett för-

ändrat tänkande en framväxande kapitalist-

isk mentalitet. 

Kontrast 

Aktör och struktur  Sekvens Aktörer: Kungamakten, upptäcktsresande, 

handelshus, conquistadorer, kyrkan, Luther 

agerar inom en samhällsstruktur präglad av 

framväxande nationalstater, kapitalism 

samt ett nytt vetenskapligt tänkande. 

Kontrast 

Cykel 1 avslutande genomgång 

Temporala aspekter av 

en förändringsprocess 

 

Orsaker av samman-

satt karaktär.  

 

Aktör och struktur. 

 

Simultant 

 

 

 

 

 

 

 

Kapplöpningen 

om Afrika 

Gradvisa förändringar i det europeiska 

samhället av materiell och idealistisk karak-

tär leder fram till kapplöpningen om Af-

rika: Jakt på råvaror, kamp om mark-

nader… 

Förändrat tänkande: Socialdarwinism, ras-

ism… 

Aktörer: Bismarck, Leopold, Rhodes agerar 

inom en samhällsstruktur präglad av nat-

ionalism, kapitalism… 

Jämförelse mellan tidig och sen imperial-

ism. 

Fusion 

 

 

 

 

 

Kontrast, Ge-

neralisering 
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Tabell 5. Att lära sig resonera om orsak. Sammanställning för hur de identifierade kritiska aspekterna behandlades 

i termer av sekvens/simultanitet, innehållsliga värden respektive variationsmönster i cykel 2, lektion 1.  

  

Cykel 2 introducerande genomgång 

Identifierade kritiska 

aspekter 

Behandling Historiskt inne-

håll 

Innehållsliga värden Variations-

mönster 

Temporala aspekter 

av en förändrings-

process  

Sekvens/ 

simultant 

 

 

De geografiska 

upptäckterna, 

Renässansen 

Långsiktiga och kortsiktiga orsaker av olika 

karaktär behandlas och placeras temporalt: Re-

nässansidéer, ny teknik, jakt på nya handelsvä-

gar… 

Kontrast 

Orsaker av samman-

satt karaktär 

Orsaker av såväl materiell som idealistisk karak-

tär: Efterfrågan på lyxvaror, ett förändrat tän-

kande en framväxande kapitalistisk mentalitet. 

Den politiska kartans förändrade utseende: tidig 

och sen imperialism samt tidsaxel  

Triangelhandeln som länk mellan tidig och sen 

imperialism 

Kontrast 

 

Kontrast 

 

Generali-

sering 

Aktör och struktur  Sekvens Aktörer: Regenterna Ferdinand och Isabella, 

Columbus, Fugger, conquistadorer agerar i en 

samhällsstruktur präglad av framväxande nat-

ionalstater, kapitalism och ett nytt vetenskapligt 

tänkande. 

Columbus och Leif Ericsson i relation till sin 

tids samhällsstruktur 

Kontrast 

 

 

 

Kontrast 
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Tabell 6. Att lära sig resonera om orsak. Sammanställning för hur de identifierade kritiska aspekterna behandlades 

i termer av sekvens/simultanitet, innehållsliga värden respektive variationsmönster i cykel 3, lektion 1.  

Cykel 2 avslutande genomgång 

Temporala aspekter av 

en förändrings-process  

Orsaker av samman-

satt karaktär 

Aktör och struktur  

Simultant Kapplöpningen 

om Afrika 

Gradvisa förändringar i det europeiska samhället 

av såväl materiell som idealistisk karaktär leder 

fram till Berlinkonferensen och kapplöpningen 

om Afrika: 

Jakt på råvaror, kamp om marknader… 

Ett förändrat tänkande, nationalism, social-

darwinism, rasism… 

Aktörer: Bismarck, Kung Leopold, Cecil Rho-

des agerar inom den europeiska samhällsstruk-

turen präglad av nationalism, kapitalism 

Fusion 

 

 

 

 

 

Cykel 3 introducerande genomgång 

Identifierade kritiska 

aspekter 

Behandling Historiskt inne-

håll 

Innehållsliga värden Variations-

mönster 

Temporala aspekter 

av en förändrings-

process  

Orsaker av samman-

satt karaktär 

 

 

Simultant 

 

 

 

 

 

 

 

De geografiska 

upptäckterna, 

Renässansen 

Förutsättningar: Varför upptäcktsfär-

der/Varför inte under medeltiden? Parallell 

till rymdfärder.  

Långsiktiga och kortsiktiga orsaker av olika 

karaktär behandlas och placeras temporalt 

inom ett narrativ: Renässansidéer, ny teknik, 

jakt på nya handelsvägar… 

Den politiska kartans förändrade utseende: 

tidig och sen imperialism  

Triangelhandeln som länk mellan tidig och 

sen imperialism 

Kontrast 

 

 

 

 

Kontrast 

 

Generalisering 
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11. 8. ANALYS AV RESULTAT FRÅN DIAGNOS OCH EFTERBEDÖMNING  

Elevsvar i diagnos och efterbedömningar analyserades utifrån samma kategorier, se nedan. 

A. Orsakerna brister i överensstämmelse med den historiska kontexten och resonemangen är 

inte alltid sammanhängande. 

B. Någon eller några orsaker överensstämmer med den historiska kontexten och resonemangen 

behandlar vissa orsakssamband. 

C. Orsakerna överensstämmer med den historiska kontexten. Orsakssamband behandlas och i 

viss utsträckning förs resonemang om orsakernas betydelse. 

D. Orsakerna överensstämmer med den historiska kontexten. Orsakssamband behandlas och i 

viss utsträckning förs resonemang om orsakernas inbördes betydelse. Resonemang förs om 

långsiktiga, kortsiktiga orsaker och/eller aktörer/strukturers betydelse.  

 

 

 

 

Cykel 3 avslutande genomgång 

Temporala aspekter 

av en förändrings-

process  

Orsaker av samman-

satt karaktär 

 

Aktör och struktur 

(det senare synliggörs 

inte explicit) 

Sekvens/ 

Simultant 

 

 

 

 

 

Kruttunnan som 

modell för en 

historisk förkla-

ring: exempel 

från franska och 

amerikanska 

revolutionen. 

 

Kapplöpningen 

om Afrika 

Orsakerna till franska och amerikanska revo-

lutionen 

Gradvisa förändringar i det europeiska sam-

hället av såväl materiell som idealistisk karak-

tär leder fram till Berlinkonferensen och 

kapplöpningen om Afrika: Jakt på råvaror, 

kamp om marknader… 

Ett förändrat tänkande, nationalism, social-

darwinism, rasism… 

Aktörer: Bismarck, Leopold, Rhodes agerar 

inom en samhällsstruktur präglad av nation-

alism, kapitalism… 

Fusion 

 

 

 

 

 

 



 

97 

 

Tabell 7. Resultatsammanställning. Att kunna resonera om orsak - Antal elevsvar i respektive kategori för diagnos 

respektive efter- bedömning 

 

Resultaten från efterbedömningen uppvisar stark progression i alla deltagande klasser för elevernas 

förmåga att kunna resonera om orsak. Vid genomförandet av diagnoserna hade 23 elever svårigheter 

med att föra historiskt underbyggda resonemang om orsakerna till kapplöpningen om Afrika. Efter 

momentets genomförande var det bara ett fåtal elever (fem) som fortfarande hade problem med detta 

(se tabell 7, kategori A för det totala antalet elevsvar ovan). En majoritet av eleverna (45) förde sam-

manhängande resonemang om orsak vilka kännetecknades av ett högt förklaringsvärde (se kategori C, 

D efterbedömning för det totala antalet elevsvar). I diagnosen var det endast 19 elever som uppvisade 

sådant kunnande (se kategori C, D diagnos för det totala antalet elevsvar). En majoritet av eleverna 

behärskade förmågan att värdera orsakernas betydelse och inbördes samband. I efterbedömningen 

bedömdes att 13 svar bäst överensstämde med kategori D, en kategori vilket inget svar uppnådde i 

diagnosen (se kategori D diagnos och efterbedömning för det totala antalet elevsvar). I dessa svar dis-

kuterades betydelsen av samhälleliga strukturer (även om det faktiska ordet inte används), och infly-

tandet från historiska aktörer. I många av svaren förs dessutom resonemang om långsiktiga, kortsik-

tiga och utlösande orsaker. Gemensamt för svaren i kategori C och D är att eleverna tillför egen kon-

textuell kunskap och att källbelägg integreras med resonemangen. I svaren beläggs uppfattningar, på-

ståenden och värderande omdömen genom referenser till källorna. Mellan diagnos och efterbedöm-

Kate-

gori 

A B C D Antal 

elever 

Dia-

gnos 

Efterbedöm-

ning 

Dia-

gnos 

Efterbedöm-

ning 

Dia-

gnos 

Efterbedöm-

ning 

Dia-

gnos 

Efterbe-

dömning 

Cykel 1 

Sara 

9 0 

 

8 9 8 12 0 4 25 

Cykel 2 

Peter 

10 4 

 

10 6 4 10 0 4 24  

Cykel 3 

Jonas 

4 1 

 

9 4 7 10 0 5 20  

Totalt 23 5 27 19 19 32 0 13 69 
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ning sker alltså en dramatisk förändring av elevernas förmåga att kunna resonera om orsak i relation 

till kapplöpningen. Det finns inga avgörande skillnader mellan klasserna med avseende på progression 

eller kunnande i de två mest komplexa kategorierna när efterbedömningen ställs i relation till diagno-

serna (jämför skillnader mellan diagnoser och efterbedömningar för kategorierna C och D i de tre 

klasserna). En rimlig förklaring till detta är att lärandeobjektets kritiska aspekter synliggjordes i alla tre 

cykler. Jonas variationsteoretiska hanterande av dem skilde sig delvis från Saras och Peters (se tabel-

lerna 4, 5, 6 i föregående kapitel). Men resultaten indikerar inte att de behandlades på ett vis som var 

till nackdel för elevernas möjlighet att utveckla kunnandet. 
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KAPITEL 12. ATT KUNNA TOLKA OCH ANVÄNDA KÄLLOR – DIAGNOS OCH 

EFTERBEDÖMNING 

Resultatredovisningen i detta kapitel utgörs av den del av lärandeobjektet som specifikt rör vad det 

innebär att kunna tolka och använda källor vid konstruktionen av historiska förklaringar. Avsnittet 

redogör för resultatet av analysen från diagnoser och efterbedömningar. Essäsvaren har grupperats 

utifrån elevernas förmåga att kunna tolka och använda källorna för att förklara orsakerna till kapplöp-

ningen om Afrika. Bedömningen har utgått från följande kategorier.  

A. Av förklaringen framgår inte att eleven använt sig av källorna.   

B. Källorna används i förklaringen. Tolkningarna kan uppvisa brister i förhållande till den histo-

riska kontexten. Källor betraktas huvudsakligen som information och/eller tolkas bokstavligt. 

C. Källorna används i förklaringen. Tolkningarna överensstämmer i stort med den historiska 

kontexten. Eleven försöker ställa kritiskt värderande frågor och/eller läsa mellan raderna. I 

tolkningen kan implicit en värdering av källornas användbarhet/ begränsningar framkomma. 

D. Källorna används i förklaringen. Tolkningarna överensstämmer i stort med den historiska 

kontexten. Eleven ställer kritiskt värderande frågor och/eller läser mellan raderna. I sin tolk-

ning förhåller sig eleven explicit till källornas användbarhet/begränsningar. 

Bedömningen är kvalitativ. Det innebär att för en och samma kategori kan kvaliteten på det kunnande 

eleverna uppvisar variera och ibland bedömas ligga nära en intilliggande kategori. I diagnosen bedöm-

des inga essäsvar uppfylla kriterierna för det kunnande som karaktäriserar kategori D. Nedan citeras 

och kommenteras typiska exempel på elevsvar för respektive kategori.  

KATEGORI A 

Svaren har placerats i kategori A när det inte med säkerhet går att avgöra huruvida eleven använt sig 

av källorna för att konstruera sin förklaring. I några fall är gränsen mot kategori B svår att dra. Det kan 

röra sig om exempel där eleven på ett allmänt plan skriver om upptäckter av naturresurser i Afrika 

eller europeisk industrialisering.  Det skulle kunna tas som intäkt för att eleven använt sig av uppgifter 

från källa 1 i diagnosen. Alternativt när elever diskuterar synen på afrikaner som underlägsna och ut-

nyttjandet av dem som slavar, se källa 2 i diagnos och efterbedömning. I kategori A är det dock inga 

elever som mer specifikt hänvisar till uppgifter som återfinns i källorna. Inte heller återfinns några re-

ferenser till källmaterialet.  
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Källa 1. Nedanstående utdrag kallat “Skäl för Imperiet” är ett tal som 

den konservative kolonialministern Joseph Chamberlain höll vid den 

årliga middagen för det kungliga Brittiska kolonialsällskapet den 31 

mars 1897 

”Vi utför ett civilisatoriskt uppdrag som jag anser är vår nationella plikt. Det 

är ingen tvekan att dessa erövringar kommer att kräva dödsoffer bland den 

inhemska befolkningen. Värre ändå, värdefulla liv bland dem av oss som 

sänts ut för att bringa dessa länder någon ordning och disciplin. Men det 

måste kommas ihåg att detta är förutsättningarna för det uppdrag vi har att 

fylla…  

Du kan inte göra en omelett utan att knäcka ägg; du kan inte förstöra barba-

riska seder, slaveri eller vidskepelse som i århundraden plågat det inre av 

Afrika utan att använda våld. Men om ni väger de humanitära vinsterna mot 

det pris vi måste betala så tror jag att ni kommer att glädja er åt de expedit-

ioner vi under senare tid har genomfört med sådan framgång i Nyasaland, 

Ashanti, Nenin och Nupe…” (regioner i det inre av Afrika, vår kom-

mentar). 

 

KATEGORI B 

Här använder eleverna källorna för att konstruera sina förklaringar men det är vanligt förekommande 

att de betraktar dem som oproblematisk information. Eleverna ser inget behov av att tolka och för-

hålla sig kritiskt värderande inför uppgifterna. Detta är en stark indikation på att många av dem inte 

gör åtskillnad på det förflutna och på historia som disciplin. Lämningar från det förflutna i form av 

uppgifter i källor kan för dem utan problem likställas med historiska redogörelser och förklaringar. I 

kategorin förekommer det också att elevernas tolkningar inte överensstämmer med den faktiska histo-

riska kontexten. I svaret nedan ser vi hur eleven tolkar källa 1 i diagnosen som att det var afrikaner 

som kontrollerade gummiproduktionen och att denna bidrog till deras självständighet. 

Människorna som levde där fick idén att göra gummiprodukter. Det kan ha varit deras sätt att dra sig ur 

kolonisationen.   

Ett liknande exempel som avser en tolkning av källa 2 i diagnoserna återges nedan. Eleven förklarar 

först att européerna var intresserade av att köpa afrikanskt gummi och tolkar sedan källan på följande 

vis. 

Sen gjorde ju också hängmattan succé vilket också gjorde köpare intresserade. Jag tror att afrikanerna 

gillade hur det blev, att mer pengar kom in i landet.  

Rent felaktiga tolkningar 

av denna karaktär var be-

tydligt vanligare i diagno-

serna än i efterbedöm-

ningarna och visar på be-

hovet av kontextuellt kun-

nande för elevernas för-

måga att kunna göra histo-

riskt rimliga tolkningar av 

källmaterialet. En besläk-

tad problematik som troli-

gen har samma ursprung 

är elevernas tendens att 

tolka källorna bokstavligt. 

Nedanstående citat är ett 

typiskt exempel på feno-

menet. Källan ifråga är från 

efterbedömningen och utgörs av ett utdrag från kolonialminister Joseph Chamberlains tal inför det 

brittiska kolonialsällskapet år 1897 (se figur 15 ovan). 

Figur 15. Källa 1 från efterbedömningen. 
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Källa 2. Fotot visar hur infödda arbetare skördar tobak på 

en tobaksplantage i Rhodesia. Fotot är taget av en okänd 

fotograf någon gång under perioden 1890- till 1925. 

 

 Joseph Chamberlains tal handlar om att stoppa orättvisan som växt fram mot de svarta […] hur de ska 

kriga för att stoppa slaveriet bland de inhemska afrikanerna.   

Tolkningen kan betraktas som bokstavlig. Med det avser jag att eleven inte förmår urskilja Cham-

berlains bakomliggande motiv utan utgår från att det han säger också är vad han verkligen menar. För 

att kunna problematisera Chamberlains uttalande och urskilja möjliga bakomliggande motiv i talet 

måste eleven kunna relatera Chamberlains argumentation till den dåtida historiska kontexten. Det för-

utsätter att eleven äger sådant kontextuellt kunnande. För att kunna spåra tendens i talet krävs också 

en förmåga att kunna läsa mellan raderna. Det innebär att eleven kan urskilja värdeladdade påståenden 

men även vad en talare möjligen utelämnar från sin argumentation. Att kunna hantera det källkritiska 

kriteriet tendens kan därmed sägas förutsätta kontextuellt såväl som ett visst språkligt kunnande.   

Källa 2 från efterbedömningen utgörs av ett foto (se figur 16 nedan). Det är taget någon gång under 

perioden 1890-1925 och illustrerar arbetet på en rhodesisk farm. I flera elevsvar visar sig fotot skapa 

problem. I exemplen nedan förmår eleverna att tolka källan ur ett kritiskt värderande perspektiv. De 

ser med andra ord inte fotot som oproblematisk information vilket innebär att de har urskilt en di-

stinktion mellan det förflutna och historia som disciplin. Utdragen illustrerar istället elevernas problem 

med att kunna göra valida tolkningar av källan.  

Sannolikheten att det skulle 

vara britterna som tagit fotot är 

inte stor. Man ville inte visa att 

man höll befolkningen där som 

arbetare/slavar. Snarare tror jag 

att det är taget av någon arbe-

tare som kanske försöker få 

andra människor att reagera.    

Att fotografen är okänd skulle 

kunna bero på att fotografen är 

vit och är rädd för att reaktioner 

ska väckas när fotot sprids ge-

nom ex media. 

Elevernas tolkningar kännetecknas 

här istället av presentism. De applice-

rar sin samtida tolkningsförståelse på 

en förfluten kontext. Betraktat ur ett 

samtidsperspektiv gör eleverna en 

källkritiskt rimlig tolkning av fotot. Vi 

kan göra ett tanke-experiment och 

föreställa oss ett samtida foto, även det taget av en okänd fotograf. Låt säga att detta foto visar att det 

förekommer undermåliga arbetsförhållanden hos ett västerländskt multinationellt bolag med dotterbo-

Figur 16. Källa 2 från efterbedömningen. 
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lag i Sydostasien. Ur ett samtida perspektiv blir en sådan tolkning fullt rimlig. Svårigheten för eleverna 

när det gäller att tolka fotot av arbetet på den rhodesiska farmen är att de måste tolka en förfluten 

kontext, en kontext där den som tog fotot med största säkerhet inte var en infödd arbetare. Det var 

troligare en vit person som av någon anledning ville dokumentera arbetet på farmen. Grundat på de 

värderingar som då rådde är det inte heller sannolikt att personen ifråga kände någon oro för negativa 

reaktioner efter en eventuell publicering av fotot. Baserat på elevernas tolkningar av fotot kan vi dra 

slutsatsen att de i brist på kontextuellt kunnande om den historiska perioden ifråga blir för beroende 

av en samtida tolkningsförståelse. Vid tolkning av förflutna skeenden utgår människor visserligen alltid 

från sin samtida förståelse. Ett utvecklat kunnande innebär dock en medvetenhet om problematiken 

och en strävan att distansera sig från samtidsförståelsen, annorlunda uttryckt, att kunna tolka med hi-

storisk empati. Ett sista exempel från kategori B illustrerar hur syftet i en källa kan missförstås. Pro-

blematiken är troligen av liknande karaktär som i de ovanstående exemplen. 

Syftet med bilden är att visa hur de svarta fick arbeta medan de vita hade makten.   

Det kan vara syftet med att någon utifrån ett specifikt intresse använder sig av bilden i ett senare sam-

manhang. Dock är det troligen inte anledningen till att fotot ursprungligen togs. Detta eftersom foto-

grafen betraktat utifrån den samhällskontext och tidsanda som då rådde sannolikt inte betraktade situ-

ationen på farmen som orättfärdig. Svaret antyder att eleven har svårt att frigöra sig från sin samtids-

förståelse och i tolkningen av fotot utgår från personliga värderingar snarare än dem som var vanliga 

bland européer vid denna tid.  

KATEGORI C 

Eleverna uppvisar här ett utvecklat kunnande i sina tolkningar av källorna. Det går att identifiera två 

olika men kvalitativt likvärdiga strategier inom kategorin. En grupp av elever börjar med att utgå från 

källorna. De gör först valida tolkningar av dem och konstruerar sedan en förklaring med hjälp av kon-

textuellt kunnande om tidsperioden ifråga. I exemplet som citeras nedan identifieras först källans ur-

sprung. Eleven refererar sedan till ett avsnitt från Chamberlains argumentation vilket tolkas enligt föl-

jande. 37 

Här visas det igen att det förmodligen kommer att bli våld och dödsoffer […] att humaniteten får lida.  

Med hjälp av belägg från källan och en tolkning av dessa drar eleven sedan sina slutsatser. 

Naturresurserna var på denna tid mycket viktiga […] även nationalismen, man ville slå ut sina konkur-

renter. Chamberlain har vinsterna i fokus, han visar att han är nationalistisk då han nämner att de kan 

få ”ordning” på Afrika när det i själva verket handlade om utnyttjning.  

                                                      

37 Källa 1 från efterbedömningen. 
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Den andra gruppen av elever väljer strategin att först konstruera en förklaring baserad på kontextuellt 

kunnande om perioden och använder sedan källmaterialet för att belägga sina resonemang.  

Nationalismen var viktig. Man skulle demonstrera sin prestige […] den bidrar till kapplöpningen […] 

man sa att kolonierna var den vite mannens börda.  

Eleven belägger resonemanget genom att referera till och tolka källa 1 från efter- bedömningen. 

Syftet är inte att stärka och uppmuntra sina kamrater utan att, återigen förklara rätten för den vite man-

nen att underkuva allt […] källan visar det politiska perspektivet och den förklarar också våldet mot af-

rikanerna som man tillät.   

Ett annat exempel illustrerar hur eleven ifråga använder källorna från efterbedömningen parallellt i 

syfte att belägga sina resonemang. 

De här två källorna visar två av de viktigaste motiven bakom kolonisationen av Afrika, de ekonomiska 

och de idealistiska. I talet som Joseph Chamberlain håller 31 mars 1897 säger han att britterna som är 

de mer civiliserade är tvungna att utföra ett civilisatoriskt uppdrag i Afrika. Han berättigar det genom 

att säga att man får bortse från våldet och se till de humanitära vinsterna.   

Eleven fortsätter sedan sitt resonemang och ifrågasätter Chamberlains motiv genom att använda och 

tolka källa 2.  

Fast som du ser på bilden togs afrikanerna som slavarbetare, det finns inget humanitärt i slavarbete […] 

Detta tyder på att medan Chamberlain stod och pratade om att civilisera ”barbariska stammar” så an-

vändes dessa ”barbariska stammar” som lätt arbetskraft. 

Eleven drar sedan sin slutsats baserad på tolkandet av källorna och konstaterar att européerna egentli-

gen var ute efter naturresurser och arbetskraft. 

Pratet om att civilisera folket var bara en ursäkt för att få mer stöd och se bra ut i folkets ögon. 

Historiker jämför källor bland annat för att verifiera alternativt falsifiera en utsaga vilket får anses vara 

ett viktigt källkritiskt kunnande. Men det är också centralt att kunna jämföra källors skilda perspektiv 

då det möjliggör olika tolkningar av en händelse eller en förändringsprocess. Elevsvaren i kategori C 

och D kan med varierande kvalitet anses kunna förhålla sig till båda dessa dimensioner av kunnande. 

Utdragen ovan är representativa för kategorin. Eleverna förhåller sig kritiskt värderande och gör även 

kontextuellt valida tolkningar av källmaterialet. De visar också att de kan använda källorna och sina 

tolkningar av dem som belägg för att konstruera förklaringen. 

KATEGORI D 

Svaren här uppvisar i många avseenden samma karaktär av kunnande som elevsvaren i kategori C. 

Några skillnader är dock möjliga att spåra. Den första är att den källkritiska granskningen ofta är något 

mer precis. Denna skillnad kan ses som en gradskillnad snarare än som en kvalitativt högre nivå av 
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kunnande.38 De andra faktorerna är mer betydelsefulla. Eleverna i kategori D visar en medvetenhet 

om att källornas grad av användbarhet är beroende av våra frågeställningar. Det öppnar också för in-

sikten att källor kan användas till att svara på frågor de ursprungligen inte var avsedda för. Eleverna 

förmår dessutom att i sina förklaringar göra en löpande syntes av det egna kontextuella kunnandet och 

tolkningarna av källorna. I exemplet nedan börjar eleven med att identifiera ursprunget för källa 1 och 

konstaterar att talet är samtida med kapplöpningen om Afrika. Eleven gör sedan en tolkning och kri-

tisk värdering av källan. 

