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Abstract

The study explores the meaning of knowing how to reason about justice in
civics in upper secondary school. This is examined through the analysis of
students’ conceptions of justice, and of their conceptions of civic reasoning
about justice. It is also examined through the analysis of civic education
practise. In the study, teaching was designed using Variation Theory and
the theory of intersubjectivity in Activity Theory, and examined and evaluated in three Learning Studies. The empirical material consists of filmed
and transcribed research lessons and interviews, as well as of written preand post-tests. The material was first analysed using phenomenography,