Syftet är att framföra koloniseringen som positiv för hans hemland och med tanke på hans samhälls-

ställning så verkade han troligtvis trovärdig. Men denna källa är vinklad till britternas fördel, dock näm-

ner han att afrikanerna kommer att drabbas av ”nödvändigt våld” vilket Chamberlain anser är rätt.  

I detta avseende skiljer sig inte resonemangen avsevärt från exemplen i kategori C. Det eleven skriver 

sedan uttrycker dock ytterligare en dimension av kunnande. 

Källan går att använda för att visa hur en högt uppsatt britt tänkte. Men värdet ökar om man jämför 

den med andra källor som har andra perspektiv. 

Utöver att visa vilken typ av frågeställningar källan är användbar för ser vi dessutom att eleven är 

medveten om att vi bör ställa källor i relation till varandra när vi konstruerar våra förklaringar. Ett lik-

nande exempel återfinns i nästa utdrag. Eleven identifierar ursprunget för källa 1 och återger sedan i 

korthet sammanhanget runt Chamberlains tal och gör därefter en tolkning och värdering där Cham-

berlains resonemang kontextualiseras. 

Han talar om framgångarna för att lyckas få publiken på sin sida, särskilt viktigt eftersom det är viktigt 

folk med inflytande som han pratar inför. Det är viktigt att kapplöpningen, imperialismen får gott rykte 

i Storbritannien.  

Eleven diskuterar sedan Chamberlains civilisatoriska ambitioner.  

Han säger att det är deras nationella plikt […] men det är bara ett sätt att övertyga allmänheten om 

nödvändigheten. För dem var det egentligen en maktkälla, en ekonomisk källa för råvaror och överläg-

senhet […] länder som Storbritannien och Frankrike var ute efter att vara stormakter och vara den le-

dande folkgruppen. Med utökat landområde kommer de närmare sina mål. 

Nedan visar samma elev att den förstår hur källan kan användas och vilka frågor den kan hjälpa oss att 

undersöka.  

                                                      

38 Variationsteori beskriver vikten av att urskilja det som är kritiskt. Det kan implicera att eleven antingen har 
eller inte har urskilt nödvändiga aspekter av ett visst kunnande. Marton skriver samtidigt att lärande handlar om 
att gradvis lära sig bemästra aspekter av mänsklig kunskap. Vi kan inte förvänta oss att eleverna direkt ska om-
fatta generella konceptuella kategorier av kunnande. När elever utvecklar kunnandet sker det genom att de grad-
vis urskiljer de nödvändiga aspekterna - ett gradvis utvecklande av kunnandet (Marton, 2014).   
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Källan kan användas till att förstå tankebanorna under kapplöpningen. I alla fall hos de personer som 

tjänade på imperialism och på kapplöpningen. 

Ett sista exempel får illustrera hur kontextuellt kunnande, tolkning, källkritisk värdering och en insikt 

om källors skiftande användbarhet vävs samman i en och samma förklaring. Eleven börjar med att 

konstatera att Chamberlain anser det vara rätt att kolonisera Afrika med vilka medel som helst och 

skriver sedan. 

Han får det att låta som att de bara gör afrikanerna en tjänst. 

Genom att referera till en passage i källan belägger eleven sin tolkning av Chamberlains motiv.  Med 

hjälp av bakgrundskunskaper ifrågasätts sedan de påstådda motiven. 

De är ute efter naturtillgångar, guld, arbetskraft […] och de nya reglerna från Berlinkonferensen skap-

ade nog en ännu större hunger efter makt, nu måste de kontrollera hela landet. 

I elevens tolkning görs också en uttalat källkritisk värdering av källan. 

Samtidigheten är god. Dock uppvisar talet en stark tendens, man hör bara Chamberlains perspektiv på 

frågan. Han ser inte dödsoffer bland den inhemska befolkningen som ett problem. Däremot är dödsof-

fer bland de mannar som sänds ut ett stort problem. Detta är ju dock ett tal för brittiska kolonialsäll-

skapet så att det låter jävigt är egentligen en självklarhet.  

Tendensen i talet urskiljs vilket innebär att eleven förmår läsa mellan raderna. Det i sin tur förutsätter 

att eleven behärskar kontexten men även kan urskilja värdeladdade omdömen och vad som inte expli-

cit uttalas. Slutligen förklarar eleven i vilka sammanhang källan kan vara användbar. 

Man kan använda texten för att analysera de brittiska åsikterna om kapplöpningen. 

Dessa utdrag är representativa för kategorin. Eleverna uppvisar ett kontextuellt kunnande och förhål-

ler sig kritiskt tolkande till källmaterialet. De kan använda källorna och tolkningarna av dem som be-

lägg när de konstruerar sina förklaringar. Den kritiska värderingen är ofta något mer precis än för ka-

tegori C. I sina förklaringar förmår eleverna åstadkomma en argumenterande syntes av kontextuella 

kunskaper, tolkningar och referenser till källmaterialet. Den största skillnaden mellan kategori C och D 

är dock att i den senare kategorin har eleverna urskilt hur källors användbarhet kan variera beroende 

på våra frågeställningar. 

12. 1. IDENTIFIERANDET AV KRITISKA ASPEKTER - VAD BEHÖVER ELEVER LÄRA 

FÖR ATT KUNNA TOLKA OCH ANVÄNDA KÄLLOR 

De kritiska aspekter som identifierades för den del av lärandeobjektet som behandlar förmågan att 

kunna tolka och använda källor grundar sig på forskningsgruppens analyser av diagnoser, efterbedöm-

ningar och forskningslektionerna. För denna del av lärandeobjekt kunde inga tentativt kritiska aspekter 

identifieras med hjälp av kartläggningen eftersom den inte behandlade källhantering. Men till skillnad 
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Kritiska 
aspekter 

Diagnoser och 
efter- 

bedömningar 

K.a 1, 2 

Forsknings- 
lektion 2 och 3 

K.a 3, 4, 5 

från vad elever behöver lära för att föra resonemang om orsak bidrog analysen av forskningslektion-

erna 2 och 3 till att ytterligare kritiska aspekter identifierades för lärandeobjektet 39. Tre av de fem 

aspekter som framträdde som kritiska för elevers förmåga att kunna tolka och använda sig av källor 

synliggjordes genom dessa analyser, se figur nedan. 

 

 

 

 

 

Utifrån analysen av diagnosresultaten bedömde vi det som viktigt att vår undervisning synliggjorde att 

källor från det förflutna inte kan likställas med historiska redogörelser, något som var en vanlig upp-

fattning i kategori B, utan att de måste tolkas och granskas kritiskt. Många elever betraktade källorna 

som oproblematisk information. De såg inget behov av att tolka och förhålla sig kritiskt värderande 

inför uppgifterna. Som tidigare beskrivits är detta en stark indikation på att ingen skillnad görs mellan 

det förflutna och historia som disciplin. En kritisk aspekt får därför anses vara att undervisningen kan synlig-

göra behovet av att värdera och kritiskt granska källor utifrån vissa disciplinära principer. Förmågan att kunna 

göra valida tolkningar av källorna visade sig också ha ett starkt samband med elevens kontextuella 

kunnande om den historiska perioden ifråga. Diagnoserna visade att om eleven enbart är utlämnad till 

sin samtidsförståelse i hanterandet av källorna så är risken för det som beskrivs som bokstavliga tolk-

ningar och presentism stor. Kunskaper om kontexten visade sig ge eleverna större möjligheter att 

praktisera det som Historiskt tänkande-traditionen benämner som historisk empati. Kontextuellt kun-

nande får därmed anses vara en kritisk aspekt för att undvika bokstavliga tolkningar och presentism. För att kunna 

styrka orsaksresonemang i en historisk förklaring behöver argumenten beläggas med stöd av källor. 

Utöver att dessa argument grundas på kritiska och valida tolkningar av källmaterialet bör beläggen 

dessutom vara hämtade från mer än en källa. Detta eftersom jämförelser av flera utsagor ger större möjligheter 

att styrka källornas trovärdighet. Att använda och jämföra utsagor från flera källor ger också större möjligheter att 

belysa olika perspektiv i den förklaring vi konstruerar. Gruppen uppmärksammade denna aspekt under ge-

nomförandet av forskningslektionerna och i den andra och djupare analysen av diagnoser och efterbe-

dömningar framträdde aspekten som kritisk för elevernas förmåga att kunna tolka och använda sig av 

källorna. Diagnosens utformning var inte lika känslig för denna problematik som efter- bedömningen, 

men även i den senare visade sig ett sådant komparativt arbetssätt vara relativt ovanligt i elevernas 

                                                      

39 För ett vidare resonemang kring detta, se sammanfattande resultatdiskussion. 

Figur 27. Identifierandet av kritiska aspekter för att lära sig tolka och använda källor. 

 



 

107 

 

svar. Aspekten bedömdes därför som kritisk för elevernas förmåga att kunna tolka och använda sig av 

källor i en orsaksförklaring. Även källors skiftande användbarhet visade sig vara en kritisk aspekt för elevernas 

kunnande, något som inte heller framkom under analysen av diagnoserna utan framträdde först under 

forskningslektionerna och vid den efterföljande analysen av efterbedömningarna. Analysen av forsk-

ningslektionerna visade att eleverna inte såg att en källas användbarhet kan växla och att dess använd-

barhet i hög grad styrs av vilka frågor vi söker svar på. För många av eleverna var källornas värde kon-

stant vilket kunde yttra sig som att de ansåg att primärkällor alltid är bättre än sekundärkällor och att 

det är olämpligt att använda sig av tendentiösa källor. Det innebär att undervisningen därför behöver 

synliggöra vad källor kan och inte kan användas till i relation till specifika historiska frågeställningar. 

Slutligen visade det sig vara kritiskt att undervisningen kan synliggöra skillnaden mellan en äkta källa och en 

pålitlig utsaga. Varken diagnoserna eller efter- bedömningarnas konstruktion var känsliga för denna 

problematik. En eventuell problematik kopplad till äkthetskriteriet hade heller inte stått i fokus för 

lektionernas utformning och genomförande40. Detta källkritiska kriterium bedömdes inte som priorite-

rat vid utformningen av lektionerna eftersom forskningsgruppen själva gjort urvalet av källor.41 Att 

aspekten ändå kom att uppmärksammas under genomförandet av forskningslektionerna visar på en av 

styrkorna hos Learning Study som metod. Under genomförandet av forskningslektionerna visade sig 

den klassiska källkritiska terminologin ställa till problem för eleverna. Flera missförstod innebörden av 

äkthetskriteriet och likställde äkta källor med pålitliga utsagor. Undervisningen behöver därför synlig-

göra skillnaden i innebörd för denna terminologi. Det samlade dataunderlaget från studien visar sam-

tidigt att det inte är tillräckligt att elever urskiljer att det finns en metodologisk skillnad i innebörd mel-

lan en äkta källa och en tillförlitlig utsaga. Eleverna behöver samtidigt ett visst kontextuellt kunnande 

för att kunna värdera huruvida en källa är äkta och för att kunna bedöma om en utsaga är tillförlitlig. 

Nedanstående aspekter framträdde som kritiska för att eleverna ska lära sig att tolka och använda käl-

lor när de konstruerar förklaringar. 

Kritiska aspekter för att kunna tolka och använda källor i en historisk förklaring  

1. Att kunna förhålla sig kritiskt värderande inför källor och inte betrakta dem som oproblema-

tisk information. 

2. Att kunna tolka källor kontextuellt för att undvika bokstavliga tolkningar och presentism. 

3. Att kunna jämföra källor för att belägga utsagor och belysa olika perspektiv. 

4. Urskilja att källors användbarhet skiftar i relation till de historiska frågeställningarna. 

5. Urskilja skillnaden i innebörd mellan en äkta källa och en pålitlig utsaga. 

                                                      

40 Denna kritiska aspekt kom att hanteras i större utsträckning under genomförandet av Learning Study 2 som 
dock inte behandlas i denna forskningsstudie. 

41 Se även kapitel 8.1. Lektionernas design – ämnesdidaktik, metod och teori i samverkan 
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KAPITEL 13.  ATT LÄRA SIG TOLKA OCH ANVÄNDA KÄLLOR - 

LÄRANDEOBJEKTETS BEHANDLING  

Framställningen nedan följer hur de kritiska aspekterna har behandlats i undervisningen för den del av 

lärandeobjektet som specifikt rör vad det innebär att kunna tolka och använda sig av källor. Precis 

som fallet var för redovisningen av forskningslektion 1 är även här syftet att fördjupa förståelsen för 

innebörden av de kritiska aspekterna, att visa vad det innebär att kunna tolka och använda källor samt 

hur de disciplinära begreppen källhantering och historisk empati kan hanteras i undervisning för att 

möjliggöra ett utvecklande av elevernas kunnande. Därför kommenteras också hur och i vilken grad, 

undervisningen möjliggjorde ett urskiljande av de kritiska aspekter som framkom vid analysen av dia-

gnoserna. I kapitlet beskrivs även hur ytterligare kritiska aspekter framträdde under forskningslektion-

erna. De avsnitt där kunnandets karaktär synliggörs tydligast dominerar framställningen. Skildringen 

gör därmed inte anspråk på att behandla lektionernas innehåll i sin helhet, inte heller att återge inne-

hållet från respektive cykel i samma omfattning. Redovisningen har en något annorlunda karaktär jäm-

fört med föregående kapitel. Först behandlas den introducerande genomgången under forskningslekt-

ion 2. Framställningen följer sedan en tematik för källa 1, 2, 7 och 8 och illustrerar hur lärare och ele-

ver tillsammans tolkade dessa källor. Hanterandet av de kritiska aspekterna beskrivs ur ett historiedi-

daktiskt såväl som ett variationsteoretiskt perspektiv.  

Vid källhanteringen var vår avsikt att hålla de enskilda källorna och USPAF-mallen invariant. Källorna 

behandlades i sekvens och olika värden skulle synliggöras genom att lärarna i sin dialog med eleverna 

lät frågorna i USPAF-mallen variera i anslutning till respektive källa. Hur de kritiska aspekterna rent 

faktiskt kom att synliggöras beskrivs i anslutning till respektive källa. En sammanfattande beskrivning 

av skillnader i lärarnas hanterande av källorna under respektive cykel presenteras i ett separat kapitel. 

Större fokus ligger också på redovisning och analys av elevernas kommentarer än för den del av läran-

deobjektet som specifikt behandlar resonemang om orsak. Det motiveras av att den metodiska ut-

formningen av lektion 2 och 3 visade sig innebära goda möjligheter att fördjupa förståelsen för kun-

nandets karaktär genom analys av hur eleverna tolkade källorna under forskningslektionerna. Detta 

utöver det underlag som diagnos och efterbedömning också bidrar med. I utdragen nedan specificeras 

med ordet elev framskrivet när eleverna framför synpunkter. När läraren gör detsamma specificeras 

inte detta. 

13. 1. INTRODUKTION – KRITISKT VÄRDERA OCH JÄMFÖRA KÄLLOR (K. A. 1, 3) 

Under introduktionen av de lektioner som rörde källhanteringen ville vi synliggöra behov och motiv 

för att kunna tolka och använda källor i konstruktionen av historiska förklaringar. Vid introduktionen 

av lektion 2 förklarade lärarna principerna för USPAF-mallen i relation till traditionell källkritik och 
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gav exempel på hur hanterande av källor kan gå till. Citaten nedan visar några representativa utdrag av 

vad som betonades. Peter kontrasterar en historikers praktik mot naturvetenskapliga praktiker. 

Vad är det en historiker gör för att kunna ta reda på vad som har hänt? Du har en fråga eller ett pro-

blem du vill ha svar på, hur gör du då, vart vänder du dig? En kemist kanske blandar några vätskor och 

det händer något? En fysiker kanske släpper ett föremål och mäter hastighet? De gör experiment. Vad 

gör historikern?  

Elev: Man kan fråga någon som var med vid händelsen.   

Precis, och hur gör man om den personen inte finns, det kanske hände under 1800-talet?  

Elev: Man kollar i skrifter och så. 

Peter bekräftar elevens svar. Han säger att för att förklara orsakerna till kapplöpningen ska eleverna 

under momentet arbeta så som historiker gör. Han beskriver hur källhäftet är upplagt och repeterar de 

källkritiska kriterierna i relation till USPAF. 

Minns ni att det var vissa saker man skulle tänka på när man jobbade med källor, vi kallade det källkri-

terier. Jag tror vi nämnde fyra sådana. Är det någon som minns några av dem? 

Elev: Äkthet, beroende, tid, tendens.  

Peter säger att eleverna nu ska använda kriterierna på ett lite listigare vis. Han förklarar att med hjälp 

av USPAF blir det möjligt att ställa kritiska frågor till källorna. Peter håller upp en nyckelknippa och 

förklarar att USPAF och dess frågor kan ses som nycklar.  

För att öppna en källa, komma in i den, man kan jämföra med nyckelknippan.  Om vi tar den första 

nyckeln, U, i USPAF, så betyder det ursprung och innebär att jag ska undersöka var källan kommer 

ifrån. Är det ett foto, ett brev, dagbok, när den kom till, i viket sammanhang kom den till, är det i sam-

band med resa, är det en tidningsartikel? 

U som i ursprung sammankopplas med tidskriteriet. Peter redogör för de övriga förkortningarna i 

USPAF och relaterar även dem till traditionell källkritik. Han försöker också synliggöra motiven för att 

kunna tolka och värdera källor i sammanhang utanför skolämnet historia, att inte behandla källor som 

oproblematisk information. 

Om ni går omkring med USPAF i fickan, det väger ju egentligen ingenting, så kommer ni att se att ni 

kan använda det i jättemånga sammanhang. När du ser en bild, läser tidningen så är det jättebra att ha i 

huvudet. 

Även Jonas beskriver behovet av att kunna tolka källor under sin lektion. 

Det finns ju inga färdiga häften eller läroböcker i historia utan som ni vet, historiker på högskolor och 

universitetsnivå, de arbetar med källor för att få förklaringar till det förflutna.  
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Han illustrerar också behovet av att jämföra olika källor för att kunna konstruera underbyggda förkla-

ringar. 

Det räcker sällan med en källa för att jag ska kunna säga något med övertygelse om vad som hände i 

det förflutna. Hittar jag en dagbok som säger något om vad som hände 1910, t.ex. hur kvinnans situat-

ion var i Sverige 1910.  Så läser jag en dagbok från 1910 av en kvinna med borgerlig bakgrund som be-

skriver sin vardag och då är det ändå så att jag trots att jag känner att den är autentisk, den är äkta så 

kan jag ändå inte vara riktig säker att KVINNANS situation i Sverige var på det viset som skildras i 

den här dagboken. Varför är det så? 

Elev: Alltså, det är ju hennes uppfattning av hur det är, om hon är borgare så kanske hon inte kan be-

skriva hur det var för lägre klasser. 

Precis, jättebra, det är ETT perspektiv från en människa för hur det var att leva i 1910-talets Sverige 

[…] Så, hur måste jag arbeta som historiker om jag ändå vill ha en allmän bild av hur det var för kvin-

nor i Sverige 1910? 

Elev: Jämföra med andra. 

Jonas bekräftar elevens svar. Han kontrasterar brevet skrivet av kvinnan med borgerlig bakgrund med 

en arbetarkvinnas berättelse. Syftet är att i sin dialog med eleverna synliggöra att historiker måste an-

vända ett komparativt arbetssätt. 

Om jag hittar en dagboksanteckning skriven med en dålig blyertspenna, billigt papper, en fabrikskvinna 

som försöker skriva ned hur hennes vardag ser ut, hon har genomgått folkskola, så blir jag jätteglad för 

då har jag den här borgarkvinnans välskrivna text och arbetarkvinnans […]  Hur kan jag då dra slutsat-

ser för hur det var att leva i Sverige? Jo genom att jämföra de här källorna. Det kan vara så att jag vill 

veta hur en viss politisk reform slog gentemot kvinnor från olika samhällsklasser i Sverige 1910. Då kan 

jag genom att granska de här källorna se att de kanske slog lite olika.  

Jonas säger att eleverna ska använda ett sådant komparativt arbetssätt då de med hjälp av källorna 

konstruerar sina förklaringar. Han betonar också att alla källor kan bidra med något av värde även om 

de är tendentiösa.  

 Oavsett hur vinklad en källa verkar vara så kan den ändå ge mig något av värde.  

Jonas diskuterar den historiska frågans betydelse med eleverna. Att frågans karaktär kan göra även den 

mest tendentiösa källa användbar. Han använder exemplet propaganda och kontrasterar två frågeställ-

ningar.    

Säg att du har en affisch som skriker ut att borgarpolitiken är värdelös […] så har ni frågan, hur fram-

gångsrik var borgarnas politik 1920?  Så använder jag en socialdemokratisk propagandaaffisch […] är 

det en bra källa då? [...] nej, det är det ju inte […] Om jag har frågan, på vilket sätt försökte Socialde-

mokraterna på 1920-talet i den valkampanjen kritisera den borgerliga politiken, kan jag använda propa-

gandaaffischen då? 

Elev: Alltså, ja, beroende på vad de skrev på den. 
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JA, då blir den ju en utmärkt primärkälla, alla källor kan ge mig något av värde […]  de är användbara 

till något men värdet beror på min fråga. Förstår ni vad jag menar? 

I introduktionen synliggör Jonas att källors användbarhet och begränsningar måste ställas i relation till 

den övergripande historiska frågeställningen. Detta är en aspekt som inte självklart framkommer i 

traditionell undervisning i källkritik. Eleverna är i detta läge inte helt klara över frågeställningens cen-

trala betydelse för att kunna bedöma en källas användbarhet. Under forskningslektionerna kommer 

det senare att visa sig vara en kritisk aspekt för deras förmåga att kunna tolka och använda källorna. 

Han går också, precis som Sara och Peter, igenom principerna för USPAF i relation till traditionell 

källkritik. Vid P i USPAF stannar han upp och för en kortare diskussion kring en av de aspekter som 

diagnosen påvisade som kritisk. 

Hur kan jag märka att en källa kan utrycka intressen implicit, d.v.s. mellan raderna? Om jag säger något 

till dig […]. Något ganska neutralt. Hur kan du märka av min inställning bara genom hur jag uttrycker 

mig.  Om vi säger så här. Vilket FRUKTANSVÄRT vinterklimat vi har? 

Elev: Du tycker inte om det. 

Varför märker du det?  

Elev: Därför du använder ordet FRUKTANSVÄRT.  Hade du använt ordet härligt vinterväder vi har, 

då hade vi fattat att du tycker om det. 

Javisst, jag använde ett starkt värdeladdat ord. Ibland kan det vara mindre tydligt. Men att leta efter 

värdeladdade ord är ett bra sätt […]att använda lite språkanalys, då kan man märka att lärare Jonas inte 

älskar vintern precis. Att någon använder starkt värdeladdade ord visar ofta att någon har en stark åsikt 

kring någonting.   

Under introduktionen strävar lärarna efter att synliggöra behoven och motiven för att kunna tolka och 

använda källor ställt i relation till de aspekter som under diagnosen visade sig vara kritiska. USPAF 

förklaras, dess principer ställs i relation till den form av källkritik eleverna mött förut och mallen besk-

rivs som det verktyg eleverna ska använda när de under lektionerna tolkar och använder sig av käl-

lorna.  

13. 2. KÄLLA 1. KRITISKT VÄRDERA OCH KONTEXTUALISERA (K. A. 1, 2) 

Under den introducerande genomgången har också Sara diskuterat behovet av att kunna tolka och 

använda källor samt principerna för USPAF. Hon och klassen går tillsammans igenom de två första 

källorna innan eleverna får fortsätta med att arbeta i sina smågrupper med övriga källor. Eleverna har 

även haft i uppgift att gå igenom dem individuellt i förväg. Sara följer USPAF under genomgången 

och skriver ned elevernas förslag till tolkningar på tavlan. På tavlan har hon ritat upp USPAF-mallen 

och infogat källa 1 och 2 i ett rutsystem där varje bokstav i mallen återfinns i en separat ruta. I det ut-

drag som följer nedan ser vi hur Sara håller källa 1 (se figur 18 nedan) och USPAF-mallen invariant. I 

hennes dialog med eleverna kontrasteras olika värden genom att hon utgår från de olika frågor som 

inryms i mallen. Därigenom kan Sara synliggöra de kritiska aspekter som rör behovet av att tolka käl-
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Källa 1 

Stycket nedan är ett redigerat och översatt utdrag av den franske 

nationalekonomen Paul Leroy-Beaulieus argument för Imperial-

ism publicerade 1891. Utdraget är översatt från franska. 

”En stor del av världen är befolkad av barbariska stammar eller vildar 

som deltar i krig utan slut och utövar brutala seder. De vet mycket lite 

om konst och vetenskap. De vet inte hur man arbetar, uppfinner eller 

utnyttjar sin mark och sina naturresurser. De bor i små grupper i fattig-

dom spridda över stora områden, områden som om de används korrekt, 

kan ge mycket mat och rikedomar. I detta område av världen måste 

civiliserade människor ingripa. Det är inte naturligt för civiliserade 

människor i väst vilka utvecklar vetenskap, konst, och civilisation att 

inte dela med oss av våra kunskaper. Vi har en skyldighet att sprida 

kunskap om medicin, lag och kristen religion. En sådan omvandling av 

ett barbariskt land kan inte ske bara med hjälp av företag eller ekono-

miska förbindelser.”  

 

 

lor kontextuellt och kritiskt värderande. Hon börjar med att fråga eleverna vad det går att säga om 

källans ursprung. En elev säger att det är ett argument från ett tal. En kortare diskussion följer och 

man kommer fram till att 

detta inte går att slå fast med 

säkerhet. Källans ursprung 

kan också vara ett utdrag från 

en bok eller en tidningsartikel. 

Sara frågar sedan eleverna om 

tidsaspekten. 

Elev: Det var ju där-

omkring det hände.  

Sara bekräftar och går vidare 

till (S) i USPAF genom att 

fråga klassen vem som skrivit 

källan och vad syftet kan ha 

varit. Eleverna har ingen svå-

righet att konstatera att av-

sändaren är en viss Paul Leroy-

Beaulieu, fransk nationalekonom. Sara frågar klassen vad han kan ha haft för avsikt med sin argumen-

tation. 

Elev: Han argumenterar för imperialismen i Afrika  

 Ja det gör han, hela texten är ju en slags argumentation för imperialismen. Vad förmedlar källan för 

budskap, har den någon tendens?  

Elev: Vi skrev att han vill ju de ska åka dit för att tjäna pengar men han kan inte skriva det rakt ut så 

han försöker säga det på ett finare sätt, säger att de vill hjälpa dem. 

Ja, där kan man fråga sig vad han vill hjälpa dem med egentligen?  

Elev: Att hjälpa dem att utnyttja sina resurser.  

Ja, han argumenterar ju för att de ska hjälpa till i Afrika av olika anledningar men är han tendentiös åt 

något håll, har han en speciell vinkel på det han skriver?  

Elev: Han uppvärderar vita människor och anser att svarta människor inte förstår speciellt mycket. 

Som framgår av citaten verkar eleverna inte ha några svårigheter med att tolka Leroy-Beaulieus argu-

mentation. De visar sig kunna ”läsa mellan raderna” i meningen att de, baserat på den rådande histo-

riska kontexten, drar rimliga slutsatser av vilka underliggande motiv som kan ligga bakom hans argu-

ment. Sara frågar eleverna om de anser att Leroy-Beaulieu har ett rasistiskt synsätt, huruvida tendensen 

Figur 18. Källa 1 från elevernas källhäfte. 
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i källan är rasistisk. Även i den diskussion som återges nedan uppvisar eleverna ett kontextuellt kun-

nande i sina tolkningar av källan. Deras resonemang visar att de har förstått vikten av att beakta sam-

hällsstrukturen vid tolkandet av källor. Elevernas argumentation bygger på tesen att det var brukligt 

bland dåtidens européer att betrakta afrikaner utifrån ett rasistiskt perspektiv och därför förvånar inte 

Leroys-Beaulieus förhållningssätt dem.  

Elev: Alltså, det var ju inte rasistiskt på den tiden, då var ju alla så. Men han säger ju inte heller rakt ut 

att svarta är sämre. Han säger det fast på ett lite snällare sätt. 

Han lindar in det men du menar att det är hans budskap?  

Elev: Ja 

Elev: För att hoppa in i diskussionen. Det var ju ett helt annat samhälle.  

Ja, Hur var det här samhället, den här strukturen som vi diskuterade?   

Elev: Framförallt när det gäller rasism så var det väldigt annorlunda, väldigt många var av uppfattning-

en att olika raser var olika bra.  

Sara bekräftar att synsättet var vanligt under perioden och återkopplar till hur hon under lektion 1 be-

skrivit hur vetenskapsmän hjälpte till att legitimera rasismen. Av citaten ovan ser vi att eleverna visar 

en medvetenhet om den historiska kontext som omger källan genom att påpeka att Leroys-Beaulieus 

synsätt inte var ovanligt vid tiden. I diagnoserna framträdde sådant kontextuellt kunnande tydligt som 

en kritisk aspekt. Där var många av elevernas tolkningar bokstavliga och/eller kännetecknades av pre-

sentism. Men till skillnad från i diagnoserna har de nu genom arbetet med texthäftet och lärarnas ge-

nomgångar under lektion 1 en kontextuell tolkningsram att falla tillbaka på vilket illustrerar kontext-

förståelsens betydelse för att kunna tolka med historisk empati.  

13. 2. 1. KÄLLORS ANVÄNDBARHET (K. A. 4) 

Sara lyfter (A) i USPAF vilket rör källans användbarhet och frågar eleverna vad källan kan användas 

till. Om den kan vara användbar för att skriva en historisk uppsats och vilka begränsningar den i så fall 

kan ha. Flera elever kommenterar vad de ser som brister i källan.   

Elev: Den är ganska mycket tendentiös så man kanske inte ska använda den för att lära sig grejor.  

Den är inte bra för att lära sig om hur afrikaner var?  

Elev: Eller anledningen till varför man åkte ner dit. 

Sara stannar upp och utnyttjar elevens kommentar för att synligöra en av de aspekter som först under 

forskningslektionerna framstod som kritisk för elevernas kunnande. När eleverna i sina smågrupper 

diskuterade källornas grad av användbarhet var det vanligt förekommande att de gav uttryck för åsik-
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ten att källor de ansåg som tendentiösa inte var så användbara för att besvara en historisk frågeställ-

ning.  

Du sa något om varför man åkte ner dit. Skulle man ändå kunna tänka sig att man kan använda texten 

till just varför man åkte ner dit? Även om den är rasistisk, partisk och tendentiös Förklarar den ändå 

inte hur man resonerade för att åka till Afrika och tvinga människor till slavarbete och ta deras råvaror 

och skeppa hem. 

Elev: Ja, eller… 

Att man genom källan kan förstå tankesättet som de vita många gånger hade?  

Elev: En del kanske tänkte så [eleven resonerar mig sig själv, min kom] de åkte ju ner dit för att kanske 

få, ja ta det de hade där nere [ eleven stannar upp, tittar på Sara, min kom] men ja... 

Förstår du hur jag tänker? 

Elev: Ja… 

Att det är till precis detta som det kan vara bra att ha den här källan till?  

Elev: Ja… 

Eleven drar på svaret. Textutdraget ovan illustrerar hur eleven just börjat inse innebörden och vidden 

av att förhålla sig till källor ur ett detta perspektiv. Sara verkar ha synliggjort ett nytt sätt att betrakta 

källor. Att även tendentiösa källor kan vara användbara och att det är våra frågeställningar som i hög 

grad styr deras användbarhet. Hon frågar klassen om det är fler som har funderat över att källan kan 

vara användbar för att visa just vilket tankesätt européerna hade. Klassen förblir tyst. Saras lektion 

observeras av övriga lärare i forskningsgruppen och Jonas som lyssnat på en av gruppdiskussionerna 

säger att eleverna där diskuterade ytterligare aspekter av användbarhet i relation till källa 1.  

Elev: Vi sa att den kan vara bra för att visa hur de ville att det skulle framstå. 

Bra, jag skriver här att den kan vara bra för att visa hur de vita ville att det skulle framstå. Förstår ni 

andra hur vi tänker då?  

Flera elever nickar jakande. Sara frågar eleverna om de vill ställa ytterligare frågor till källan.  

Elev: Ja, vi funderade på hur de som läste texten, hur de tänkte, om de höll med?  

Det är ju en intressant tanke, du tänker om de blev upprörda när de läste det?  

Elev: Ja.  

Sara återkommer här till vikten av att tolka kontextuellt och ta samhällstrukturen i beaktande, en 

aspekt som visade sig vara kritisk i diagnoserna. En utebliven kritik mot Leroy-Beaulieu skulle kunna 

tolkas som att hans uttalande framstod som okontroversiellt. Sara förklarar att det kan ge oss en in-
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blick i dåtidens samhällsklimat. De aspekter som framträdde som kritiska i diagnosen synliggörs ge-

nom att Sara håller källa 1 och USPAF-mallen invariant. I dialogen med eleverna kontrasteras olika 

värden när hon utgår från de olika frågor som inryms i mallen. Dessutom ser vi av citaten ovan att 

forskningsgruppen identifierade ytterligare en kritisk aspekt genom Saras hanterande av källa 1, en 

aspekt som inte identifierades under analysen av diagnoserna, vikten av att vara medveten om att våra 

frågeställningar i hög grad styr källors användbarhet. Det får anses som ett viktigt kunnande inom käll-

tolkning och öppnar dessutom för en förståelse för att källor kan användas till att svara på frågor de 

ursprungligen inte var avsedda för. 

13. 2. 2. ÄKTA KÄLLOR OCH PÅLITLIGA UTSAGOR (K. A. 5)  

Vid lektion 3 under cykel 1 framträdde ytterligare en aspekt som kritisk för elevernas förmåga att 

kunna tolka och använda källor. Aspekten rör elevernas förståelse av den klassiska källkritiska meto-

den och illustrerar hur dess terminologi kan skapa svårigheter för eleverna. Aspekten synliggjordes vid 

gruppdiskussionerna under lektion 2 i Saras klass där det framkom att flera elever förstod äkthetskrite-

riet som huruvida en källas utsaga var trovärdig eller inte.  Sara frågar sin klass hur de förstår påståen-

det att en källa inte behöver vara sann bara för att den uppfyller äkthetskriteriet. Klassen funderar 

länge innan en av eleverna slutligen räcker upp handen.  

Elev: Eh, källan, alltså fakta kan ju vara alltså fel men själva tiden och beroende och allt sånt stämmer 

men själva fakta är fel.  

Sara bekräftar elevens svar och exemplifierar genom att vända tillbaka till källa 1 av Leroy-Beaulieu. 

Hon visar ett utdrag från källan på Power Point där den franske nationalekonomen ger uttryck för 

uppfattningen att afrikaner inte vet hur man förvaltar sina resurser. 

Källan är inte som en sann bild av hur afrikaner var. Men den är en äkta källa för den är skriven av en 

person som levde vid tiden och källan är inte förfalskad eller så. Däremot betyder den inte att det är en 

sann bild av samhällena i Afrika […] det kräver lite av tolkning och att man kan en del om sitt ämne 

innan man börjar läsa källan. 

Hon väljer ett historiskt exempel som eleverna är väl bekanta med och använder kontrast för att illu-

strera problematiken med att likställa en äkta källa med en pålitlig utsaga.  

Säg att man skulle hitta Hitlers dagböcker, det har dykt upp sådana förfalskningar […]  Då kan man ju 

inte ta hans bild […]  Det är inte sanningen om judarna. Men det är äkta på det viset att det speglar 

Hitlers tolkning av hur judar är. Nu har man inte hittat Hitlers dagböcker så det var bara ett exempel.  

Men ni förstår skillnaden mellan att man inte får ta det som står i källan som sant bara för att källan är 

äkta? Då måste man kunna lite om ämnet för att kunna sortera det där. 

Här lyfts återigen den kritiska aspekt som rör behovet av kontextuell förståelse för perioden ifråga. 

Sara betonar att det inte är tillräckligt att förstå den metodologiska innebörden av skillnaden mellan en 
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 Källa 2. Fotot visar en missionär med sina studenter. Källa: 

Okänd fotograf. 

 

äkta källa och en tillförlitlig utsaga. Ett kontextuellt kunnande krävs både för att kunna värdera 

huruvida en källa är äkta och för att kunna bedöma om en utsaga är tillförlitlig. 

13. 3. KÄLLA 2. KRITISKT VÄRDERA, KONTEXTUALISERA, JÄMFÖRA, 

ANVÄNDBARHET (K. A. 1, 2, 3, 4) 

Framskrivningen nedan bygger på cykel 3. Jonas introducerar lektion 2 enligt samma principer som 

Sara och tolkar de två första källorna tillsammans med eleverna. Han börjar med en allmän diskussion 

om vad det innebär att kunna tolka fotografier. Jonas ställer frågan huruvida foton i allmänhet kan 

sägas vara mer pålitliga än skriftliga källor. 

Elev: Det beror väl lite på, de kan väl vara det […] Alltså, man ser bättre på en bild. 

Jonas förklarar att man visserligen kan vilseleda och även lägga in egna intressen i text, att källan kan 

ha en tendens. Han förklarar sedan att även foton har sin problematik.  

Om en bild verkligen är ett fruset ögonblick i tiden kan den kanske vara lite mer objektiv på det viset.  

Han poängterar behovet av att även tolka foton, speciellt idag då man med modern teknik har stora 

möjligheter att ”klippa och klistra” och därmed förvanska.  

Elev: En arrangerad bild be-

höver ju inte vara pålitlig. 

Ja, har man ett speciellt in-

tresse så kan man ju arrangera 

bilder i förväg och få det att se 

ut så. Därför kan man inte 

säga att bilder är säkrare källor 

än vad texter är. Man måste 

vara lika kritisk.  

Han tar fasta på en diskussion som 

fördes i en av smågrupperna.  Ele-

verna i gruppen tyckte att männi-

skorna på fotot i källa 2 (se figur 19) 

såg väldigt allvarliga ut. Jonas säger 

att man under 1800-talet ens inte 

log på bröllopsfotografier. Han för-

klarar att fotografering var en komplicerad process och att det finns få dokumentära foton från denna 

tid. De flesta foton var som måleri och människor betraktade dem som sådana. 

Man ställde upp alla och så sa man något allvarligt så att alla bet ihop. Sedan togs bilden, mer som ett 

konstverk …] De var oftast arrangerade […] Det kan man tänka på när man studerar de här källorna 

Figur 19. Källa 2 från elevernas källhäfte. 
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och annars också. Det finns ett genomtänkt syfte bakom hur de är tagna, hur folk står osv, därför finns 

det oftast en stark vinkel även i bilder från historisk tid.  

Jonas frågar eleverna vad de kan säga om ursprunget för källa 2. Om den går att tidsbestämma.  

Elev: Sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. 

Varför tror du det? 

Elev: På grund av kläderna. 

Jonas bekräftar att i det här fallet är kläderna ett bra hjälpmedel för tolkningen. Men också att själva 

motivet ger oss vägledning. Han förklarar vidare att med hjälp av kvaliteten på fotot kanske också en 

expert på fototeknik kan dra vissa slutsatser. Jonas frågar klassen vad syftet med att ta fotot kan ha 

varit.  

Elev: Antingen är det för att visa att svarta och vita kan komma överens eller är det arrangerat och det 

inte alls är så. 

Elev: Eller för att det ska framstå som bra. 

Det ska framstå som bra […] man vill gärna vill visa att det är bra relationer mellan svarta och vita i Af-

rika? Vi kan misstänka att det är arrangerat, är det så ni tänker?  

Elev: Det kan också vara så att de vita ville visa på att de civiliserar de svarta, ja, lär dem att skriva och 

så. Det har man pratat om i andra källor också.  

Eleven demonstrerar här ett viktigt källkritiskt kunnande, behovet av att jämföra olika källor för att 

om möjligt styrka trovärdigheten i en utsaga och för att kunna belysa olika perspektiv. Jonas säger att 

ett syfte med källan också kan ha varit att få ekonomiska resurser till missionsarbetet. Att de som tog 

fotot kan ha velat förmedla att afrikaner behövde civiliseras och att det var de vita som kunde göra 

det.  

Att civiliseras innebär då naturligtvis att anamma kristendomen om man är vit europé i slutet av 1800-

talet. Hur märker ni det budskapet i bilden?   

Elev: Om man bildligt sett, hur bilden är tagen, så kan man se att farbrorn, gubben ser väldigt förnäm 

ut. Och så sitter några europeiska barn då och några afrikaner. Det ser ut som han sitter och ska tala till 

dom. 

Jonas instämmer och beskriver vad han ser som symboliken i bilden. Missionären sitter främst och 

högre än de andra. Afrikanerna sitter bland barnen. Den vite mannen framstår som en patriark. Jonas 

säger att för honom rymmer bilden ett budskap om afrikanernas underordning. Att de står under de 

vita.  

Håller ni med? Ni får gärna protestera eller tillföra något nytt. Om ni tycker att vi går snett i vår tolk-

ning här.  
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Elev: Den är hierarkisk också, han sitter längst åt vänster, sedan sitter de vita barnen och längst bort i 

bilden sitter afrikanerna. 

Knivskarpt, de vita är närmast honom. Det är nästan som en trappstege. 

Elev: JA 

Fast horisontell, här sitter den vite mannen, sedan det äldsta barnet, kanske hans son, med en fjunig 

mustasch där och sedan kommer yngre vita barn och sedan kommer afrikanerna. 

Elev: Det kan ju vara så att de inte fick sitta tillsammans, med de vita. 

Jonas säger att placeringen på fotot säkert inte är en slump och att man genom att studera detaljer kan 

dra många slutsatser av en bildanalys. En elev säger att bilden kan säga något om samhällsskillnader 

mellan kvinnor och män. Jonas tar fasta på elevens kommentar. 

Nu börjar det bli riktigt spännande, nu har vi dessutom underordningen kvinnor och män […] Den 

äldste sonen sitter närmast, männen är till vänster sedan kommer flickorna. Kanske är det ett tecken, 

medvetet eller omedvetet, på patriarkalismen under det sena 1800-talet?  

Han säger att klassen är duktig på bildanalys och går vidare till (A) i USPAF som står för källans an-

vändbarhet. Jonas frågar eleverna vilka frågor källan kan svara på, vilket användningsområde den kan 

ha. 

Elev: Vi skrev att den kan visa att det fanns kontakt mellan svarta och vita. 

Ja, det kan den definitivt visa att vita och afrikaner hade kontakt och fredlig kontakt, inte bara så att 

man möttes i konflikt. Visserligen med en stark hierarki, men det fanns alltså även fredliga, tämligen 

harmoniska relationer. Kan vi svara även på andra frågor? 

Elev: Ja, källan ger ju även en bild av hur torftigt det var i Afrika, man fick sitta utan skolhus. 

Levnadsomständigheter, jättebra, den kan ge en massa information som vi inte koncentrerat oss på här. 

MEN, om vi ska koncentrera oss på det som vi har för ögonen här, nämligen drivkrafterna bakom er-

övrandet av Afrika, kan den ge oss något användbart för detta?  

Genom att styra tillbaka dialogen till källans användbarhet i relation till frågeställningen synliggör han 

en av de aspekter som under forskningslektionerna framträdde som kritisk för elevernas förmåga att 

kunna tolka och använda källorna. Jonas utnyttjar också elevernas kontextuella kunnande genom att 

fråga dem hur källan förhåller sig i relation till de motiv som framkommit i övrigt källmaterial. Genom 

att kontrastera denna källa mot övrigt källmaterial synliggör han också behovet av att ställa källor i 

relation till varandra, en aspekt som framträdde som kritisk för elevernas kunnande. Nedan ser vi 

också hur han kontrasterar olika möjliga motiv för kapplöpningen för att synliggöra just denna källas 

användbarhet i relation till den specifika frågeställningen. 

Säger det något om de ekonomiska motiven, att de var ute efter råvaror? 
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Elev: Nej. 

Säger den något om de politiska motiven? Ni vet, att de var där av politiska skäl? 

Elev: Inte så. 

Så, vilka motiv är det som man kan skönja i bilden? 

Elev: Kanske att missionärerna skulle behöva skydd. 

Just det, missionärerna behövde skydd. Men också stöd för det man gjorde, d.v.s. att sprida mission 

och civilisation till Afrika. Så därför kan den här bilden användas för att besvara den frågan. Bilden ger 

oss en skymt av de idealistiska motiv som framfördes. 

Han säger att idealism i denna kontext innebar att vissa aktörer ansåg sig ha höga principer och idéer 

som man ville föra ut till andra människor. Källan kan därför användas för att visa vilka civilisatoriska 

och religiösa motiv som anfördes för att kolonisera Afrika. Han förklarar att källan givetvis också har 

begränsningar bland annat att vi inte vet dess ursprung. Men kanske framförallt att den inte säger nå-

got om de ekonomiska och politiska motiven till kolonisationen av Afrika.  I Jonas dialog med elever-

na om källa 2 synliggörs fyra av de aspekter som visade sig kritiska för elevernas förmåga att kunna 

tolka och använda källorna. Förutom behovet av att tolka källor kontextuellt och kritiskt värderande 

samt ställa dem i relation till varandra synliggörs även källors skiftande användbarhet i relation till den 

historiska frågeställningen. Precis som under Saras lektioner möjliggörs det genom att han håller 

USPAF-mallen och källan invariant och i sin dialog med eleverna kontrasterar olika värden med hjälp 

av de frågor som inryms i mallen. 

13. 4. KÄLLA 7. KRITISKT VÄRDERA, KONTEXTUALISERA, JÄMFÖRA, 

ANVÄNDBARHET (K. A. 1, 2, 3, 4) 

Utdragen nedan illustrerar de diskussioner som fördes av Jonas och eleverna under cykel 3 vid hante-

randet av källa 7 (se figur 20 nedan). Principerna för genomgången är desamma som för hans hante-

rande av föregående källa, med den skillnaden att eleverna i sina smågrupper redan har gjort egna 

tolkningar med utgångspunkt från USPAF. Det har inte berett dem några svårigheter att spåra källans 

ursprung (U) eller att göra en underbyggd tolkning av Fabris syfte (S) med att skriva boken. Jonas frå-

gar klassen om källans perspektiv (P).  

Elev: Han anser att Tyskland är den främsta stormakten och han vill känna sig stolt över sitt land. Både ekono-

miskt och vad det gäller land och så. 
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Källa 7 

Stycket nedan är ett redigerat och översatt utdrag från den tyske teo-

logen och kolonialpolitikern Friedrich Fabris bok, ”Behöver Tysk-

land kolonier?” från 1879. Utdraget är översatt från engelska. 

”Bör Tyskland slå in på Imperialismens väg? Jag anser att vi bör. För vi är 

en industrination. För att upprätthålla våra fabriker och producera våra va-

ror behöver vi tillgång till naturresurser. Resurser som gummi, olja, mangan 

för ståltillverkning och palmolja för maskiner är nödvändigt och kan hittas i 

Afrika och Asien. Att skaffa kolonier kommer också att gynna vår ekonomi. 

Att skaffa kolonier i fjärran länder kommer att öppna upp nya marknader 

att där vi kan sälja det vi producerar och köpa det vi inte producerar. Kolo-

nier kommer att ge våra bankmän nya företag och projekt att investera 

pengar i. 

Deltagandet i den Imperialistiska tävlan kommer att stärka vår militära kraft 

och bidra till försvaret av vår nation. Våra ångfartyg och krigsfartyg kräver 

kol för att fungera. Kolonier sprida utöver Afrika skulle ge alla våra fartyg 

hamnar för att ta upp kol och last. Genom att engagera sig i Imperialism 

kan vi begränsa kraften hos våra konkurrenter, Storbritannien och Frank-

rike. Vi kan förhindra att territorium faller i deras händer, och stoppa ytter-

ligare utbyggnad av deras Imperier. Tyskland skulle försvaga deras handel 

och hålla koloniala vinster borta från Storbritannien och Frankrike. Slutlig-

en, deltar vi i Imperialismen ökar den nationella stoltheten i Tyskland. Om 

vi framgångsrikt skaffar kolonier visar vi världen att vi är en stark nation. Vi 

kommer att ge utrymme för vår ökande befolkning att leva och arbeta. Ge-

nom att skaffa kolonier kan vi återställa Tysklands ställning som den mest 

prestigefyllda, viktiga och inflytelserika nationen i Europa.” 

 

Jonas håller med eleven 

och säger att Fabri lägger 

fram många argument för 

varför Tyskland bör skaffa 

sig kolonier och att källans 

budskap är tydligt. Att 

Fabris argumentation ut-

gör ett starkt politiskt 

ställningstagande till var-

för Tyskland bör delta i 

kapplöpningen. 

Vinklingen, det vi 

talar om som ten-

dens är väldigt stark 

här. Han har ett 

tydligt ställningsta-

gande, ett tydligt 

budskap som han 

hävdar i sin bok. 

Det är ganska en-

kelt att se i den här 

källan. 

Han frågar eleverna om 

källans användbarhet, om 

den kan användas för att 

utreda orsakerna till kapp-

löpningen.  

Elev: Ja, det tycker 

jag. Den berättar ju hur tyskarna, hur de tänkte. Varför de ville ha kolonier, de var ju inte de enda som 

tänkte på det här viset, varför man skulle ha kolonier. 

Jonas bekräftar och säger samtidigt att det som gör det möjligt för eleven att dra dessa slutsatser är att 

denne även har studerat andra källor som rör situationen. Han frågar vilka slutsatser som är möjliga att 

dra om man inte har dessa förkunskaper, om man bara har tillgång till källa 7 och står inför ett nytt 

forskningsområde.  

Elev: Att det kan ge resurser till Tyskland och så kan man få nya platser.  

Nya marknader […] någon som vill fylla i? 

Elev: De vill ju också sänka Storbritannien och Frankrikes makt, handel och kolonisationsvinster. 

Figur 20. Källa 7 från elevernas källhäfte. 
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Visst, man kan göra lite skada åt de värsta konkurrenterna i den här kampen om marknader […] och 

viktigt, inte minst för den unga staten Tyskland som bara varit en stat sedan 1871 när Friedrich skriver 

det här. Vad kan det ge tyskarna så att de känner sig som tyskar, inte som preussare, bayrare och allt? 

Elev: Att de i så fall skulle bli en stark nation. 

I Jonas resonemang kan vi se hur han själv drar fördel av sitt kontextuella kunnande när han förklarar 

hur viktigt det var för den unga nationen Tyskland att känna nationell enighet. Han konstaterar att 

källans användbarhet är stor i relation till den övergripande frågeställningen.  

Det är en massa motiv som räknas upp i Friedrich bok. Det kan nästan sammanfattas som de ekono-

miska och politiska motiven […]  Men, vad finns det då för begränsningar här? Vilka svar ger den inte?  

Elev: Han framställer det väldigt positivt och säger inget om de negativa konsekvenserna. 

De negativa konsekvenserna förtigs. Vi måste använda andra källor för att förstå att det också fanns 

negativa konsekvenser, för afrikanerna inte minst då.  

Elev: Jag tror att han bara nämner politiska och ekonomiska motiv, jag tror inte han lyfter fram motiv 

runt att civilisera afrikanerna. 

Jonas bekräftar att de idealistiska motiven inte diskuteras av Faber. De civilisatoriska motiven, de reli-

giösa motiven och spridandet av kristendomen nämns inte.  

De här två källorna tillsammans, kan de komplettera varandra? Är de bra att ha bredvid varandra om 

man ska förstå något om imperialismen? 

Elev: Det vore ändå bra med en text om vad afrikanerna tyckte. 

Jonas säger att källorna visserligen enbart visar på ett europeiskt perspektiv men att källa 2 och 7 till-

sammans ändå är mycket användbara, att de sammantaget illustrerar ekonomiska, politiska såväl som 

idealistiska motiv till kolonisationen.  Utöver att Jonas synliggör de kritiska aspekter som rör källors 

skiftande användbarhet samt behovet av att tolka kontextuellt och kritiskt värderande så belyser han 

även vikten av att jämföra utsagor i källor med varandra. Betraktat ur ett källkritiskt perspektiv fram-

kom ett exempel på detta när en elev i anslutning till hanterandet av källa 2 kommenterade att källor 

bör ställas i relation till varandra, vi ser också i efterbedömningarna exempel sådana resonemang hos 

eleverna42. Behovet av att jämföra utsagor i källor har som tidigare beskrivits flera orsaker. Dels ett 

rent källkritiskt behov i syfte att validera eventuellt falsifiera en utsaga. Här synliggör dock Jonas även 

den andra betydelsefulla dimensionen av kunnandet. Genom att jämföra utsagor kan vi få fler per-

spektiv på de eventuella orsakerna till en förändringsprocess, i detta fall orsakerna till kapplöpningen 

om Afrika. 

 

                                                      

42 Se tidigare avsnitt. 
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Källa 8 

Fotot visar Florence Preston år 1901 slå i den sista spiken 

i byggandet av den Ugandiska järnvägen vid Port Flo-

rence i den brittiska Östafrikanska kolonin (nuvarande 

Kenya). Florence var fru till Ronald O. Preston, chefsin-

genjör för det företag som byggde järnvägen. Källa: 

Okänd fotograf

 

 

13. 5. KÄLLA 8. ATT KONTEXTUALISERA (K. A. 2) 

Utdraget illustrerar hur källa 8 hanterades under cykel 2 (se figur 21). Peter frågar klassen vad källan 

visar, en av eleverna säger att den verkar visa en järnväg i Uganda och att järnvägen precis verkar ha 

blivit färdigbyggd. Peter frågar klassen 

om järnvägen slutar där. Klassen vill 

först inte svara men slutligen säger en 

elev att denne tror att det är så. Peter 

undrar då vad som kan finnas där järn-

vägen slutar men återigen kan eller vill 

ingen elev svara och Peter tvingas själv 

att söka tolka källan åt eleverna. Han 

säger att det ser ut som att järnvägen går 

ända ner till vattnet och frågar dem vad 

anledningen till det kan vara. 

Elev: Det kan komma fartyg.  

Ja det kan komma fartyg […] man 

får en massa frågor, varför är hon 

där i lång klänning? Det brukar ju 

inte rallare ha, de har sällan lång 

klänning […] nu är det där detek-

tivarbetet igen. Är det någon som 

har en idé?  

Klassen förblir tyst. Jonas, som observerar lektionen, säger att en av elevgrupperna reagerade över att 

det var en kvinna som stod och hamrade på rälsen.  

Elev: Ja det var väl det att kvinnor var så där lite bättre, jag vet inte hur jag ska uttrycka det. 

Peter säger att eleven har en bra idé och att kvinnans närvaro har en symbolisk betydelse. 

Om ni tittar på honom längst till vänster. Ser han ut som att han är nöjd? Vad är hans kroppsspråk?  

Han frågar en av eleverna hur denne skulle ha känt sig efter att ha slagit i den sista spiken och klarat 

att arbeta sig igenom den svåra naturen. Eleven bekräftar att den skulle ha känt sig nöjd. Peter säger 

att det troligen är därför som kvinnan är där och får slå i den sista spiken. Jonas ber om att få göra en 

kommentar angående Florence Preston, kvinnan som återfinns på fotot.  

Figur 21. Källa 8 från elevernas källhäfte. 
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Den borgerliga synen på kvinnan först, hon är den ädla. Ni vet att kvinnan alltid har varit förtryckt ge-

nom historien. Men hon har samtidigt lyfts upp på piedestal, att hon står för allt det fina hos männi-

skan. 

Jonas frågar klassen hur det kan förstås att kvinnan som representerar det ädla i den europeiska kul-

turen får slå i den sista spiken. Om det kan sammankopplas med vad européerna ville framhålla av sin 

gärning i Afrika. Han får dock inget gensvar. Peter väljer då att försöka få eleverna att se ett annat per-

spektiv.  

Var det de här som står här som byggde järnvägen som slet där i bushen, bland ormarna, bland de far-

liga djuren, bland insekterna, där malariamyggorna frodas, var hon där också och slog i spikar? 

En elev säger att det troligtvis var män som byggde järnvägen. Peter och eleven diskuterar sig fram till 

att det troligtvis var afrikanska män som användes som arbetskraft. 

Ja, jag skulle tro det. Jag vet inte exakt hur det gick till med järnvägsbyggena [… ] Ingenjörerna fanns 

där, de hade t.o.m. fått dit frun ibland. Men de som slet ont, det var nog inte de. De levde nog under 

svåra umbäranden de här också ibland. Men de som slet ont är de med på bilden? Ser du några såna?  

Nej, sista spiken var de inte med om. 

Under lektionen framkommer aldrig vad det möjliga syftet kan ha varit till att fotot togs. Under övriga 

cykler visade det sig att när en diskussion om källans syfte sammankopplades med källans ursprung 

och perspektiv gav det utmärkta möjligheter att synliggöra den kritiska aspekt som rör vikten av att 

förhålla sig kritiskt värderande till källor. Av utdraget ser vi att frågorna i USPAF-mallen frångås och 

att flera av mallens värden därmed inte synliggörs i en dialog med eleverna vilket också bidrar till att 

flera av de kritiska aspekterna inte behandlas. Behovet av att tolka källor synliggörs men Peter tvingas 

mer eller mindre att göra dessa tolkningar själv. Under lektionerna 2 och 3 i cykel 2 är eleverna betyd-

ligt mer tystlåtna i jämförelse med de två andra klasser som deltog i studien. Eleverna deltar inte aktivt 

i dialogen vilket får till följd att Peter får inta en roll som berättare och uttolkare av källorna. Vikten av 

att förhålla sig kritiskt värderande inför källor synliggörs inte och inte heller behandlas källors skif-

tande användbarhet. 

13. 6. SAMMANFATTANDE ANALYS – BEHANDLINGEN AV DE KRITISKA 

ASPEKTERNA UNDER CYKEL 1-3 

USPAF-mallens utformning innebar att lärarna hade möjlighet att synliggöra de kritiska aspekter som 

diagnoserna påvisat. Mallens design visade sig även möjliggöra synliggörandet av en av de kritiska 

aspekter som framträdde under forskningslektionerna. Med hjälp av bokstäverna A och F i USPAF 

fanns förutsättningar för att synliggöra den historiska frågeställningens betydelse för källors grad av 

användbarhet. Under forskningslektionerna var avsikten att hålla de enskilda källorna och USPAF-

mallen invariant och låta mallens frågor variera i en dialog med eleverna. Under cykel 1 och 3 med 

Sara och Jonas innebar det rent faktiskt att olika värden för de kritiska aspekterna synliggjordes (för en 
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sammanställning för lärarnas behandling av de kritiska aspekterna under cykel 1 respektive 3, se tabell 

8 nedan). Under cykel 2 synliggjordes den kritiska aspekt som rör behovet av att tolka källor kontextu-

ellt (se exempelvis hanterandet av källa 8 ovan). Men Peter hamnade oftast i rollen som uttolkare och 

berättare snarare än att eleverna tillsammans med honom tolkade källorna eftersom de visade sig vara 

ovilliga att föra en dialog med honom. Det bidrar till att de värden som en dialog baserad på USPAF 

möjliggör inte varierar i samma utsträckning som under övriga cykler. Dessutom frångås USPAF-

mallen delvis under cykel 2 vilket vi också kan se i hanterandet av källa 8 ovan. Det får till följd att den 

kritiska aspekt som rör behovet av att förhålla sig kritiskt värderande till källor inte tydligt framkom. 

Källors skiftande användbarhet synliggörs delvis under cykel 2. Aspekten behandlas i anslutning till 

vissa källor. Dock inte i relation till den specifika frågeställningen – Orsakerna till kapplöpningen om 

Afrika. När källors skiftande användbarhet väl behandlas under cykeln sker det utifrån ett generellt 

perspektiv, det vill säga att källors användbarhet i allmänhet kan variera. För en sammanställning för 

behandlingen av de kritiska aspekterna under cykel 2, se tabell 8 nedan.  
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Tabell 8. Att lära sig tolka och använda källor. Sammanställning för hur de identifierade kritiska aspekterna be-

handlades i termer av sekvens/simultanitet, innehållsliga värden respektive variationsmönster cykel 1-3, lektion 2, 

3.  

Cykel 1-3. Lektion 2, 3 – Att tolka och värdera källorna 

Invariant: 

De en-

skilda 

källorna 

och 

USPAF-

mallen. 

Varierar: 

Olika värden 

i dialogen 

kring frå-

gorna i 

USPAF-

mallen 

Behandling och 

variationsmönster 

Historiskt 

innehåll: 

Källorna 1-

8 

Cykel 1 

 

Cykel 2 

 

Cykel 3 

 

Att kunna förhålla sig 

kritiskt värderande inför 

källor snarare än att be-

trakta dem som informat-

ion. 

Sekvens 

Kontrast 

Synliggörs Behandlas impli-

cit i anslutning 

till någon källa. 

Synliggörs 

Att kunna tolka källor 

kontextuellt för att und-

vika bokstavliga tolkning-

ar och presentism. 

Sekvens 

Kontrast 

Synliggörs Synliggörs Synliggörs 

Att kunna jämföra källor 

för att belägga utsagor 

och belysa olika perspek-

tiv 

Sekvens 

Kontrast 

Synliggörs Synliggörs Synliggörs 

Att kunna urskilja att 

källors användbarhet 

skiftar beroende av vilka 

frågor vi söker svar på. 

Sekvens 

Kontrast 

Synliggörs Behandlas inte i 

relation till den 

aktuella fråge-

ställningen 

Synliggörs 

Att kunna urskilja skill-

naden i innebörd mellan 

en äkta källa och en pålit-

lig utsaga. 

Sekvens 

Kontrast 

Synliggörs Behandlas inte Behandlas 

inte 
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13. 7. ANALYS AV RESULTAT FRÅN DIAGNOS OCH EFTERBEDÖMNING 

Elevsvar i diagnoser och efterbedömningar analyserades utifrån samma kategorier, se nedan. 

Kriterier för bedömning av elevernas förmåga att kunna tolka och använda källorna 

A. Av förklaringen framgår inte att eleven använt sig av källorna.   

B. Källorna används i förklaringen. Tolkningarna kan uppvisa brister i förhållande till den histo-

riska kontexten. Källor betraktas huvudsakligen som information och/eller tolkas bokstavligt. 

C. Källorna används i förklaringen. Tolkningarna överensstämmer i stort med den historiska 

kontexten. Eleven försöker ställa kritiskt värderande frågor och/eller läsa mellan raderna. I 

tolkningen kan implicit en värdering av källornas användbarhet/ begränsningar framkomma. 

D. Källorna används i förklaringen. Tolkningarna överensstämmer i stort med den historiska 

kontexten. Eleven ställer kritiskt värderande frågor och/eller läser mellan raderna. I sin tolk-

ning förhåller sig eleven explicit till källornas användbarhet/begränsningar. 

 

Tabell 9. Resultatsammanställning. Att kunna tolka och använda källor - Antal elevsvar i respektive kategori för 

diagnos respektive efter- bedömning 

 

 

Kate-

gori 

A B C D Ele-

ver/klass 
Dia-

gnos 

Efterbedöm-

ning 

Dia-

gnos 

Efterbedöm-

ning 

Dia-

gnos 

Efterbedöm-

ning 

Dia-

gnos 

Efterbedöm-

ning 

Cykel 1: 

Sara 

4 0 19 1 2 17 0 7 25 

Cykel 2: 

Peter 

11 15 13 3 0 6 0 0 24 

Cykel 3: 

Jonas 

4 1 16 0 0 16 0 3 20 

Totalt 19 16 48 4 2 39 0 10 69 
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Även för den del av lärandeobjektet som specifikt rör elevernas förmåga att kunna tolka och använda 

källor uppvisar resultaten från efterbedömningen stark progression ställt i relation till resultaten från 

diagnoserna. I diagnoserna dominerade kategori B bland elevsvaren (48 av 78 elevsvar bedömdes 

överensstämma med denna kategori, se tabell 9 ovan). Källorna betraktades huvudsakligen som opro-

blematisk information och eleverna förhöll sig inte kritiskt värderande inför uppgifterna. Det var även 

vanligt förekommande att svaren uppvisade brister i förhållande till den historiska kontexten, var bok-

stavliga och/eller kännetecknades av presentism. Tillsammans med kategori, A där eleverna inte med 

säkerhet kan sägas ha använt sig av källorna för sin förklaring, utgjorde kategorierna A och B tillsam-

mans den överväldigande majoriteten av elevsvaren i diagnoserna (67 av 69 elevsvar, se tabell 9 ovan).  

Endast två elevsvar bedömdes överensstämma med kriterierna för kategori C och inga av svaren över-

ensstämde med kriterierna för kategori D. I efterbedömningen överensstämde en majoritet av elevsva-

ren med kriterierna för kategori C (39/69 elevsvar, se tabell 9 ovan), en förändring som får anses ut-

göra en betydande progression för elevernas kunnande. I kategori C förhåller sig eleverna kritiskt vär-

derande och gör kontextuellt valida tolkningar av källmaterialet. De visar även att de kan tolka och 

använda källorna som belägg i konstruktionen av sina förklaringar. Däremot är det fortfarande en mi-

noritet av svaren som kan placeras i kategori D där eleverna visar en medvetenhet om att källors an-

vändbarhet inte är konstant (10/69 elevsvar, se tabell 9 ovan). De tio elevsvar som i efterbedömning-

arna har bedömts överensstämma med kriterierna för kategori D är bland annat medvetna om att pri-

märkällor inte alltid är bättre än sekundärkällor, att tendentiösa källor kan utgöra utmärkt material i en 

historisk förklaring och att den historiska frågeställningen i hög grad avgör källornas användbarhet.  

Efterbedömningarna uppvisar stora skillnader för klassernas förmåga att tolka och använda källorna. 

Elevsvaren från cykel 1 och 3 visar betydligt bättre resultat än dem från cykel 2. Jämför vi klassernas 

resultat för kategorierna C respektive D vars kriterier motsvarar det mest utvecklade kunnandet för att 

tolka och använda sig av källor framkommer detta tydligt. I cykel 1 överensstämmer alla utom ett elev-

svar med kriterierna för kategori C eller D (24/25 elevsvar). Även i cykel 3 överensstämmer alla utom 

ett elevsvar med kriterierna för kategori C eller D (19/20 elevsvar). Dessa siffror utgör en markant 

skillnad jämfört med resultaten från cykel 2 där endast sex av elevsvaren uppfyller motsvarande krite-

rier (6/24 elevsvar). En del av förklaringen kan möjligen spåras i de resultat eleverna från cykel 2 upp-

visade redan i diagnoserna. Deras förmåga att hantera källor var i utgångsläget betydligt svagare än för 

de övriga klasserna. Av diagnosen kan vi utläsa att ca hälften av elevsvaren i cykel 2 överhuvudtaget 

inte använder sig av källorna för sin förklaring (11/24 elevsvar). Motsvarande siffror i cykel 1 och 3 är 

fyra elever i respektive klass (se tabell 9 ovan). Men elevsvaren från cykel 1 och 3 uppvisar samtidigt 

en betydligt högre grad av progression jämfört med elevsvaren från cykel 2. I efterbedömningen från 

cykel 2 ser vi att sex elevsvar uppvisar ett kunnande motsvarande kategori C (6/24 elevsvar, se tabell 9 

ovan), en kategori som inga elevsvar från cykel 2 uppnådde i diagnoserna. Det är en positiv förändring 

men de utgör trots allt bara en minoritet av elevsvaren från cykel 2. Antalet elevsvar i kategori C är 
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dessutom betydligt lägre än för de övriga klasserna. Det är till och med något fler elevsvar från cykel 2 

där källorna inte används i efterbedömningen (15/24 elevsvar) än vad som var fallet i diagnosen 11/24 

elevsvar). Avslutningsvis kan konstateras att analysen av diagnoserna visade att det var en kritisk 

aspekt att eleverna omfattar ett visst kontextuellt kunnande för den historiska period som källorna 

behandlar, detta för att de ska kunna göra historiskt rimliga tolkningar av källmaterialet. Till skillnad 

från när eleverna genomförde diagnoserna hade de vid genomförandet av efterbedömningarna tillgång 

till sådan kontextuell förståelse. En medvetenhet om att källor måste tolkas med hänsyn tagen till den 

historiska kontexten är ett första viktigt steg men resultaten från studien visar att för att eleverna ska 

kunna göra detta med kvalitet måste de också ha tillgång till viss kontextförståelse. En sådan förståelse 

möjliggjordes under lektion 1 genom lärarnas genomgångar, elevernas arbete med texthäftet och den 

stödmall som illustrerade hur resonemang om orsak kan konstrueras.  
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KAPITEL 14. SAMMANFATTANDE RESULTATDISKUSSION  

Denna forskningsstudie har undersökt vad gymnasieelever kan behöva lära sig för att kunna konstru-

era historiska förklaringar vid arbete med källor. Dess huvudsakliga bidrag är identifierandet och be-

skrivningen av kritiska aspekter som relaterar till vad det innebär att lära sig föra resonemang om or-

sak, tolka och använda sig av källor. Men även beskrivningen av hur en undervisningspraktik kan ut-

formas, vilken bidrar till att utveckla sagda förmågor hos eleverna, kan ses som ett bidrag till det histo-

riedidaktiska fältet. Utforskandet av vad som karaktäriserar förmågorna har baserats på en analys där 

ämnets karaktär, elevernas förförståelse och ämnespraktikens genomförande förstås och analyseras 

som en helhet. Studiens metod har varit Learning Study, en praktiknära iterativ forskningsmetod för 

analys och utveckling av undervisning och lärande (Runesson, 2012). Dess empiri utgörs av en Le-

arning Study som innehållsligt behandlar kapplöpningen om Afrika. I kapitlen som följer behandlas 

studiens resultat vilka även relateras till tidigare forskning. Dessutom förs en diskussion om resultatens 

tillförlitlighet och möjliga generaliseringsanspråk. 

14. 1. LÄRANDETEORETISK INRAMNING 

Forskningsstudien har utgått från två lärandeteoretiska traditioner, fenomenografi och variationsteori 

samt Learning Activity. Teorierna har använts på olika plan och fyllt olika behov i studien. En feno-

menografiskt präglad kartläggning genomfördes före utformandet av forskningslektionerna i syfte att 

identifiera tentativt kritiska aspekter för förmågorna. Kartläggningen fungerande därmed som stöd för 

forskningslektionernas utformning där variationsteorin har använts för att analysera relationerna mel-

lan undervisning och lärande och för att identifiera ytterligare kritiska aspekter för vad det innebär att 

kunna resonera om orsak, tolka och använda källor. Variationsteorin betonar att vårt lärande alltid är 

riktat mot någon form av innehåll och understryker att de förmågor eleverna förväntas utveckla måste 

synliggöras i förhållande till det innehåll som undervisningen behandlar (Marton, 2014). I denna studie 

har teorin använts för att synliggöra olika komponenter av vad det innebär att kunna resonera om or-

sak, tolka och använda källor i förhållande till ett specifikt historiskt innehåll, kapplöpningen om Af-

rika. Den har även erbjudit teoretiska redskap för att utforma undervisningen och analysera elevernas 

lärande. Utöver att undervisningen förmår synliggöra kritiska aspekter för de förmågor eleverna för-

väntas utveckla har en utgångspunkt för studien varit att eleverna även behöver utföra dessa handling-

ar i ämnespraktiken. Här har principer hämtade från Learning Activity fyllt viktiga didaktiska behov av 

metodkaraktär. Utformningen av forskningslektionerna inspirerades av Galperins teorier för hur en 

undervisningspraktik kan utformas i syfte att eleverna ska utveckla kunskaper och förmågor vid utfö-

randet av handlingar. För Galperin fungerar modeller och mallar som kulturella verktyg och scaffolds 

men också meningsskapande i elevernas arbete (Haenen, Schrijnemakers, & Stufkens, 2003; Galperin, 

1968; 1978; Haenen, 1996; Stetsenko, 2003). Dessa antaganden överensstämmer också med studiens 

historiedidaktiska utgångspunkter. Inom den brittiska historiedidaktiska traditionen betonas vikten av 
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att elever tillåts utöva den praktik som gör ämnets kunskapsproduktion möjlig (Hirst, 1974; Shemilt, 

1983). 

14. 2.  ÄMNESDIDAKTISKA UTGÅNGSPUNKTER  

Den ämnesdidaktiska utgångspunkten för forskningslektionernas utformning och genomförande har 

baserats på principer hämtade från den brittiska Historiskt tänkande-traditionen (Ashby, Lee, & 

Shemilt, 2006). Det finns en viktig likhet mellan dess utgångspunkter och fenomenografi och variat-

ionsteori i det att båda traditionerna lägger stor vikt vid att lärare måste förstå och ta hänsyn till ele-

vernas förförståelse/uppfattningar vid designen av sin undervisning. Så betonar exempelvis Husbands 

(2011) som har undersökt Pedagogical Content Knowledge (Shulman, 2004) inom historia betydelsen av att 

undervisande lärare har goda kunskaper om elevernas förförståelse och insikt i hur deras progression 

fortskrider vid utformningen av undervisningen. Brittiska historiedidaktiker har framför allt intresserat 

sig för de disciplinära begrepp som möjliggör förståelse och konstruktion av historia. De har bedrivit 

omfattande forskning angående elevers förståelse för exempelvis källhantering, orsak, konsekvens, 

kontinuitet och förändring. Forskningen har företrädesvis fokuserat på elevers uppfattningar om äm-

nets karaktär snarare än dess historiska innehåll och resultaten har ofta grundats på elevintervjuer 

(Shemilt, 1983; Shemilt, 1987; Lee & Ashby, 2000). 

I denna forskningsstudie utgjorde historiska förklaringar vid arbete med källor även Learning Studiens 

lärandeobjekt. Utforskandet av vad eleverna behöver lära i förhållande till lärandeobjektet har gjorts i 

relation till ett specifikt historiskt innehåll, kapplöpningen om Afrika. Det har skett genom en sam-

mansatt analys av elevernas uppfattningar, ämnets karaktär och undervisningens genomförande. Stu-

diens lärandeobjekt visade sig vara sammansatt och innehålla olika komponenter. Att undersöka vad 

elever behöver lära för att kunna konstruera historiska förklaringar i en disciplinärt inspirerad praktik 

innebar att utforska både vad som kännetecknar förmågan att kunna föra resonemang om orsak men 

även vad det innebär att kunna tolka och använda sig av källor. Dessa kan ses som två separata läran-

deobjekt men i en disciplinärt präglad praktik relaterar de till varandra. Beskrivet utifrån historiskt tän-

kande traditionens terminologi innebar lärandeobjektets utformning att utforska kritiska aspekter för 

de disciplinära begreppen orsak, källhantering och historisk empati43 i en innehållslig kontext som be-

handlade kapplöpningen om Afrika.  

                                                      

43 Historisk empati beskrivs som ett separat Second Order-begrepp inom Historiskt tänkande-traditionen men 
forskare rekommenderar att det behandlas som en integrerad del av undervisningen vid källhantering (Lee & 
Shemilt, 2011). Det var också vår utgångspunkt under forskningslektionerna där frågeställningar som relaterar till 
begreppet integrerades i den stödjande mall som eleverna hade tillgång till. 
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14. 3. LEARNING STUDIENS UTFORMNING 

Resultat från analyser av kartläggning och diagnoser visade att lärandeobjektets karaktär ställde olika 

krav på undervisningens innehåll och dess genomförande. Ett resultat som framkom var att elever 

behöver en viss kontext för att kunna föra kvalitativa resonemang om orsak och för att kunna tolka 

och använda sig av källor. Forskningslektionerna utformades för att tillhandahålla ett sådant samman-

hang och Learning Studien kom att genomföras som ett tematiskt moment omfattande tre lektioner i 

varje cykel. Lektion 1 illustrerade hur orsaksresonemang kan konstrueras inom ämnet men erbjöd 

även en kontext runt orsakerna till kapplöpningen om Afrika i form av en introducerande genomgång 

och ett texthäfte som behandlade sentida imperialism. Lektionerna 2 och 3 hade sin tyngdpunkt riktad 

mot vad det innebär att kunna tolka och använda källor där eleverna arbetade med källmaterial och 

därtill hörande tolkningsmallar. Forskningslektionerna utgick från principer inom Learning Activity 

där den metodiska utformningen följde Galperins modell baserad på orientering, stödjande mallar och 

dialog vilket innefattade individuellt- såväl som grupp- och helklassarbete (Haenen, Schrijnemakers, & 

Stufkens, 2003). Genom analyserna av kartläggning och diagnoser identifierades tentativt kritiska 

aspekter för vad eleverna behövde lära för att kunna resonera om orsak, tolka och använda källor. 

Undervisningen utformades för att synliggöra dessa aspekter med utgångspunkt tagen i variationsteo-

retiska antaganden och ämnets karaktär i såväl lärarnas genomgångar som i de mallar eleverna hade 

tillgång till. De senare var utformade med hänsyn tagen till de aspekter som visat sig kritiska och fun-

gerande som stöd för eleverna när de resonerade om orsak, tolkade och använde källorna för att kon-

struera sina förklaringar. 

14. 4. BEHOVET AV ATT SYNLIGGÖRA ÄMNETS KARAKTÄR AV KUNSKAPSFORM 

Omfattande forskningresultat visar att historieundervisning, såväl internationellt som nationellt, alltför 

sällan förmår synliggöra ämnets karaktär av tolkningsvetenskap där redogörelser och förklaringar utgår 

från skiftande perspektiv och grundas på belägg från källor. Ämnet behandlas istället ofta som min-

neshistoria och elever förväntas memorera ett givet narrativ (se exempelvis Husbands, Kitson, & 

Pendry, 2003; Seixas, 2000; Halldén, 1997, 1998; Rosenlund, 2011). En sådan undervisning utvecklar 

inte elevernas förmåga att tänka historiskt och ger dem inte heller redskap för att tänka kritiskt. Det 

överensstämmer inte heller med den nuvarande ämnesplanens ambitioner som beskriver undervis-

ningens övergripande mål som utvecklandet av elevernas historiemedvetande (2011).  Lee och Shemilt 

argumenterar för att progression i elevernas förmåga att konstruera historiska förklaringar kan ses som 

uttryck för ett sådant kvalificerande (2009). Detta förhållningssätt utgjorde en utgångspunkt för stu-

dien där en disciplinärt inspirerad ämnespraktik eftersträvades under forskningslektionernas genomfö-

rande. Genom att låta eleverna tolka och använda sig av källor ville vi undvika att lärandeobjektet re-

ducerades till minneshistoria, illustrera att historiska förklaringar behöver underbyggas med stöd av 

belägg men även utveckla elevernas förmåga att tolka och tänka kritiskt. Målet var att synliggöra äm-
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Fritt från Levesque. S 

Formulera en  historisk 
frågeställning 

Söka och välja lämpligt 
källmaterial 

Granska och tolka 
källorna 

Att formulera  
tolkningen i form av en 

historisk 
redogörelse/förklaring 

nets karaktär av kunskapsform och illustrera hur historiker arbetar för att konstruera historiska redo-

görelser och förklaringar genom att ställa frågor till det förflutna, granska och tolka källor.  För en för-

enklad illustration av en sådan process, se figur nedan. 

 

 

 

 

 

Studien fokuserade de två sista stegen av den process som beskrivs ovan. Forskningsgruppen hade 

formulerat den övergripande frågeställningen och även valt det källmaterial som användes under lekt-

ionerna44. De aspekter som visade sig vara kritiska för elevernas förmåga att kunna resonera om orsak, 

tolka och använda sig av källor är av olika karaktär och innefattar kunnande av olika slag. Grundat på 

den ämnespraktik som eftersträvats under forskningslektionerna är kunnandet delvis sammanvävt då 

eleverna förväntades konstruera och belägga sina resonemang om orsak genom att tolka och använda 

sig av källmaterialet. Nedan redovisas de kritiska aspekter som identifierades under studiens genomfö-

rande. Aspekterna redovisas separat men som resonemangen kommer att visa är kunnandet i hög grad 

sammanvävt.  

14. 5. VAD KAN ELEVER BEHÖVA LÄRA FÖR ATT KUNNA RESONERA OM ORSAK? 

I studien visade sig följande aspekter vara kritiska för att eleverna ska kunna resonera om orsak vid 

konstruktionen av historiska förklaringar:  

1. Urskilja temporala aspekter av en förändringsprocess för att inte förväxla orsaker och konse-

kvenser.  

                                                      

44 Forskningslektionerna kan sägas ha utgått från ett genetiskt perspektiv. Utgångspunkten togs i ett förflutet 
skeende, snarare än i en dagsaktuell problematik och elevernas möjliga frågeställningar inför denna. I Learning 
Study 2 följdes temat upp med ett historiskt innehåll som behandlade en mer samtida problematik, avkolonial-
iseringen och dess konsekvenser i Zimbabwe/Rhodesia där fokus specifikt låg på elevernas tolkande och använ-
dande av källor. Inget i Historiskt tänkande-traditionens historiedidaktiska principer och/eller i Learning Study 
hindrar dock att den historiska frågeställningen utgår från genealogiska principer. 

Figur 22. En disciplinärt inspirerad praktik - Att konstruera historiska redogörelser och förklaringar 
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2. Urskilja att orsaker bakom historiska förändringar oftast är av sammansatt karaktär och inte 

kan reduceras till en orsak. 

3. Urskilja att historiska förändringar orsakas av bakomliggande strukturer samt agerande från 

historiska aktörer och inte sker av sig självt. 

4. Urskilja att resonemang om orsak behöver underbyggas med stöd av belägg. 

De kritiska aspekterna kan beskrivas separat men som följande avsnitt kommer att visa är de samman-

flätande i ett utövande av orsaksresonemang. För att kunna föra kvalitativa resonemang om orsak be-

höver eleverna lära sig att hantera dem som en helhet. Eleverna behöver se att historiska förändringar 

har orsaker, att dessa oftast är av sammansatt karaktär och innefattar agerande av historiska aktörer 

såväl som påverkan från samhälleliga strukturer. Eleverna behöver dessutom urskilja de temporala 

dimensionerna av den förändringsprocess som ska förklaras. Att urskilja att resonemang om orsak 

behöver underbyggas med stöd av belägg framträdde inte som en kritisk aspekt för elevernas möjlig-

heter att föra ett resonemang om orsak i sig. Men aspekten blir kritisk i en ämnespraktik där elever 

förväntas underbygga sina orsaksresonemang med stöd av historiska belägg. För en något förenklad 

figur över de kritiska aspekter som framträdde, se figur nedan45. Det är viktigt att framhålla att figuren 

inte ska förstås ”linjärt” i meningen att eleverna i ett kvalitativt resonemang om orsak behandlar 

aspekterna steg för steg. De är sammanflätade och ömsesidigt beroende och eleverna behöver därför 

lära sig att hantera dem som en helhet. 

                                                      

45 Figuren omfattar fem fält medan de kritiska aspekterna är fyra till antalet. Förklaringen därtill är att den kri-
tiska aspekten 3 behandlar såväl behovet av att se att historisk förändring har orsaker samt att dessa oftast behö-
ver förklaras utifrån agerande från aktörer såväl som av samhälleliga strukturer. I figuren redovisas denna aspekt 
i två fält. 
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      Figur 23. Vad elever kan behöva lära för att kunna resonera om orsak. 

 

Historiska förändringar har orsaker (k. a. 3) 

Resultaten visar att undervisningen måste synliggöra att historiska förändringar har sin grund i orsaker, 

ett konstaterande som kan låta självklart på gränsen till banalt, men resultaten från analyserna av kart-

läggning och diagnoser visade att många elever inte såg något behov av att förklara kolonisationen av 

Afrika i termer av orsak. De beskrev kapplöpningens händelseförlopp men försökte inte resonera om 

dess orsaker. Fenomenet beskrivs även inom SCHP och i senare brittisk forskning där man undersökt 

hur elever förstår historiska redogörelser (Shemilt, 1983) och hur de resonerar om orsak (Lee & 

Shemilt, 2009). Även i brittiska undersökningar visar sig elever med vissa uppfattningar likställa orsa-

ker med händelser och ser inte att de senare behöver förklaras. Kartläggning och diagnoser visade 

också att för vissa av eleverna var européernas tekniska förutsättningar i sig en tillräcklig orsak för att 

förklara kolonisationen.  

Historisk förändring är oftast av sammansatt karaktär där orsakerna innefattar 

strukturer såväl som aktörer (k. a. 2, 3) 

Resultaten från analyserna av kartläggning och diagnoser visade att många elever reducerade sina re-

sonemang till en enda orsak vilken oftast var av materiell karaktär. När Shemilt inom ramen för SCHP 

utvärderade hur elever förstår hur narrativ/redogörelser är konstruerade visade det sig att elever kan 

ha svårt att urskilja att historisk förändring orsakas av samverkande faktorer (1983). Av de brittiska 
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resultaten framgår dock inte att elever företrädesvis skulle betona just materiella faktorer i sina redogö-

relser. Att eleverna i vår studie gör det har troligen ett samband med lärandeobjektets historiska inne-

håll. För att kunna förklara händelser i det förflutna behöver elever oftast förhålla sig till orsaker av 

sammansatt karaktär (Lee & Ashby, 2000; Lee & Shemilt, 2004; 2009; Levesque, 2009; Seixas & 

Morton, 2013). Kolonisationen av Afrika är ett sådant exempel och vi gjorde bedömningen att under-

visningen därför behövde synliggöra orsaker av både materiell och idealistisk art. Orsakerna till koloni-

sationen kan delvis förklaras utifrån ekonomiska orsaker. Europeiska stater och företag hade ett behov 

av råvaror, investerings- och avsättningsmarknader (Fergusson, 2003; Hobsbawm, 1997). Men precis 

som fallet är för många andra händelser i det förflutna var bedömningen att eleverna också behövde 

kunna förhålla sig till fenomen som rörde periodens tidsanda, tankesystem, värderingar och religiösa 

uppfattningar. Detta för att kunna göra en sammansatt förklaring för kolonisationens orsaker (Ashby, 

Lee, & Shemilt, 2006; Lee & Shemilt, 2009; 2011; Portal, 1987; Shemilt, 1983; 1987). I kartläggning 

och diagnoser var oftast periodens aktörer frånvarande i elevernas resonemang om orsak. I de fall såd-

ana nämndes framkom inte hur de interagerade med tidsperiodens omgivande samhälleliga strukturer. 

Kapplöpningen om Afrika behöver förklaras både utifrån strukturella faktorer, som exempelvis den 

europeiska industrialiseringen och dess följdverkningar, men även utifrån intressen och agerande från 

enskilda aktörer såsom exempelvis Bismarck och Rhodes. Vi gjorde därför bedömningen att undervis-

ningen behövde synliggöra strukturrelaterade och aktörsrelaterade orsaker såväl som de inbördes sam-

banden dem emellan. Denna slutsats överensstämmer också med resultat från Lilliestams undersök-

ning där hon visar att elevers förmåga att urskilja både aktör och strukturrelaterade resonemang och 

dessas inbördes relationer är en kritisk aspekt för att kunna föra utvecklade orsaksresonemang (2013).  

Orsaker existerar i en temporal dimension (k. a. 1) 

Resultaten visade också att många av eleverna hade svårigheter att hantera ett kronologiskt förlopp i 

sina orsaksresonemang. Händelser och förändringsprocesser i det förflutna existerar i en temporal 

dimension där betydelsen och innebörden av orsaker varierar över tid och givetvis också är beroende 

av vad som ska förklaras. Orsakerna till kapplöpningen om Afrika är exempel på ett skeende vars or-

saker kan sökas i långsiktiga strukturella förändringar av det europeiska samhället såväl som i orsaker 

av en mer kortsiktig karaktär. Orsakerna, vilka kan bidra till att förklara kolonisationen, är utdragna i 

tid och har temporala kopplingar till den växande handelskapitalism som följde i spåren av de geogra-

fiska upptäckterna. I sina resonemang om orsak var det få elever som pekade på sådana samband och 

gjorde temporala kopplingar tillbaka till tidigare epoker. Eleverna visade sig också sammanblanda or-

saker och konsekvenser i förhållande till det kronologiska förloppet under slutet av 1800- och 1900- 

talen. Den elev som saknar eller sammanblandar historiskt innehåll i sina försök att resonera om orsak 

för en specifik händelse riskerar även att förväxla orsaker och konsekvenser för samma händelse. I 

diagnoserna förekom flera exempel på detta fenomen. Vissa elever uttryckte uppfattningen att den 
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europeiska efterfrågan på afrikanskt gummi ledde till Europas industrialisering, att första världskriget 

orsakade kapplöpningen om Afrika eller att de afrikanska kolonierna erövrades under 1950-talet där 

USA och Sovjetunionen var de ledande kolonialmakterna. Fenomenet är känt inom historiedidaktisk 

forskning sedan tidigare (Barton & Lestvik, 2001), och forskningsgruppens medlemmar har också 

stött på denna problematik i den egna undervisningen. En rimlig slutsats är därför att elever behöver 

erbjudas någon form av kronologisk och kontextuell ram för de historiska fenomen som ska förklaras 

i termer av orsak. 

Resonemang om orsak behöver beläggas (k. a. 4) 

I en disciplinärt präglad praktik behöver elever se att resonemang om orsak beläggs med stöd av käl-

lor. Analysen av resultaten från efterbedömningarna visade att det efter forskningslektionerna genom-

förande var vanligare att eleverna kunde använda utsagor från källorna som belägg för att stödja sina 

resonemang om orsak. Det förekom även i diagnoserna men då behandlades källorna oftast okritiskt 

och tolkningarna var ofta bokstavliga. I efterbedömningarna förmådde många elever integrera eget 

kontextuellt kunnande tillsammans med belägg från källorna. Sammantaget indikerar det att elever, för 

att lära sig konstruera historiska förklaringar vid arbete med källor, behöver erbjudas en kontextuell 

förståelse för det fenomen som ska förklaras i termer av orsak. De behöver dessutom uppmärksam-

mas på behovet av att belägga sina resonemang och ges tillgång till vissa verktyg för att praktiskt 

kunna tolka och använda sig av källorna i dessa resonemang. 

14. 6. VAD KAN ELEVER BEHÖVA LÄRA FÖR ATT KUNNA TOLKA OCH 

ANVÄNDA KÄLLOR? 

I studien identifierades följande aspekter som kritiska för att elever ska lära sig tolka och använda käl-

lor när de konstruerar historiska förklaringar: 

1. Att kunna förhålla sig kritiskt värderande inför källor och inte betrakta dem som oproblema-

tisk information. 

2. Att kunna tolka källor kontextuellt för att undvika bokstavliga tolkningar och presentism. 

3. Att kunna jämföra källor för att belägga utsagor och belysa olika perspektiv. 

4. Urskilja att källors användbarhet skiftar i relation till de historiska frågeställningarna. 

5. Urskilja skillnaden i innebörd mellan en äkta källa och en pålitlig utsaga. 

De kritiska aspekterna kan beskrivas separat men i det praktiska utövandet är även detta kunnande 

sammansatt och dess aspekter ömsesidigt beroende. Resultaten visade att det var en grundförutsätt-

ning att elever medvetandegörs om behovet av att inta ett tolkande och kritiskt förhållningssätt till 
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källor. För att kunna utöva en sådan hållning i praktiken behöver elever kunna ställa kritiska frågor, 

skilja på äkta källor och trovärdiga utsagor, kunna jämföra utsagor, omfatta viss kontextuell förståelse, 

kunna skifta perspektiv, och slutligen se att källors användbarhet skiftar i relation till våra frågeställ-

ningar. För en något förenklad figur över de aspekter som framträdde som kritiska i studien, se nedan. 

Det är viktigt att framhålla att inte heller denna figur ska förstås ”linjärt” i meningen att eleverna när 

de tolkar och använder sig av en källa hanterar aspekterna steg för steg. Även dessa är sammanflätade 

och ömsesidigt beroende och eleverna behöver därför lära sig att hantera dem som en helhet. 

 

 

Figur 24. Vad elever kan behöva lära för att kunna tolka och använda källor. 

Se behovet av att tolka och värdera källor kritiskt (k. a. 1) 

Resultaten visade att en grundläggande förutsättning för att eleverna ska lära sig att tolka och använda 

historiska källor är att undervisningen förmår synliggöra behovet av att förhålla sig kritiskt värderande 

inför dem. Det var vanligt förekommande att elever betraktade källorna som oproblematisk informat-

ion vars utsagor utan vidare kunde användas för att konstruera en historisk förklaring, en slutsats som 

också överensstämmer med resultat från SCHP och CHATA (Ashby, Lee, & Shemilt, 2006; Shemilt, 

1987). Även om brittisk forskning framförallt fokuserat på elevers uppfattningar om ämnet och dess 

metodologi och inte har specifika lärandeobjekt som forskningsintresse uppvisar deras resultat lik-

nande slutsatser. De brittiska progressionsmodellerna visar att elever med vissa uppfattningar tar kun-

skaper om det förflutna som givna. De reflekterar inte över behovet att tolka källor utan betraktar 
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dem istället som vilken information som helst (Ashby, Lee, & Shemilt, 2006; Lee & Ashby, 2000; Lee 

& Shemilt, 2004; Shemilt, 1987). I flera av de ämnen eleverna möter i skolan, såväl som inför vissa 

företeelser i deras vardagsliv, kan detta möjligen vara en rimlig utgångspunkt, dock inte i ämnet histo-

ria. När elever likställer utsagor från historiska källor med historiska redogörelser och förklaringar är 

det en stark indikation på att de inte gör skillnad mellan det förflutna och historia som disciplin. Även 

inför nutida bearbetningar som deras läroböcker utgör exempel på behöver elever inta ett tolkande 

och kritiskt förhållningssätt. I någon mening kan läroböckerna ytterst ses som beroende av historikers 

tolkningar av primärkällor. Eleverna behöver uppmärksammas på att böckernas redogörelser och för-

klaringar inte kan behandlas okritiskt eftersom de bygger på ett urval, vissa perspektiv och tolkningar. 

Annorlunda uttryckt behöver eleverna medvetandegöras om att historia är en kunskapsform med litet 

utrymme för så kallad oproblematisk information. Ämnet innehåller givetvis sakuppgifter som kan, 

och har kunnat beläggas utom rimligt tvivel, uppgifter som vi utan större huvudbry kan ta som givna 

(Lee & Shemilt, 2009). Men den process som gjort en sådan framställning möjlig förutsätter ett tol-

kande och kritiskt förhållningssätt i relation till visst källmaterial. På samma vis förhåller det sig när 

eleverna själva ska försöka tolka och använda källor för att konstruera förklaringar. Att eleven ser be-

hovet av att inta ett disciplinärt präglat förhållningssätt till ämnet är en första grundläggande insikt och 

kan i sig ses som uttryck för ett kunnande. Frågan är då vad som krävs för att kunna utöva en sådan 

hållning i ämnespraktiken. 

Att lära sig ställa kritiska frågor (k. a. 1) 

Resultaten från analysen av diagnoserna visade att det var vanligt att elever tolkade källorna bokstavligt 

exempelvis så tolkades utsagor från aktörer i det förflutna ibland ordagrant. Det en aktör säger är för 

dessa elever likställt med vad aktören de facto menar. Eleverna urskiljer inte att det kan finnas outta-

lade syften, undertexter och uppgifter som utelämnas i det som sägs. De klarar inte att se ”bakom” 

utsagan och urskilja dess tendens. En problematik som även har framkommit i elevers hanterande av 

källor inom SCHP (Shemilt, 1987) och i de studier Wineburg genomfört (2001). Resultaten indikerar 

att elevernas bokstavliga tolkningar, förutom att ha ett samband med bristande insikt om behovet av 

att tolka källorna kritiskt, också kan bero på att de har svårt att ställa kritiska frågor av den karaktär 

som gör att källornas undertexter framträder. Diagnoser och forskningslektioner visade att elever kan 

ha svårt att på egen hand formulera denna typ av frågor. Undervisningen kan därför behöva erbjuda 

eleverna kulturella verktyg som innebär att de får stöd att formulera frågor av sådan metodologisk ka-

raktär i syfte att bland annat utforska källors ursprung, syfte och perspektiv. Vår bedömning var att de 

disciplinära begreppen orsak, källhantering och historisk empati46 för att inte framstå som alltför ab-

strakta behövde konkretiseras med hjälp av mallar, vilka utformats med hänsyn tagen till de identifie-

                                                      

46 De disciplinära begreppen beskrivs av Seixas som exempel på kulturella verktyg inom historieämnet (2012). 
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rade kritiska aspekterna, för att stödja eleverna i deras tolkande och användande av källorna (Haenen, 

Schrijnemakers, & Stufkens, 2003).  

Att förstå skillnaden i innebörd mellan en äkta källa och en pålitlig utsaga (k. a. 5) 

En aspekt vilken framträdde som kritisk under forskningslektionerna, och som även den kan sägas 

relatera till historisk metod, var att elever förmår skilja mellan äkta källor och pålitliga utsagor. När 

källkritik praktiseras i svensk historieundervisning arbetar lärare och elever vanligtvis med de källkri-

tiska kriterierna. Eleverna förväntas lära sig att hantera kriterierna av vilka äkthetskriteriet traditionellt 

utgör ett (Thurén, 2005). Resultaten visar att den källkritiska terminologin riskerar att ställa till pro-

blem då flera av eleverna missförstod innebörden av äkthetskriteriet och drog slutsatsen att en äkta 

källa också var en pålitlig utsaga. Om de källkritiska kriterierna ska vara den naturliga ingången, och 

det första som eleven möter för att lära ett källkritiskt och tolkande förhållningssätt, visar resultaten att 

det är viktigt att den undervisande läraren är medveten om att för elever är den språkliga innebörden 

av kriterierna inte självklar. Deras innebörd måste därför synliggöras i undervisningen. I förhållande 

till äkthetskriteriet kan en sådan möjlighet vara att med utgångspunkt tagen i en historisk frågeställning 

kontrastera två äkta källor vilka behandlar samma historiska innehåll, en vars utsaga kan anses trovär-

dig och en som inte är det.47 Samtidigt är det viktigt att påpeka att det samlade dataunderlaget visar att 

det inte är tillräckligt att elever urskiljer att det finns en metodologisk skillnad i innebörd mellan en 

äkta källa och en tillförlitlig utsaga. Eleverna behöver också visst kontextuellt kunnande för att kunna 

värdera huruvida en källa rimligen kan vara äkta och för att kunna bedöma om en utsaga verkar vara 

pålitlig. 

Att lära sig skifta perspektiv (k. a. 2) 

Elevernas resonemang vid diagnoser, efterbedömningar samt under forskningslektionerna illustrerar 

hur deras tolkningar ibland kännetecknades av presentism och/eller var bokstavliga. Presentismen 

yttrar sig genom att eleverna inte förmår lämna sin samtidsförståelse och inta källans perspektiv, ett 

fenomen som också det visat sig inom SCHP och CHATA (Ashby, Lee, & Shemilt, 2006; Lee & 

Ashby, 2000; Lee & Shemilt, 2011; Lee & Shemilt, 2004). Problemet kan ha en metodologisk dimens-

ion och relatera till det som anglosaxisk historiedidaktik beskriver som förmåga till historisk empati 

(Lee & Ashby, 2000; Lee & Shemilt, 2011). Resultaten från denna studie visar att elevernas källtolk-

ningar ibland kan betraktas som rimliga utifrån ett nutida perspektiv men inte betraktat utifrån den 

förflutna kontexten. För att kunna tolka historiska källor krävs oftast att eleven förmår göra ett temp-

oralt perspektivskifte. Undervisningen behöver därför synliggöra behovet av att tolka med utgångs-

punkt tagen i den förflutna kontext som omger källmaterialet. Den måste illustrera att källor från det 

                                                      

47 Ett sådant förhållningssätt prövades i Learning Study 2.  
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förflutna inte kan tolkas enbart utifrån elevens samtidsförståelse. Som ett första steg behöver eleverna 

medvetandegöras om behovet av att försöka förstå de mentaliteter som kännetecknar den förflutna 

samhällskontexten och dess aktörer i sitt tolkande av källorna. Det andra steget innebär att i själva tol-

kandet kunna inta och upprätthålla ett sådant perspektiv (Lee & Shemilt, 2011). När vi tolkar förflutna 

skeenden utgår vi alltid från vår samtida förståelse. Ett utvecklat kunnande innebär dock att vara med-

veten om problematiken och sträva efter att inta och försöka förstå de perspektiv som källorna ger 

uttryck för. De skillnader som resultaten mellan diagnoser och efterbedömningar uppvisar tyder på att 

elever för att kunna göra detta med kvalitet behöver viss kontextuell förståelse för det sammanhang 

som källorna behandlar.   

Att kunna kontextualisera (k. a. 2) 

Resonemanget ovan för oss tillbaka till behovet av att omfatta viss kontextuell förståelse för att kunna 

tolka och använda sig av källor. En möjlig orsak till den presentism som vissa svar uppvisar är att ele-

verna saknar kontextuella kunskaper i tillräcklig grad för att kunna göra underbyggda tolkningar av 

aktörers intentioner och handlande i den förflutna kontext som källorna behandlar. När elever enbart 

har tillgång till sin nutida referensram blir de ”utlämnade” till att enbart använda sig av denna i tolkan-

det av källorna. Elevernas förbättrade resultat i efterbedömningarna är en tydlig indikation på att för-

mågan att kunna tolka källor har ett starkt samband med behovet av att omfatta en viss kontextuell 

förståelse för den historiska sammanhang som källorna behandlar.  

Även det fenomen vilket benämns som bokstavliga tolkningar kan ha ett samband med bristande kon-

textuell förståelse för det sammanhang som källorna behandlar. Eleverna förmår inte att kontextuali-

sera källans utsaga i relation till det förflutna sammanhanget eftersom man saknar tillräckliga kunskap-

er om detsamma. Fenomenet kan i viss utsträckning även röra den språkliga kompetensen. För att 

kunna spåra tendens krävs exempelvis att eleven förmår urskilja vad som kan betraktas som värdelad-

dade påståenden i en utsaga. Wineburg betonar i sina resultat betydelsen av metodologiskt kunnande 

(2001). Historiker som inte var experter inom det fält källorna behandlade hade betydligt mindre pro-

blem att göra rimliga tolkningar än de sista års-studenter som deltog i hans undersökning. Förklaring-

en ligger enligt Wineburg i det djupa metodologiska kunnande de förstnämnda omfattar. Ett kun-

nande som innebar att historikerna resonerade sig fram till rimliga tolkningar genom att föra en käll-

kritisk dialog med källorna. Även i de fall när studenter kunde sägas ha mer kontextuella kunskaper än 

historikerna klarade sig de sistnämnda bättre (2001). Wineburgs resultat visar förvisso på betydelsen av 

metodologiskt kunnande men jämförelsen haltar ändå något om vi jämför med de gymnasieelever som 

deltog i vår studie. Studiens resultat, men även våra tidigare erfarenheter av historieundervisning, indi-

kerar att svenska första-årsgymnasister ofta saknar kontextuella kunskaper i en sådan utsträckning att 

det svårligen går att bortse ifrån dess betydelse för elevernas möjligheter att kunna göra historiskt rim-
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liga tolkningar av källor av den karaktär som användes i studien. Elever behöver givetvis behärska 

grundläggande principer för källkritisk metod i någon form, men metodkunskaperna ersätter inte be-

hovet av kontextuell förståelse. Fackhistorikers eventuella brister i detta avseende går inte att jämföra 

med motsvarande brister hos våra gymnasieelever. En rimlig slutsats av resultaten är att elever behö-

ver tillgång till en viss kontextuell grund för att kunna tolka och använda sig av källor. De kan inte 

förväntas utgå enbart från primärkällor för att konstruera orsaksförklaringar. I denna studie fyllde 

texthäftet och de introducerande genomgångarna en sådan kontextuell funktion.  

Att lära sig jämföra källor och kunna bedöma källors skiftande användbarhet i för-

hållande till historiska frågeställningar (k. a. 4, 5) 

I den andra och djupare analysen av data framträdde förmågan att kunna jämföra källor som en kritisk 

aspekt för att eleverna ska lära sig tolka och använda källor. I elevsvaren var ett komparativt arbetssätt 

relativt ovanligt i såväl diagnoser, efterbedömningar som under forskningslektionerna. Som den tidi-

gare framställningen visat behöver elever uppmärksammas på behovet av att förhålla sig kritiska inför 

de källor som används för att belägga resonemang. De behöver dessutom förenklat uttryckt behärska 

vissa metodologiska verktyg och omfatta en förståelse för den kontext som källorna behandlar (se 

ovan). Men resultaten visar samtidigt att förmågan att kunna tolka och använda källor är mer samman-

satt än så. När elever konstruerar historiska förklaringar bör deras belägg vara hämtade från mer än en 

källa eftersom jämförelser av flera utsagor ger större möjligheter att styrka trovärdigheten hos källorna 

(Levesque, 2009). Resonemanget kan sägas härröra till den granskande delen av den källkritiska meto-

den där elever förväntas använda källkritiska kriterier för att söka verifiera/falsifiera utsagor hos källor. 

Men sett i förhållande till lärandeobjektets karaktär är den andra dimensionen av att lära sig att jämföra 

källor kanske mer betydelsefull. Att kunna jämföra källor ger större möjligheter att belysa olika per-

spektiv i den förklaring som eleven konstruerar. För det historiska innehåll som behandlades under 

lärandeobjektets genomförande yttrade det sig genom att såväl undervisande lärare som elever med 

hjälp av ett komparativt arbetssätt förmådde synliggöra flera perspektiv för förändringsprocessens 

orsaker såväl som vissa av dess konsekvenser.    

Vid analysen av forskningslektionerna och efterbedömningarna framkom också källors skiftande an-

vändbarhet som en kritisk aspekt för att elever ska lära sig använda källor. En majoritet av eleverna såg 

inte att en enskild källas användbarhet i hög grad styrs av vilken historisk frågeställning vi söker be-

svara. Många elever såg istället källans värde som en fast variabel. En vanlig uppfattning bland elever-

na var att primärkällor alltid är bättre än sekundärkällor och att man inte bör använda sig av tendenti-

ösa källor för att konstruera historiska förklaringar. Resultaten visar att för att eleverna ska lära sig an-

vända källor behöver de ges tillfälle att se vad källor kan och inte kan användas till i relation till speci-

fika historiska frågeställningar. Undervisningen behöver därför synliggöra hur olika frågeställningar 

kan få användbarheten hos en och samma källa att skifta. Under studiens genomförande visade sig 
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kontrast vara ett effektivt variationsmönster för att utveckla elevernas förmåga i relation till de kritiska 

aspekterna. En möjlighet kan därför vara att låta undervisningen utgå från en tendentiös källa och 

kontrastera två olika historiska frågeställningar i förhållande till källan. En historisk frågeställning som 

innebär att källan är användbar och en frågeställning som innebär att dess tendens gör den olämplig 

att använda i förhållande till frågeställningen.  

14. 7. HUR KAN UNDERVISNINGEN UTFORMAS FÖR ATT BIDRA TILL ATT ELEVER 

LÄR SIG KONSTRUERA HISTORISKA FÖRKLARINGAR? 

Resultaten visade stark progression för elevernas förmåga att konstruera historiska förklaringar och 

eleverna utvecklade sin förmåga inom båda dimensionerna av lärandeobjektet.  

Att lära sig resonera om orsak 

Efterbedömningarna visade att eleverna efter forskningslektionernas genomförande i betydligt högre 

utsträckning kunde föra resonemang där kolonisationens orsaker överensstämmer med den historiska 

kontexen och dessutom framstår som sammansatta. En majoritet av elevsvaren innehåller resonemang 

om såväl materiella som idealistiska faktorer där eleverna förmår att resonera om de inbördes sam-

banden och betydelsen av dessa orsaker. I 13 av de 69 elevsvaren fördes dessutom resonemang om 

kolonisationens långsiktiga och kortsiktiga orsaker och/eller strukturer och aktörers betydelse och 

samverkan. En möjlig förklaring till förändringen är att kritiska aspekter för vad eleverna behövde lära 

hade identifierats i kartläggning och diagnoser och att undervisningen utformats med hänsyn tagen till 

dessa. De kritiska aspekterna synliggjordes i elevernas texthäfte, lärarnas genomgångar samt i elevernas 

mall för orsaksresonemang. Genom forskningslektionernas utformning förekom de kritiska aspekter-

na i flera sammanhang och eleverna fick dessutom möta dem individuellt, i smågrupp och i helklass. 

Mallen för resonemang om orsak var utformad utifrån de aspekter som visat sig kritiska och funge-

rande som stödjande struktur när eleverna konstruerade sina resonemang (Haenen, Schrijnemakers, & 

Stufkens, 2003; Galperin, 1968; 1978; Haenen, 1996; Stetsenko, 2003). Efterbedömningarna visade att 

det varit verksamt att i ett första steg synliggöra kritiska aspekter för hur orsaksresonemang kan kon-

strueras med utgångspunkt i ett historiskt innehåll som eleverna redan är bekanta med. I nästa steg 

strukturera undervisningen utifrån dessa aspekter i behandlingen av det nya historiska innehållet. Ut-

tryckt i variationsteoretiska termer visade det sig vara effektivt att synliggöra kritiska aspekter och låta 

innehållsliga värden kontrasteras i lärarnas genomgångar såväl som i elevernas gruppdiskussioner och i 

deras arbete med orsaksmallen (Marton, 2014).  En spekulation är det faktum att lärandeobjektets ut-

formning inkluderade arbete med historiska källor ytterligare kan ha bidragit till elevernas progression. 

Arbetet med källtolkningen kan ha stärkt deras möjligheter att föra kvalitativa orsaksresonemang. I 

källmaterialet framkom de historiska aktörernas argumentation för en kolonisation av Afrika väl så 
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tydligt än vad som är fallet i en traditionell lärobok. Primärkällor kan ofta ”tala” tydligare till en elev än 

vad en lärobok förmår. I den senare är texten av utrymmesskäl ofta mycket översiktlig48.  

Att lära sig tolka och använda källor 

Även för den del av lärandeobjektet som rörde elevernas förmåga att kunna tolka och använda källor 

uppvisar resultaten från efterbedömningen en progression ställt i relation till resultaten från diagno-

serna.  I diagnosen dominerade elevsvar där källorna främst betraktades som oproblematisk informat-

ion och eleverna såg inte behovet av att förhålla sig kritiskt värderande. Det var dessutom vanligt fö-

rekommande att tolkningarna inte överensstämde med den faktiska historiska kontexten, var bokstav-

liga och/eller kännetecknades av presentism. I efterbedömningen förhöll sig däremot flertalet elever 

kritiskt värderande och gjorde kontextuellt rimliga tolkningar av källorna. De visade också att de 

kunde använda dem som belägg för att konstruera sina förklaringar. Däremot var det fortfarande en 

minoritet som visade en medvetenhet om att källors användbarhet inte är konstant. Precis som för 

den andra delen av lärandeobjektet finns flera möjliga förklaringar till de förbättrade resultaten. Också 

här hade tentativt kritiska aspekter identifierats genom diagnoserna och lektionerna var systematiskt 

planerade och uppbyggda på grundval av dessa analyser. Under lektion 2 och 3 följdes principerna för 

Galperins metodik baserad på orientering, mallar och dialog samt arbete individuellt, gruppvis och 

helklass (Haenen, Schrijnemakers, & Stufkens, 2003). Det innebar att även för denna del av lärandeob-

jektet fick eleverna möjlighet att möta de kritiska aspekterna i flera omgångar och under olika former. 

USPAF-mallen utformades med stöd av variationsteoretiska antaganden och utifrån ämnets karaktär 

för att synliggöra de aspekter som visat sig kritiska i diagnosen. Variationsmönstret var kontrast och 

byggde på att lärarna genom dialog med eleverna skulle synliggöra olika värden för de kritiska 

aspekterna (Marton, 2014).  

Det går inte med säkerhet att avgöra i vilken utsträckning användandet av USPAF-mallen underlättade 

elevernas hanterande av källorna. Mallen gav dem dock stöd i arbetet med att ställa kritiska och tol-

kande frågor. Den bidrog dessutom till att placera källorna i en historisk kontext och relatera dem till 

en historisk frågeställning. Eleverna arbetade enskilt och i grupp med mallen, dessutom var forsk-

ningslektionerna utformade så att lärarna kunde använda den för sina introducerande och avslutande 

genomgångar. Under cykel 1 och 3 följdes mallen och olika värden för att kunna tolka och använda 

källor synliggjordes genom lärarnas dialog med eleverna. Under cykel 2 var eleverna inte lika delaktiga 

i dialogen och mallen frångicks delvis49. Det innebar att lärandeobjektets kritiska aspekter och värden 

inte synliggjordes fullt ut för eleverna. Det är en möjlig förklaring till att elevsvaren från denna cykel i 

                                                      

48 Se också kapitel 2.1 Minneshistoria och förmedlandet av kollektiva minnen för en diskussion om läroböcker 
och deras begränsningar. 

49 Se tabell 8, sidan 137. 
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betydligt mindre utsträckning än i övriga cykler tolkar och använder källorna för sina resonemang om 

orsak. Betraktat utifrån alla klassers resultat visar dock efterbedömningarna stark progression. Det 

indikerar att när de kritiska aspekterna väl behandlades i lärarnas genomgångar fungerade kontrast 

som ett effektivt variationsmönster för att lyfta fram olika värden i relation till källorna. Ett rimligt 

antagande utifrån de resultat som studien uppvisar är att det var effektivt att synliggöra kritiska 

aspekter genom att kontrastera öppnande frågor till källorna såväl i lärarnas dialog med eleverna som i 

deras egna och gruppgemensamma arbete med USPAF-mallen. 

De källkritiska kriteriernas begränsningar för att lära sig att tolka och använda käl-

lor 

Som framgick redan i kapitel 8 var forskningsgruppens bedömning att skolpraktikens traditionella för-

hållningssätt till källkritik medför vissa problem. Om källkritiken och dess kriterier övas som ren me-

tod utan att undervisningen relaterar den till ett kontextuellt sammanhang och till historiska frågeställ-

ningar så är risken överhängande att den blir till en teknisk exercis. Det riskerar dessutom att befästa 

elevuppfattningar där källors användbarhet ses som något konstant. Detta resonemang får även stöd i 

ämnets bedömningsstöd där det betonas att källkritik ska ses som en ”sammansatt övning där källvär-

deringen relateras till de historiska frågorna och till de historiska kunskaper som ingår i ett historiskt 

sammanhang” (2014). En slutsats som kan dras från denna studie är att undervisning i källkritik inte 

enbart bör behandla källkritiska kriterier. Detta eftersom resultaten visar att de i sig inte är tillräckliga 

för att elever ska lära sig att tolka och använda källor. Kanske vore därför källhantering en bättre be-

nämning än källkritik för den sammansatta process kunnandet innebär. I ämnesplanen skriver man att 

kursen Historia 1b ska utveckla elevernas förmåga att ”söka, granska, tolka och värdera källor utifrån 

källkritiska metoder” (Skolverket, 2011). För att granska och värdera källor förefaller det lämpligt att 

använda sig av källkritiska kriterier i någon form. Samtidigt är det viktigt att hålla i minnet att för-

mågan att värdera en källa inte bör reduceras till att verifiera huruvida en utsaga är trovärdig eller ej, 

det innebär också att kunna se vad källan kan och inte kan användas till i relation till historiska fråge-

ställningar. Det sistnämnda är inte självklart något som de källkritiska kriterierna hjälper eleven att 

göra. Kriterierna kan också vara ett stöd för att tolka, men resultaten indikerar att de inte är tillräckliga. 

Först måste elever uppmärksammas på själva behovet av att förhålla sig kritiskt värderande och inte 

betrakta källor som information. De behöver också se behovet av att skifta temporalt perspektiv och 

förmå att upprätthålla ett sådant perspektiv i sina tolkningar. Ett sådant förhållningssätt kan likställas 

med det som brittisk historiedidaktik beskriver som förmåga till historisk empati (Lee & Shemilt, 

2011; Portal, 1987). Slutligen, för att eleverna ska ha möjlighet att ställa kritiska frågor och tolka med 

historisk empati, måste undervisningen erbjuda dem en kontextuell förståelse för det sammanhang 

som källorna behandlar.  
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14. 8. RESULTATENS TILLFÖRLITLIGHET OCH MÖJLIGA 

GENERALISERINGSANSPRÅK 

Huvudsyftet för föreliggande forskningsstudie har inte varit att påvisa några exakta samband mellan 

undervisning och lärande utan att bidra med kunskap om vad eleverna kan behöva lära för att utveckla 

sin förmåga att resonera om orsak, tolka och använda källor. Ett syfte har även varit att undersöka hur 

deras lärande kan utvecklas av en planerad undervisning som genomförs utifrån identifierade kritiska 

aspekter. Den stora skillnaden mellan diagnoser och efterbedömningar indikerar att undervisningen 

har bidragit till att utveckla elevernas förmåga. Men även om resultaten visar på en klar progression är 

det viktigt att betona att det inte går att påvisa några statistiskt säkra samband mellan planering och 

genomförande av forskningslektionerna och elevernas lärande. En anledning är det relativt ringa antal 

elever som har ingått i undersökningen. Ett annat skäl finns att söka i lärandeobjektets karaktär. Att 

utforska vad elever behöver lära för att kunna resonera om orsak, tolka och använda källor förutsätter 

kvalitativa bedömningar. Att genomföra några exakta bedömningar har dock varken varit möjligt eller 

önskvärt. Lärandeobjektets karaktär har istället förutsatt ett kontextuellt och tolkande förhållningssätt 

till det empiriska underlaget.  Ytterligare anledningar till varför statistiskt säkra samband inte är möjliga 

att påvisa är exempelvis att utformning av diagnoser och efterbedömningar inte har varit identiska. En 

annan anledning är givetvis risken för partiskhet i tolkandet av data. Med det avser jag att forskaren 

angelägen att se progression för elevernas lärande omedvetet eller medvetet låter detta färga tolkandet 

av data. Utan att vilja negligera nämnda risker menar jag dock att vissa faktorer i forskningsstudiens 

utformning och genomförande har minskat ovanstående problematik. Även om jag har haft huvudan-

svaret för analyserna av data så har elevsvar och filmade lektioner analyserats och diskuterats gemen-

samt under forskningsgruppens möten vilket bör minska risken för tendentiösa tolkningar. Ett konse-

kvent och rikligt användande av elev- och lärarcitat gör det dessutom möjligt för läsaren att själv bilda 

sig en uppfattning om huruvida de slutsatser som har dragits är rimliga. Men eftersom det övergri-

pande syftet för studien har varit att identifiera vad elever kan behöva lära i relation till lärandeobjektet 

och utifrån det utforma en undervisning som bidrar till att utveckla de eftersträvade förmågorna blir 

den process där de kritiska aspekterna identifierades central för studiens tillförlitlighet. Det är därför 

viktigt att föra en diskussion om hur de kritiska aspekterna kom att framträda vid analyserna av kart-

läggning, diagnoser, efterbedömningar samt forskningslektioner men även i vilken utsträckning 

aspekterna möjligen kan generaliseras till andra kontexter. 

Reflektioner kring framväxten av de kritiska aspekterna 

För den dimension av lärandeobjektet som behandlar vad elever behöver lära för att kunna resonera 

om orsak identifierades fyra kritiska aspekter. De uppmärksammades under kartläggning och diagno-

ser, inga nya aspekter framträdde som kritiska genom våra analyser av forskningslektionerna. Det 

finns flera tänkbara skäl till detta. En möjlighet är att vi under den första av de tre forskningslektion-



 

146 

 

erna i cyklerna var alltför inriktade på att följa vår planering och gjorde vissa förgivettaganden i förhål-

lande till lärandeobjektet. Ett sådant förhållningssätt medför en risk att inte vara fullt ut receptiv inför 

eventuella nya kritiska aspekter. Med fenomenografisk terminologi kan det kanske uttryckas som att 

luta sig alltför mycket mot första ordningens perspektiv och nödvändiga aspekter av kunnandet utifrån 

ämnets karaktär. Utformningen av lektion 1 kan också haft betydelse då dess utformning inte innebar 

lika rika tillfällen till en dialog mellan lärare och elever som lektionerna 2 och 3. En anledning kan 

också återfinnas i förmågans karaktär. Resultaten visar visserligen att det finns generella aspekter som 

eleverna måste lära för att kunna föra kvalitativa resonemang om orsak. Samtidigt förutsätter denna 

dimension av lärandeobjektet vissa innehållskunskaper som är av mer specifik karaktär än de som 

kännetecknar förmågan att kunna tolka och använda sig av källor. Såsom lärandeobjektet var utformat 

hade forskningslektion 1 en stark innehållslig koppling till kapplöpningen. I kartläggning och diagno-

ser framkom det tydligt att eleverna behövde vissa innehållskunskaper för att kunna föra kvalitativa 

resonemang om kolonisationens orsaker. Forskningslektion 1 utformades för att erbjuda sådan kon-

textuell förståelse. Under lektionen integrerades historiskt innehåll tillsammans med mer generella 

aspekter för vad det innebär att kunna föra resonemang om orsak inom ämnet.  

Utöver att metodens iterativa process innebär att kritiska aspekter för vad som karaktäriserar ett visst 

kunnande tentativt kan identifieras och prövas i undervisning kan lektionernas genomförande även 

möjliggöra identifierandet av nya aspekter som inte visat sig i kartläggning, diagnoser och efterbedöm-

ningar (Runesson, 2012). Beskrivningen överensstämmer för den dimension av lärandeobjektet som 

rör vad elever behöver lära för att kunna tolka och använda källor. Under analyserna av forsknings-

lektionerna 2 och 3 identifierades ytterligare tre kritiska aspekter. Ett skäl kan möjligen vara att grup-

pen kände sig tryggare med Learning Study som metod och därför hade ett mer förutsättningslöst 

förhållningssätt vid genomförande och analys av dessa lektioner. Dessutom var utformningen av lekt-

ionerna 2 och 3 sådan att det gavs rikliga tillfällen till dialog med eleverna. Det kan ha underlättat att 

identifiera kritiska aspekter som inte framträtt i analysen av diagnoserna. Samtidigt är det kanske inte 

så förvånande att de kritiska aspekterna framträdde på något olika vis om man accepterar beskrivning-

en att förmågan att resonera om orsak, tolka och använda källor är två ömsesidigt beroende dimens-

ioner av lärandeobjektet och som också omfattar kunnande av olika karaktär. Forskningslektion 1 och 

efterbedömningen för den del som relaterar till vad det innebär att kunna resonera om orsak kan där-

för i högre grad, än den del som rör förmågan att tolka och använda källor, ses som en prövning av de 

aspekter som framträdde som kritiska under kartläggning och diagnoser. På samma vis går det att ar-

gumentera för att forskningslektionerna 2, 3 för den andra dimensionen av lärandeobjektet i högre 

grad innebar ett fortsatt utforskande av dess karaktär.  
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Reflektioner över de kritiska aspekternas grad av generaliserbarhet 

Shavelson m,fl (2003) beskriver hur resultat inom skolforskning kan vara svåra att generalisera då det 

innebär att försöka upprepa processer som är situerade i en specifik kontext. I studien hävdas inte att 

de aspekter som framträdde som kritiska nödvändigtvis skulle visa sig vara det i en annan elevgrupp. 

Marton & Runesson (2014) beskriver dock en annan typ av generaliseringsanspråk som är relevanta 

för studiens resultat. Författarna menar att de kritiska aspekter som identifieras i en Learning Study 

kan vara möjliga att generalisera med avseende på vilket kunnande som karaktäriserar ett visst läran-

deobjekt. Metoden ger därför möjligheter att identifiera vad elever behöver lära i förhållande till läran-

deobjektet. Marton & Runessons resonemang har likheter med det som Larsson (2009) benämner 

som mönstergeneralisering.50 Resultaten från studien är inte självklart direkt överförbara till andra 

sammanhang men kan ändå bidra med kunskap om vad elever behöver lära för att kunna resonera om 

orsak, tolka och använda källor i andra kontexter.  

Att lära sig resonera om orsak 

Att just dessa aspekter bedömdes som kritiska grundas på kartläggning och diagnos i den specifika 

elevgruppen och innebär nödvändigtvis inte att de skulle visa sig kritiska för en annan grupp av elever. 

Men de kritiska aspekterna får anses vara av relativt generell karaktär och kan ses som centrala för vad 

eleverna behöver lära för att resonera om orsak i flera typer av förklaringar oavsett historiskt innehåll. 

Aspekternas karaktär har därmed likheter med den typ av generaliseringsanspråk som Marton & Ru-

nesson (2014) beskriver som nödvändiga för ett visst kunnande. Funderar vi exempelvis över orsaker-

na till kalla krigets utbrott eller det svenska EU-inträdet ser vi att aspekterna är tillämpbara även i 

dessa fall. Det säger dock inget om huruvida de är kritiska i en annan elevgrupp. Det måste prövas 

empiriskt. Sannolikheten för att någon eller flera av dem skulle visa sig kritiska bedöms dock vara rela-

tivt stor. Ett argument som stödjer påståendet är att vissa av dem uppvisar likheter med vad som 

framkommit i annan forskning. Så har exempelvis brittiska forskare visat att elever kan förstå historisk 

förändring som ett givet händelseförlopp där historien rör sig linjärt fram mot nuet utan att föränd-

ringarna behöver någon förklaring (Lee & Shemilt, 2009; Shemilt, 1983). Samtidigt är det viktigt att 

poängtera att de kvaliteter kunnandet innebär betraktat utifrån ämnets karaktär inte är av en generell 

natur i meningen att de gäller för alla typer av historiska förklaringar. Karaktären för ett orsaksreso-

nemang skiftar beroende på vad vi vill förstå och förklara. En förklaring där avsikten är att försöka 

utreda orsakerna till en viss händelse såsom exempelvis kapplöpningen om Afrika ställer vissa krav på 

förklaringens kvaliteter. Att förstå och förklara orsakerna till en enskild aktörs agerande innebär dock 

                                                      

50 Se även kapitel 7. 3. Studiens generaliseringsanspråk. 
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andra förutsättningar för förklaringens egenskaper51. Valet att beskriva de kritiska aspekterna utifrån 

en relativt övergripande nivå grundas på bedömningen att det kan möjliggöra en mer generell förstå-

else för vad gymnasieelever kan behöva lära för att utveckla sin förmåga att resonera om orsak. Det 

hade varit möjligt att formulera underrubriker för varje kritisk aspekt i relation till det historiska inne-

håll som specifikt rör kapplöpningens orsaker. Exempelvis visade det sig vara en kritisk aspekt att 

kunna urskilja att krigsutbrottet 1914 delvis orsakades av en imperialistisk tävlan mellan Europas stor-

makter. Kolonisationen av Afrika var däremot inte en konsekvens av det första världskriget. Bedöm-

ningen är dock att de aspekter som relaterar specifikt till kapplöpningen och är av en mer innehållslig 

karaktär tydligt framträder i beskrivningar och analyser från kartläggning, diagnoser och efterbedöm-

ningar. 

Att lära sig tolka och använda källor 

Precis som fallet var för vad eleverna behöver lära för att kunna föra resonemang om orsak har även 

dessa aspekter framträtt som kritiska i en specifik elevgrupp. Det innebär att inte heller dessa nödvän-

digtvis skulle visa sig vara kritiska för en annan grupp av elever. Men även för denna del av lärandeob-

jektet är bedömningen att sannolikheten är relativt stor då även dessa aspekter uppvisar likheter med 

tidigare historiedidaktisk forskning. Att elever ser behovet av att inta ett kritiskt och tolkande förhåll-

ningssätt, lär sig ställa kritiska frågor, förmår skifta perspektiv och kontextualisera historiska källor har 

på olika vis framkommit i studier av liknande slag (se exempelvis Ashby, Lee & Shemilt, 2006; Lee & 

Ashby, 2000; Lee & Shemilt, 2004; Lee & Shemilt, 2006; Lee & Shemilt, 2011; Shemilt, 1987; 

Wineburg, 2001). Betraktat utifrån ämnets karaktär kan dessutom de kvaliteter det innebär att lära sig 

att tolka och använda källor sägas vara av en mer generell karaktär än vad som är fallet när det gäller 

att kunna resonera om orsak. Källorna och den historiska kontext som omger dem varierar givetvis 

beroende av den frågeställning vi intresserar oss för. Men kunnandet som bland annat förutsätter en 

medvetenhet om själva behovet av tolkning och kritisk värdering är av generell art. Nödvändigheten 

av att behärska de disciplinära begreppen källhantering och historisk empati för att lära sig tolka och 

använda källor kan därför ses som universellt. Detta även om vi givetvis måste kunna anpassa vårt 

användande av dem utifrån de faktiska förutsättningarna i varje enskilt fall. Som framgått av beskriv-

ningen ovan var även en viss kontextuell förståelse för den företeelse som ska tolkas en kritisk aspekt. 

Visserligen kommer de kontextuella kunskaper som efterfrågas att variera beroende av vad vi försöker 

                                                      

51 För ett mer utvecklat resonemang om denna problematik, se också kapitel 14.3, Att konstruera och belägga 
resonemang om orsak – Historievetenskapliga utgångspunkter. 
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förstå och förklara. Men själva behovet av kontextförståelse för att kunna tolka och använda sig av 

källor kan även det sägas vara av generell karaktär.52  

Betydelsen av Learning Study för att nå kunskap om vad elever behöver lära  

Carlgren beskriver hur utforskandet av ett lärandeobjekt och analysen av relationen mellan undervis-

ning och lärande har förutsättningar att fungera som klinisk ämnesdidaktisk forskning (2012).  En 

styrka hos metoden är att den inte enbart utgår från en analys för vad elever behöver lära grundat på 

deras förförståelse inför mötet med undervisningen. Inte heller på vad som kan ses som nödvändigt 

kunnande utifrån ämnets karaktär. Lärandeobjektet utforskas istället från en sammansatt analys av 

ämnets karaktär, elevernas förförståelse samt ämnespraktikens genomförande (Marton & Runesson, 

2014; Runesson, 2012). Bedömningen är att flera av de aspekter som framträdde som kritiska för ele-

vernas lärande sannolikt inte varit möjliga att identifiera utan ett användande av Learning Study. Så 

visade exempelvis resultaten att elever kan förstå historisk förändring som ett givet händelseförlopp. 

Det innebär att undervisningen behöver synliggöra att historisk förändring har orsaker vilka oftast är 

av sammansatt karaktär och innefattar såväl strukturer som agerande från historiska aktörer i samver-

kan. För elevernas förmåga att hantera källor framträdde bland annat bokstavliga tolkningar, benägen-

heten att se källors användbarhet som konstant och inte relationellt beroende av den historiska fråge-

ställningen samt problemen med att skilja på äkta källor och trovärdiga utsagor som kritiska aspekter. 

Aspekterna gick inte spåra genom att enbart analysera ämnets karaktär. Flera av dem framträdde inte 

som kritiska i intervjuer, diagnoser eller efterbedömningar. De synliggjordes först genom vår samman-

satta analys av ämnets karaktär, bedömningsunderlagen och genomförandet av forskningslektionerna 

där flera uppmärksammades just under genomförandet av forskningslektionerna.  Beskrivningen visar 

på metodens fördelar men samtidigt ska sägas att gruppen också hade att hantera vissa problem ge-

nom användandet av Learning Study. Metoden förutsätter att vissa avgränsningar görs i relation till det 

innehåll och den förmåga man vill utforska. Ett omfattande och vagt definierat lärandeobjekt medför 

problem i utformning av såväl forskningslektioner som för analysen av elevernas lärande. Innefattar 

studien dessutom flera forskningslektioner i varje cykel genereras dessutom stora mängder data. Det 

kan vara problematiskt att hantera eftersom den iterativa processen kräver att data analyseras relativt 

snabbt för att möjliggöra revideringar till efterföljande cykel. Visserligen finns tid för fördjupad re-

flektion i en andra och senare analys efter det att studien avslutats. Hastigheten kan dock innebära att 

revideringar som hade varit relevanta att genomföra inte upptäcks förrän i denna senare analys. Det 

finns inte många exempel på Learning Studies i historia53. En orsak finns kanske att söka i ämnets ka-

                                                      

52 För ett mer utvecklat resonemang om denna problematik, se kapitel 4.3 en historievetenskaplig bakgrund för 
lärandeobjektet. 

53 Två exempel utöver Johanssons studie är Björkman & Ohlin (2008), som undersökte elevers förståelse för 
försvenskningen av Skåne, samt Lais studie (2005) vilken behandlar elevers förståelse för spänningarna under det 
kalla kriget. 
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raktär. Det ligger i ämnets natur att stor vikt läggs vid att studera och beskriva omgivande kontexter 

för de fenomen som ska beskrivas eller förklaras (Wineburg, 2001). Det är därför inget djärvt påstå-

ende när jag hävdar att historielärare kan uppleva det som svårt att göra de avgränsningar i relation till 

ett historiskt innehåll eller en historisk förmåga som en Learning Study förutsätter. Att undersöka vad 

som karaktäriserar förmågan att konstruera historiska förklaringar och vad elever behöver lära utgör 

exempel på ett omfattande lärandeobjekt. Studien har i det avseendet haft att hantera delar av den 

problematik som beskrivs ovan. Forskningsfrågorna och Learning Studiens genomförande har inne-

burit att utforska två ömsesidigt beroende förmågor av olika karaktär och dessutom att hantera ett 

historiskt innehåll som rör kapplöpningen om Afrika. Bedömningen är ändå att denna balansgång har 

fungerat och att lärandeobjektet blev väl definierat och avgränsat genom gruppens planeringsarbete 

samt analyserna av kartläggning och diagnoser. Dess omfång och karaktär innebar samtidigt en styrka 

inför vårt fortsatta arbete. De komponenter av lärandeobjektet som visat sig mest problematiska att 

hantera för eleverna hade identifierats under Learning Study 1. Det som beredde eleverna störst ut-

maning var benägenheten att se källors användbarhet som konstant och inte relationellt beroende av 

den historiska frågeställningen. Gruppen kunde därför ta sin utgångspunkt i denna och övriga aspekter 

som visat sig kritiska för elevernas förmåga att tolka och använda sig av källor. Med dessa erfarenheter 

som grund blev det därför möjligt att förfina och precisera lärandeobjektet inför genomförandet av 

Learning Study 2.  

14. 9. STUDIENS KUNSKAPSBIDRAG OCH VIDARE FORSKNING 

Forskningsstudien har velat bidra med kunskap om vad gymnasieelever kan behöva lära för att kon-

struera historiska förklaringar vid arbete med källor. Den har också haft som ambition att undersöka 

hur en undervisning som planeras och genomförs grundat på vad man funnit kan utveckla sagda för-

mågor. Flera av de fynd som har gjorts uppvisar likheter med tidigare forskningsresultat inom den 

brittiska Historiskt tänkande-traditionen vilket får anses stärka deras tillförlitlighet. Att en viss proble-

matik runt elevers lärande återkommer trots att den kulturella kontexten och forskningsmiljöerna skil-

jer sig åt indikerar också att det finns faktorer av generell karaktär kring vad elever kan behöva lära för 

att kunna resonera om orsak, tolka och använda källor. Både denna studie och brittiska resultat visar 

exempelvis att elever behöver uppmärksammas på att historiska förändringar har orsaker och inte ska 

förstås som givna händelseförlopp. För källhanteringen överensstämmer resultaten bland annat med 

avseende på nödvändigheten av att synliggöra behovet av att tolka och förhålla sig kritiskt till källor, 

vikten av att kunna skifta perspektiv men även på betydelsen av kontextförståelse. Denna studie gör 

även anspråk på att ha fördjupat förståelsen för vad elever kan behöva lära eftersom den även har vi-

sat att elever behöver uppmärkssammas på behovet av att inte se källors värde som konstant utan re-

lationellt beroende av den historiska frågeställningen. Dess resultat visar också på behovet av att syn-

liggöra skillnaden mellan äkta källor och trovärdiga utsagor.  En annan skillnad i relation till tidigare 
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forskning, och som förhoppningsvis också det kan fördjupa förståelsen, är den sammansatta beskriv-

ningen av de kritiska aspekterna. För att kunna föra kvalitativa resonemang om orsak, tolka och an-

vända källor visade sig eleverna behöva lära sig att hantera aspekterna som en helhet då de är relation-

ellt beroende av varandra. Forskningsstudiens resultat har framkommit genom en sammansatt analys 

av ämnets karaktär, elevernas förförståelse och forskningslektionernas genomförande. Utöver att det 

kan ses som en styrka för resultatens tillförlitlighet kan de därför förhoppningsvis, förutom att ge ett 

bidrag till det historiedidaktiska forskningsfältet, även bidra med praktiska erfarenheter som kan an-

vändas vid planering och genomförande av historieundervisning. Resonemanget leder över till forsk-

ningsstudiens tredje frågeställning, hur en systematiskt planerad och genomförd undervisning utifrån 

vad som visat sig kritiskt kan utveckla elevernas lärande. Här framkom att en undervisning som identi-

fierar kritiska aspekter för lärandeobjektet och synliggör dessa med hjälp av variationsmönster i en 

dialog med eleverna, samt erbjuder stöd av specifikt utformade mallar där eleverna får möta aspekter-

na i olika omgångar och i olika former, har goda förutsättningar att utveckla deras lärande. Resultaten 

visar även på vikten av fortsatt forskning, kanske framförallt i förhållande till vad elever kan behöva 

lära för att tolka och använda källor. Betraktas elevgruppen som en helhet visar elevernas lärande av 

de kritiska aspekterna för lärandeobjektets båda dimensioner olika grad av progression. Den del som 

relaterar till orsak visar på en högre grad av progression än den del som relaterar till förmågan att tolka 

och använda källor. Framförallt visade sig förmågan att se källors användbarhet som relationellt bero-

ende av den historiska frågeställningen vara svår att bemästra för eleverna. I Learning Study 2 inrikta-

des utforskandet därför mot vad elever behöver lära för att tolka och använda källor fast i en ny inne-

hållslig kontext. Källors skiftande användbarhet var då en av de aspekter som specifikt fokuserades. 

Learning Study 2 kunde utnyttja erfarenheter som dragits från föregående studie vid planering och 

genomförande av undervisningen. En fördjupad analys av data från den senare kan förhoppningsvis 

bidra med fördjupad kunskap om hur en undervisning kan planeras och genomföras som utvecklar 

elevers förmåga att tolka och använda källor. 
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15. SUMMARY 

This study has investigated what upper secondary students need to learn to be able to construct histor-

ical explanations while working with historical sources and how an educational practice can be de-

signed that enhances the capabilities of the student’s. The research questions that have been focused 

are as follows: 

 What do upper secondary students need to learn to be able to reason about cause in His-

tory? 

 What do upper secondary students need to learn to be able to interpret and use sources in 

History?  

 How can teaching that is planned and implemented on the basis of what students may 

need to learn enhance their ability to construct Historical Explanations? 

To pursue answers on the research questions the study uses the History-didactical framework from 

the British Historical Thinking-tradition. Variation Theory has been used to analyze teaching and 

learning and identify critical aspects54 for what the students needed to learn. During research-lessons 

methodology from Learning Activity was combined with Variation Theory to shape the educational 

practice (Stetsenko, 2003). Exploration of the research questions has been based on a composed anal-

ysis of the character of history as a form of knowledge, student notions of the subject, and the imple-

mentation of the research-lessons.  

THEORETICAL FRAMEWORK 

The study took its departure in two pedagogical traditions, Phenomenography, Variation Theory and 

Learning Activity. The theories have been used in different ways and with different purposes. An in-

terview survey based on Phenomenograpical principles was undertaken to investigate student concep-

tions and identify tentative critical aspects for the capability to reason on cause before post assess-

ments and design of research-lessons. Variation Theory was then used to analyse teaching and learn-

ing. The purpose was to identify further critical aspects for the capabilities and see how teaching could 

be designed to improve student learning. According to Variation Theory learning is always directed 

towards some form of content and the theory emphasizes that the capabilities that learning are sup-

posed to advance therefore must be addressed in relation to a specific content (Marton F. , 2014). In 

this study the historical content was framed on the late 19th century phenomena known as The Scramble 

for Africa. The students were supposed to reason on the causes for the scramble while working with a 

variety of primary sources. Variation Theory has offered analytical tools to shape lessons that could 

illustrate what the students needed to learn to reason on cause, interpret and use the historical sources 

                                                      

54 See method below.  
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in relation to the scramble. A hypothesis that affected the design of research-lessons was that the stu-

dents actively needed to carry out the acts of causation, interpretation and usage of sources within the 

educational practice. To make this possible methodological principles from Learning Activity was ap-

plied and the research-lessons was therefore inspired by Piotr Galperin`s ideas for how students can 

develop knowledge and capabilities while performing theoretical actions. Galperin advocates that the 

usage of different sorts of templates which has the function of cultural tools and scaffolds could ad-

vance learning (Haenen, Schrijnemakers, & Stufkens, 2003; Galperin P. , 1968; 1978; Haenen J. , 1996; 

Stetsenko, 2003). These assumptions also coincide with the History-didactical foundation of the study. 

The British Historical Thinking-tradition emphasizes that students actively need to exercise the practi-

cal construction of History themselves (Hirst, 1974; Shemilt, 1983). 

HISTORY-DIDACTICAL FRAMEWORK 

The History-didactical point of departure has been the British Historical Thinking-tradition (Ashby, 

Lee, & Shemilt, 2006).  It has one important similarity with Phenomenography and Variation Theory 

in the sense that both traditions strongly stress the importance of scrutinizing students´ preconcep-

tions before planning and implementation of teaching. Husbands (2011) who has investigated Pedagogi-

cal Content Knowledge (Shulman, 2004) within History emphasizes the importance that teachers have 

deep insight concerning preconceptions and progression among students when designing history-

teaching. British researchers have predominantly focused their research on disciplinary concepts, often 

labeled as Second Order Concepts that makes understanding and construction of history possible. Exten-

sive research has been undertaken within the SCHP and CHATA-programs concerning student un-

derstanding for concepts like Evidence, Cause, Historical Empathy and Continuity & Change. Their research 

has largely addressed students´ conceptions of History as a form of knowledge rather than a particular 

historical content and results have often been derived by student interviews (Shemilt, 1983; Shemilt, 

1987; Lee & Ashby, 2000).  

This study also investigated what students needed to learn to handle certain disciplinary concepts but 

in relation to specific content. Also, this has been done based on a composed analysis of the character 

of history as a form of knowledge, student conceptions of the subject, and the implementation of the 

research-lessons. To analyze what students needed to learn to construct Historical Explanations with-

in a disciplinary practice meant to explore both what characterizes the capability to reason on cause 

but also interpretation and usage of historical sources. These could be viewed as two separate Objects 

of Learning55 but due to the disciplinary character of the research-lessons they relate close to each 

other. The students were expected to construct and validate their claims with the help of the sources. 

Expressed with terminology from the Historical Thinking-tradition the Object of Learning meant ex-

                                                      

55 See method below. 
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ploring critical aspects for Cause, Evidence and Historical Empathy framed on the historical phenom-

ena known as The Scramble for Africa. 

METHOD 

The method used has been Learning Study, an iterative research method for analysis and enhancement 

of teaching and learning (Runesson, 2012). Learning Study focuses on what students need to learn in 

relation to an Object of Learning. The latter consists of a specific capability and a related content that 

teaching should advance within a particular subject. The method offers the possibility to identify what 

is referred to as critical aspects for the Object of Learning. Critical aspects are the parts of an Object 

of Learning that students must distinguish to master a specific capability and the related content.  

With the help of Learning Study a researcher can distinguish and explore these aspects for a specific 

Object of Learning in cooperation with practicing teachers within an educational practice. The meth-

od is iterative which means that post- and pre-assessments together with research-lessons are executed 

among the participating classes in a cyclic process (Marton & Runesson, 2014). After each cycle a revi-

sion of research-lessons are undertaken based on an analysis of student assessments and video record-

ings of the lessons. In this study 69 students from three different classes participated and they all per-

formed pre- and post- assessments. 24 students from yet another class did the survey. The purpose of 

the latter was to identify tentative critical aspects and also deepen the research-teams understanding 

for the Object of Learning before planning and implementation of the study. 

Design of research lessons  

Results from the survey and pre-assessments showed that the two dimensions of the Object of Learn-

ing demanded different approaches concerning the teaching-methods. Results clearly showed that the 

students needed some amount of contextual knowledge to have the capacity to develop reasoned ar-

gumentation on cause and to be able to interpret and use the sources. Therefore research-lessons were 

designed to offer some contextual content on late 19th century Imperialism. The Study was designed 

as a thematic component consisting of three lessons for each of the three participating classes. The 

first lesson visualized how argumentation for cause could be structured within the subject of history 

but also provided some contextual content surrounding 19th century Imperialism. Lesson 2 and 3 fo-

cused on interpretation and usage of the sources. Based on results from the survey and pre-assessment 

essays tentative critical aspects for the Object of Learning had been identified. The overall basis for 

the design of research-lessons originated from Variation Theory and the characteristics of History as a 

subject. The ambition was to visualize the critical aspects during lectures but also when students 

worked with supporting templates. The didactical principles followed the ideas of Galperin and were 

based on orientation, templates and dialogue. Lessons consisted of individual, group and class-work 

(Haenen, Schrijnemakers, & Stufkens, 2003). The templates were designed on the basis of what had 
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been analyzed as critical aspects and had the function to support the students then they reasoned on 

cause, interpreted and used the source material. 

The necessity to illustrate History as a form of knowledge 

Extensive research shows that history-teaching, in Sweden and internationally, too seldom visualizes 

the interpretive nature of History, neither illustrates that accounts and explanations originate in differ-

ent perspectives and are based on evidential claims from sources. Too often the subject instead is 

treated as Memory-history where students are expected to memorize a fixed narrative (Husbands, Kit-

son, & Pendry, 2003; Seixas, 2000; Halldén, 1997, 1998; Rosenlund, 2011). Memory-history doesn’t 

enhance the students´ capacity for historical thinking. Neither does it coincide with the notions in the 

Swedish History Guide where students are supposed to enhance their Historical Consciousness 

(2011).  Peter Lee & Dennis Shemilt argues that students´ progression in the capability to construct 

Historical Explanations could be seen as an advancement of their Historical Consciousness (2009). 

Their view was used as a history-didactical point of departure for the educational practice that was 

pursued during research-lessons. We wanted to illustrate that historical claims are constructed from 

evidence and also enhance students´ capacity for critical thinking. The ambition was to show how his-

torians construct historical explanations by asking questions to the past, collect, scrutinize and inter-

pret sources. The lessons focused the last two steps of this process. The research-group had framed 

the overall historical question, being What were the causes for the scramble for Africa? and collected the 

source material that was used during lessons. The aspects that appeared as critical for the student’s 

ability to reason on cause, interpret and use sources proved to be of different character and involved 

capabilities of different sort. But due to the educational practice pursued during lessons the capabili-

ties are partly interwoven. The students were expected to construct and validate their claims with the 

help of evidence from the sources.  

RESULTS 

WHAT DO STUDENTS NEED TO LEARN TO REASON ON CAUSE? 

The following aspects showed to be critical for student capability to reason on cause when construct-

ing Historical Explanations:  

1. To distinguish temporal aspects of historical change not to confuse causes and conse-

quences 

2. To distinguish that historical change predominantly have their origin in several causes and 

cannot be reduced to a single cause. 

3. To distinguish that historical change are caused by societal structures and intervention by 

historical actors and do not occur by itself. 
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Historical change 
have causes 

Historical change 
usually have 

composed causes 

Actors and 
societal structures 

interact causing 
historical change 

Causes exist in a 
temporal 

dimension 

Historical claims 
needs support from 

evidence 

4. To distinguish that historical explanations need support from evidence. 

The aspects could be described separately but as the following sections will show, for students to be 

able to reason on cause in a qualitative manner they have to master them in a composed way. Figure 1 

below summarizes what the students needed to learn in respect to the aspects. It is important to state 

that the aspects in the figure should not be considered linear in the sense that the student checks them 

clockwise step by step for a qualitative reasoning on cause. They are interrelated and need to be treat-

ed as a composed capability.  

 

Figure 1. What students need to learn to be able to reason on cause. 

 

Historical changes have causes (k. a. 3) 

The results show that teaching must illustrate that historical change have causes, a statement that 

could sound obvious and needless to express, but results from both the survey and pre-assessments 

showed that many students did not see the need to explain the causes for the scramble in terms of 

causes. The process of colonization was described, but among these students there was no attempt to 

reason on its causes. This phenomenon is also described within the SCHP-project and later British 

research where student understanding of Accounts (Shemilt, 1983) and Cause has been explored (Lee & 

Shemilt, 2009). British research showed that students with certain conceptions equates events with 

causes and does not see that events needs explanation in terms of cause. Surveys and pre-assessment 
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in this study also showed that for some of the participating students European superior technology 

was explanation enough as a cause for the scramble. 

Historical change usually have composed causes that includes both societal struc-

tures and intervention by historical actors (k. a. 2, 3) 

Results illustrated that many students restricted their reasoning to one cause that most frequently was 

of a materialistic character. When Denis Shemilt within the SCHP-project evaluated student under-

standings for how Narratives/Accounts are constructed within History results also showed that students 

can have difficulties to distinguish that historical change are caused by a combination of factors 

(1983). From the SCHP results there is nothing that indicates that students predominantly have a ten-

dency to advocate materialistic factors. That the students within this study have the tendency to do 

this could relate to the historical content focused in the study. To be able to explain events that took 

place in the past students more often than not need to address and master a line of argumentation that 

include composed causes (Lee & Ashby, 2000; Lee & Shemilt, 2004; 2009; Levesque, 2009; Seixas & 

Morton, 2013). The Scramble for Africa is such an example and the students needed to distinguish 

causes that are of both materialistic and idealistic character. The causes for the colonization can partly 

be explained by economic factors. European governments and companies had a need for raw material 

as well as markets for investments and export (Fergusson, 2003; Hobsbawm, 1997). But, just as for 

many other events and processes in the past, to understand and explain the colonization-process stu-

dents also needed to handle phenomena of a more idealistic character. These include mentalities, val-

ues and belief system for the particular time-period at stake (Ashby, Lee, & Shemilt, 2006; Lee & 

Shemilt, 2009; 2011; Portal, 1987; Shemilt, 1983; 1987). When the students reasoned on cause in the 

survey and pre-assessment-essays the historical actors were often invisible. If actors were part of the 

explanation nothing in student-responses illustrated how these actors interacted with the social struc-

tures of the time-period. A qualitative explanation to the scramble for Africa needs to involve both 

societal structures as the European industrialization-process and its effects, but also the interests and 

actions of historical actors as for example Bismarck and Rhodes. We drew the conclusion that teach-

ing therefore needed to illustrate structures as well as actors and the interaction between these. This 

conclusion coincides with results from Anna-Lena Lilliestams thesis where she shows that students 

capability to distinguish between argumentations based on structures, actors but also their mutual in-

teraction are essential (2013).  
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To distinguish temporal aspects of historical change not to confuse causes and 

consequences (k. a 1) 

Results also showed that many students had problems to cope with the chronological process when 

reasoning on cause. Events and process of change in history for natural reasons exist in a temporal 

dimension. The importance and meaning of causes shifts depending of time-period and of course they 

also depend on what particular phenomena we put an interest in explaining. An explanation for the 

scramble for Africa is an example of a historical phenomenon that needs to be explained with the help 

of long term causes which has roots that originates from the Age of Discovery and patterns of trade 

and the capitalistic system that spread in its wake. Few students made these connections and pointed 

to long term causes. Some of them also confused cause and consequence in respect to the chronologi-

cal process during the 19th – and 20th centuries. A student that lacks, or confuses historical content, in 

an attempt to reason on cause for a specific event also risks confusing cause and consequence. Within 

the pre-assessment essays there were students who stated that European demand for rubber led to 

Europe’s industrialization, that the First World War caused the scramble for Africa, that the colonies 

were conquered during the 1950s and that the US and the USSR were the dominant colonial powers 

in relation to Africa. This phenomenon has been illustrated before within history-didactical research 

(Barton & Lestvik, 2001) and the research-team has also encountered the problem before during 

teaching. A reasonable conclusion is that teaching needs to offer some sort of chronological and con-

textual framework that surrounds the content when students are expected to reason on cause. 

To distinguish that historical explanations need support from evidence (k. a. 4) 

Within a disciplinary inspired educational practice students need to distinguish that claims relating to 

cause needs to be supported by evidence. Results from post-assessment essays showed that after re-

search-lessons students more regularly used statements from the sources as evidence to support their 

claims. Examples on this also occurred in the pre-assessment-essays but the sources where then often 

treated as unproblematic information and interpretations of them were often uncritical and literal. 

Within the post-assessment essays on the contrary, many students managed to synthesize their own 

contextual knowledge with evidence from the sources. Altogether this indicates that students to be 

able to construct Historical Explanations while working with sources needs to be offered some con-

textual knowledge for the historical phenomena that should be analyzed in terms of cause. Also, they 

need to be made aware of the necessity to support their claims. Finally, as the following chapter will 

show, teaching needs to offer them some cultural tools to make it possible for them to interpret and 

use sources.  



 

159 

 

WHAT DO STUDENTS NEED TO LEARN TO INTERPRET AND USE HISTORICAL 

SOURCES? 

The following aspects showed to be critical for student’s capability to interpret and use sources when 

constructing Historical Explanations:  

1. To assess sources critically rather than view them as neutral information. 

2. To contextualize sources to avoid presentism and literal interpretations. 

3. To corroborate sources to be able to validate claims and present different perspectives in 

a historical explanation. 

4. To see that values and limitations of sources depend on the historical questions we seek 

an answer to. 

5. To distinguish the difference between authentic sources and reliable claims. 

Just as for cause these aspects could be described separately but to be able to interpret and use sources 

in a qualitative manner one has to discern and master them in a composed way. Figure 2 below sum-

marizes what the students needed to learn in respect to the aspects. It’s important to make the same 

remarks for this figure. It should not be considered linear in the sense that the students “check” the 

aspects clockwise step by step when they interpret and use the sources. The aspects are interrelated 

and needs to be treated in a composed manner. 

 

 

Figure 2. What students need to learn to be able to interpret and use sources. 
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To see the need to interpret and scrutinize sources critically (k. a. 1) 

Teaching has to illustrate the need for students to interpret and assess sources from a critical stand-

point or to put it differently, offer students a methodological understanding for the nature of History. 

Results showed that it was common for students to view sources as unproblematic information and 

that statements taken from sources without any problem could be used as evidence within a Historical 

Explanation. These results coincide with SCHP and CHATA findings (Ashby, Lee, & Shemilt, 2006; 

Shemilt, 1987). British research has as earlier mentioned focused on students conceptions of History 

and its methodology. Specific Objects of Learning hasn’t been in focus, still British findings show sim-

ilarities with results from this study. The British empirically based progression-models show that stu-

dents with certain notions of History see knowledge of the past as given. They don’t reflect over the 

need to interpret sources. Instead they consider them as just simple information (Ashby, Lee, & 

Shemilt, 2006; Lee & Ashby, 2000; Lee & Shemilt, 2004; Shemilt, 1987).  

In some subjects that students encounter in school and in some situations in their daily life this might 

be a constructive approach but not in the subject of History. When a student equals a statement from 

a source with a valid Account/Explanation it is a clear indication that the student doesn’t do any dis-

tinction between the past and history as a form of knowledge. Also in relation to the textbooks that 

students are expected to use an interpretive approach is necessary. These books are in in some respect 

a product based on earlier historians interpretations of source material. Students need to be made 

aware that the Accounts and Explanations in their books actually are products of different perspec-

tives, based on interpretations and selectively chosen. To put it differently, teaching needs to illustrate 

that History is a form of knowledge where unproblematic information is a scarce entity. Of course 

there are claims within the subject that have been validated with certainty (Lee & Shemilt, 2009), but 

the process that has made this possible is based on an interpretive and critical approach toward a spe-

cific source material. It is of utmost importance that teaching highlights the need for this approach 

when students interprets and use sources to construct their explanations. That students are aware of 

this could be seen as a first necessary capability. But the question remains: what do they need to learn 

to be able to do this within an educational practice? 

Learn to ask critical questions (k. a. 1) 

The results of pre-assessment essays showed that it was common that students’ interpreted sources 

literally, for example were statements from past actors interpreted literally. For these students what an 

actor says equates what the actor actually means. They didn’t discern that there might be hidden agen-

das, omitted information and purposes between the lines in what is said. They were unable to read be-

tween the lines and discern the possible bias of a source. This phenomenon has appeared also in SCHP 

findings (Shemilt, 1987) and in the studies Sam Wineburg has undertaken (2001). Results in this study  
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indicates that the literal interpretations, besides relating to a lack of methodological awareness of the 

need of a critical and interpretive approach, also depends on that students find it difficult to phrase 

the kind of questions that makes the sub-texts of a source to appear.  Pre-assessment essays and re-

search-lessons indicates that this is the case and that teaching instructions must offer some sort of 

cultural tools to give the students support in phrasing questions of such a methodological character. 

Questions of that kind could refer to the origin, purpose and perspective of the source at hand. We 

felt that the disciplinary concepts of cause, evidence and historical empathy,56 not to appear overly 

abstract, needed to be concretized with the help of templates supporting them when they interpreted 

and used the historical sources (Haenen, Schrijnemakers, & Stufkens, 2003).  

To understand the difference between authentic sources and reliable claims (k. a. 

5) 

One aspect which emerged as critical during research-lessons, and which also relates to the methodol-

ogy of History is that students must be able to distinguish between authentic sources and evidential 

claims that are reliable. When source-criticism is taught in Swedish schools teachers and pupils usually 

practice the traditional source-critical criteria57. Students are expected to master the criteria by which 

the authenticity-criterion represents one (Thurén, 2005). Results show that this terminology could 

pose a problem since many of the students misunderstood the meaning of the authenticity-criterion 

and concluded that an authentic source also constitutes a reliable evidential claim. If these criteria 

should be the natural framework to work with evidence, and the first source-critical tools which stu-

dents encounter when trying to adapt an interpretive and critical approach, results show that it is im-

portant that teachers are aware that for students the linguistic meaning of the criteria is not necessarily 

obvious. Their meaning must be made clear in teaching instruction. In relation to the authenticity cri-

teria such a possibility can be to let teaching take its starting point in a specific historical question and 

contrast two authentic sources which deal with the same historical content, one source whose testi-

mony could be considered reliable and one which is not. In respect to this it is important to state that 

results show that it is not enough that students discern that there is a methodological difference be-

tween an authentic source and a reliable one. Students also need specific contextual knowledge to be 

able to evaluate whether a source could be considered authentic and to be able to determine if an evi-

dential claim seems reliable.   

 

 

                                                      

56 Seixas describes the Second Order Concepts as examples of cultural tools within History (2012). 

57 In Swedish history teaching the traditional source critical criteria constitute of authenticity, dependence, time, 
and tendency/bias. 
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See the need and learn to change perspective (k. a. 2) 

The line of reasoning that students pursued both during pre- and post-assessments and research-

lessons illustrates how their interpretations sometimes are characterized by presentism and what I re-

fer to as literal interpretations of the sources at hand. Presentism manifests itself when the students 

are unable to leave their contemporary understanding, a phenomenon also shown in SCHP and 

CHATA findings (Ashby, Lee, & Shemilt, 2006; Lee & Ashby, 2000; Lee & Shemilt, 2011; Lee & 

Shemilt, 2004). The problem could have a methodological dimension and relate to what British histo-

ry-didactic research refers to as the ability to practice historical empathy (Lee & Ashby, 2000; Lee & 

Shemilt, 2011). The results from this study show that students´ interpretations sometimes can be con-

sidered reasonable from a modern perspective, but not from the perspective of a past context. In or-

der to interpret a historical source it is usually required from the student to perform a temporal shift in 

perspective. As a first step teaching-instructions need to make students aware of the need to interpret 

the sources from a perspective that originates in the past context. It must illustrate that sources from 

the past cannot be interpreted solely in terms of the student's own contemporary understanding. The 

second step involves adopting and maintain such a perspective trying to understand the mentalities 

that characterized the past socio-cultural context while interpreting the source-material (Lee & 

Shemilt, 2011). When humans interpret past events we always do that from our contemporary under-

standing. To develop our capability to interpret historical sources we need to be aware of this and 

have the ambition to shift from our contemporary perspective. The difference between the results 

from pre- and post-assessment essays indicates that if students should be able to do this with quality 

they need some contextual understanding for the context that the sources relate to.  

Learn to contextualize (k. a. 2) 

The argumentation above brings us back to the need to embrace some contextual understanding to be 

able to interpret and use sources. A possible reason for the presentism that some student-responses 

show is that students lacked contextual knowledge in a sufficient degree to make informed interpreta-

tions of past actors´ intentions and actions in the context that the sources relate to. When students 

only have access to their contemporary frame of reference they are at the “mercy" to the same and 

restricted to use that when interpreting the sources. The improved results from post-assessment essays 

are a clear indication that the ability to interpret sources has a strong correlation with the need to em-

brace contextual understanding for the historical context that relate to the sources.  The literal inter-

pretations could, besides a lack of contextual understanding, also to some extent relate to a lack of 

linguistic competence. In order to trace bias in a source a student must be able to discern what may be 

regarded as value-laden assertions in the source. In an expert/novice-study by Wineburg he emphasiz-

es the significance of mastering a methodological expertise (2001). Historians that participated in his 

study had significantly less problem to make reasonable interpretations, even the historians who 
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weren’t experts in the particular field that the sources related to, than final-year students who also par-

ticipated in the study. According to Wineburg the answer could be found in the deep methodological 

expertise that the historians possessed. An expertise that meant they could perform a source-critical 

dialogue with the sources and thereby draw valid conclusions. Even the one historian who had less 

contextual knowledge than some of the students performed better (2001). Wineburgs results clearly 

show the importance of methodological expertise but the comparison still limps somewhat when 

compared to the upper secondary students that participated in our study. Our results, but also previ-

ous experience of history teaching, indicate that Swedish first-year upper secondary students often 

lack contextual knowledge to such an extent that it is hardly possible to ignore the impact it has on 

their ability to make reasonable interpretations of sources, especially sources of the character that was 

used in this study. Of course, students have to master basic source-critical tools but this can’t replace 

the need of some understanding for the context that the sources relate to. Expert-historians possible 

shortcomings in this regard can’t be compared with the corresponding gaps in contextual knowledge 

of our students. A reasonable conclusion from the results is that students need to have access to a 

contextual basis when they interpret and use sources. They cannot be expected to rely entirely on pri-

mary sources when constructing causal explanations. In this study the contextual booklet and intro-

ductory lectures filled such a contextual function. 

Learn to compare sources and being able to assess the shifting usefulness of 

sources in relation to different historical questions (k. a. 4, 5) 

In the second and deeper analysis of data that was performed after the end of the Learning Study the 

ability to compare sources emerged as a critical aspect for student’s capability to interpret and use the 

sources. In pre- and post-assessment essays a comparative approach was relatively uncommon in stu-

dent-responses. Previously it has been stated that students have to be made aware of the need to adapt 

an interpretive and critical approach to the sources they use to validate their claims. They also need to 

learn certain methodological tools and embrace some knowledge for the context that the sources re-

late to (see above). But results show that the ability to interpret and use sources is even more complex. 

When students construct historical explanations their evidential claims should come from more than 

one source since comparisons provide the opportunity to prove the credibility of the source 

(Levesque, 2009). This is an argument that relate to the validating dimension of the source-critical 

method where students are expected to use source-critical criteria’s when trying to verify/falsify 

statements within sources. But viewed in relation to the character of this Object of Learning the sec-

ond dimension of comparing sources maybe is more relevant. Being able to compare sources provides 

an opportunity for students to illustrate different perspectives then they construct their explanations. 

For the historical content covered during research-lessons this showed then both teachers and stu-
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dents used a comparative approach to highlight different perspectives for the causes to the scramble 

and some of its consequences.  

The analysis of research lessons and post-assessment essays also revealed that the capability to distin-

guish the shifting usefulness of sources was as a critical aspect for students to learn if they should be 

able to use sources. A majority of students did not see that the usefulness of a historical source is 

largely determined by the historical question we seek an answer to. Many students saw the value of a 

source as something static. A common view was that primary sources are always better than secondary 

sources and that one should not use biased sources when constructing historical explanations. Results 

showed that students to learn to use sources need to be given an opportunity to see what sources can 

and cannot be used to in relation to specific historical questions. Teaching needs to visualize how dif-

ferent historical questions can change the usefulness for one and the same source. During the imple-

mentation of research-lessons contrast proved to be an effective variation pattern to develop student´s 

capabilities in relation to the critical aspects for the Object of Learning. One possibility could there-

fore be to use a biased source and phrase two contrasting historical questions in relation to the source. 

One historical question that makes the source useful and one question that makes the source inappro-

priate due to its bias.  

HOW CAN TEACHING ENHANCE STUDENTS CAPABILITY TO CONSTRUCT 

HISTORICAL EXPLANATIONS? 

The results from the Learning Study showed strong progression for the students’ capability to con-

struct historical explanations and they developed their capabilities in both dimensions of the Object of 

Learning.  

Learn to reason about cause 

Post-assessment essays showed that students after the research-lessons to a much greater extent man-

aged to argue for composed causes to the colonization which also to a high degree were consistent 

with the events that unfolded during the late 19th century. A majority of student-responses include 

discussions on both materialistic and idealistic factors and the students were able to reason about the 

interrelationship and importance of these causes. In 13 of the 69 essay-answers students also discussed 

long- and short-term causes and/or the importance of societal structures and the role of actors´ and 

their mutual interaction. One possible explanation for this progression is that critical aspects for what 

students needed to learn had been identified in the survey and pre-assessment essays and teaching had 

been designed with regard to these aspects. The critical aspects were made visible in the contextual 

booklet, introductionary lectures and in the students´ templates for causal reasoning. With the help of 

the design of the study the critical aspects were visualized in several contexts and students also got to 

meet them individually, in small groups and in the whole class. The template for cause was designed 
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based on the aspects that had proved critical and supported the students when they constructed their 

arguments (Haenen, Schrijnemakers, & Stufkens, 2003; Galperin P., 1968; 1978; J. Haenen, 1996; Stet-

senko, 2003). After-assessments showed that it had been effective to as a first step visualize critical 

aspects for how causal arguments can be constructed in relation to a historical content that the stu-

dents already were familiar with. Then as a second step organize teaching based on these aspects when 

treating the new historical content. Expressed in terms of Variation Theory the results showed that it 

had been effective to highlight critical aspects and allow values related to the content to be contrasted 

in the teachers introductionary lectures, students´ group discussions and when they worked with the 

causal template (Marton, F., 2013). One speculation is the fact that the design of the Object of Learn-

ing included work with historical sources may have contributed to the progression of the students. 

Their work with source interpretation could have strengthened their ability to conduct qualitative 

causal reasoning. Primary sources often have the capacity to illustrate motives of historical actors 

clearer than ordinary textbooks.  

Learn how to interpret and use sources  

The dimension of the Object of Learning that concerned the ability to interpret and use sources also 

show progression then student-responses from pre-assessment essays are compared with post-

assessments. In the former, sources were mainly seen as unproblematic information and students did 

not see the need for a critical approach. It was also common that their interpretations did not corre-

spond with the actual historical context, were literal and/or characterized by presentism. In the post-

assessments however most students critically evaluated and made contextually reasonable interpreta-

tions of the sources. Most of the students could also use the sources as evidence then they construct-

ed their explanations. But it was still a minority who showed an awareness for that the value and limi-

tations of sources are not constant. Also for this dimension of the Object of Learning there are several 

possible explanations for the improved results. Just as for cause, tentatively critical aspects had been 

identified with the help of pre-assessments and the research-lessons were systematically planned and 

constructed on the basis of these analyzes. Lesson 2 and 3 followed the principles of Galperins meth-

odology based on orientation, templates and dialogue. Also during these lessons students worked in-

dividually, in groups and in whole class (Haenen, Schrijnemakers, & Stufkens, 2003). This meant that, 

also for this dimension of the Object of Learning, students had the possibility to discern the critical 

aspects several times and during different arrangements. The template for source-interpretation (US-

PAF)58 was designed with support from Variation theory and principles taken from history and specif-

ically designed in relation to those aspects that had proved critical in the pre-assessments. The varia-

                                                      

58 USPAF is an acronym that stands for Origin, Purpose, Perspective, Values and Limitations seen in relation to 
the historical question. USPAF was designed with the intent to help students raise critical and interpretive ques-
tions to the sources. 
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tion-pattern used to visualize the critical aspects was contrast and this was implemented in the dia-

logue that teachers pursued with students during lesson 2 and 3 (Marton, F., 2013). To what extent the 

use of the USPAF-template facilitated the students´ handling of the sources is impossible to state. The 

template however, supported them in the process to ask critical and interpretive questions. It also 

helped placing the sources in a historical context and relating them to a specific historical question. 

The students worked individually and in groups with the template, moreover research lessons were 

designed so that teachers could use the template for their introductory and concluding lectures. Dur-

ing cycle 1 and 3 the USPAF-template was followed and different values for what students needed to 

discern in order to learn to interpret and use the sources became visible in the teacher-student dia-

logue.  In Cycle 2 however, the students were not as involved in the dialogue and the template was 

also partly abandoned. This meant that certain critical aspects were not fully visualized. This is a pos-

sible explanation for why student-responses from this cycle to a much lower extent, than for the two 

other cycles, interpret and use the sources then they present an argumentation for the causes to the 

scramble. Still, the combined results from post-assessments show strong progression. This indicates 

that when critical aspects were clearly visualized in the teacher´s lectures contrast worked as an effec-

tive variation pattern. A reasonable assumption based on the results is that when teaching addresses 

source-interpretation it could be effective to highlight critical aspects by contrasting questions that 

“opens up” sources. This could be implemented both in the teacher-student dialogue and when stu-

dents work alone and in groups with USPAF-templates or similar ones that are constructed on the 

basis of what has been identified as critical aspects for a certain capability.  
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De två kartorna över Afrika visar vilka områden de europeiska staterna hade ko-

loniserat 1878 respektive 1914. Som du kan se har i stort sett hela Afrika koloni-

serats under denna relativt korta tidsperiod.  

 

Vilka orsaker tror du låg bakom denna utveckling? 

BILAGA 1. KARTLÄGGNING 

 

Europeisk kolonisation i Afrika 

 

 

 

BILAGA 2. DIAGNOSER 
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AFRIKA 
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Namn:________________________________________ 

Klass: ______________ 

AFRIKA 
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loniserat 1878 respektive 1914. Som du kan se har i stort sett hela Afrika koloni-

serats under denna relativt korta tidsperiod.  

 

Med hjälp av det du vet om perioden sedan tidigare, kartorna och de två källor 

som finns på nästa sida försök att resonera om vilka orsaker du tror låg bakom 

denna utveckling. 
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Källa 1. Europé framför gummi-

träd 

Fotot är taget någonstans under 

perioden 1915 – 1923 och visar en 

europé framför ett gummiträd. Ef-

ter den industriella revolutionens 

genombrott var efterfrågan på 

gummiprodukter hög men gummi-

träd trivdes bara i vissa speciella 

klimatzoner. Gummi användes i 

början av 1900-talet bl.a. till: 

slangar, bälten, dämpare, lim, 

handskar, pennor, suddgummin, 

skor, sulor och andra elastiska pro-

dukter.  

Källan hämtad från : Library of Congress. 

Washington, D.C 

Källa 2. Resa i en 

hängmatta 

Fotot visar en Europé i 

Belgiska Kongo som bärs 

av lokalbefolkningen. 

Hängmattor burna av 

afrikanska bärare var ett 

viktigt transportmedel för 

européer under kolonialt-

iden. Vissa afrikanska 

ledare hade också innan 

européernas ankomst an-

vänt dem som symbol för 

status.    Källan hämtad från: National Museum of African Art. Smithsonian Institution 
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BILAGA 3. EFTERBEDÖMNING 

 

Orsakerna till Kapplöpningen om Afrika 

Genom att värdera och använda källorna på föregående sida, tillsammans med det du 

kan sedan tidigare, ska du resonera om vilka orsaker du bedömer som viktiga och vilka 

samband det finns mellan dessa. 

Källa 1. Nedanstående utdrag kallat “Skäl för Imperiet” är ett tal som den konser-

vative kolonialministern Joseph Chamberlain höll vid den årliga middagen för det 

kungliga Brittiska kolonialsällskapet den 31 mars 1897 

 

”Vi utför ett civilisatoriskt uppdrag som jag anser är vår nationella plikt. Det är ingen tve-

kan att dessa erövringar kommer att kräva dödsoffer bland den inhemska befolkningen. 

Värre ändå, värdefulla liv bland dem av oss som sänts ut för att bringa dessa länder nå-

gon ordning och disciplin. Men det måste kommas ihåg att detta är förutsättningarna för 

det uppdrag vi har att fylla… 

 

Du kan inte göra en omelett utan att knäcka ägg; du kan inte förstöra barbariska seder, 

slaveri eller vidskepelse som i århundraden plågat det inre av Afrika utan att använda 

våld. Men om ni väger de humanitära vinsterna mot det pris vi måste betala så tror jag att 

ni kommer att glädja er åt de expeditioner vi under senare tid har genomfört med sådan 

framgång i Nyasaland, Ashanti, Nenin och Nupe…” (regioner i det inre av Afrika, vår 

kommentar). 

 

Källa 2. Fotot visar hur infödda arbe-

tare skördar tobak på en tobaksplantage 

i Rhodesia. Fotot är taget av en okänd 

fotograf någon gång under perioden 

1890- till 1925. Källan är hämtad från 

databasen vid: Library of Congress 

Prints and Photographs Division 

Washington, D.C 
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BILAGA 4. MEDGIVANDEBLANKETT 1 

 

 

Jönköping 2012-09-27 

Information rörande forskning på XXXXXXXXXXXXX 

 

  Inom ramen för forskarskolan Undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning kommer en 

undersökning att genomföras på XXXXXXXXXX. Syftet med undersökningen är utveckla 

undervisning och lärande inom gymnasieämnet historia. Forskningen sker i samarbete med 

skolans Samhällsvetenskapliga och Humanistiska program där också tre av programmens lärare 

deltar. Kursen som avses är Historia 1b. 

 

  För genomförandet av forskningen är det nödvändigt att studera hur undervisning och lärande 

går till i praktiken. Ett sätt att göra detta är att göra videoinspelningar i klassrummet samt att 

samtala med lärare om det som händer under lektionerna. 

 

  Undersökningen kommer att genomföras i din klass under läsåret 12/13. Att delta i 

undersökningen är frivilligt och bygger på att du ger ditt samtycke. De insamlade uppgifterna 

kommer att behandlas enligt de riktlinjer som gäller vetenskaplig forskning. Det innebär b.la. att 

insamlade data behandlas konfidentiellt. Väljer du att avstå kommer de data som rör dig inte att 

ingå i undersökningen. I övrigt deltar du undervisningen precis som vanligt dock utan att filmas. 

 

  Vi hoppas att du vill ställa upp på undersökningen som är viktig för att ge kunskap om hur vi 

kan förbättra undervisning och lärande inom historieämnet.  

 

  Välkommen med frågor om det är något du undrar över! 

 

 

  Anders Nersäter  XXXXX  XXXXXXX 

 

  Doktorand Didaktik inriktning Historia 

  Högskolan för Lärande och Kommunikation Jönköping 

 

 

  XXXXXXX   XXXXXX 

 

   Rektor Humanistiska och Samhällsvetenskapliga programmen 

http://hj.se/hlk.html
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BILAGA 5. MEDGIVANDEBLANKETT 2 

 

 

 

Jönköping 2012-09-27 

 

 

 

 

 

samt i 

utbildning och vid forskningskonferenser. 

 

 

endast användas i projektet. 

 

 

a i undersökningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevens namn: ……………………………………………………. 

 

 

 

 

Namnförtydligande: ………………………………………….. 
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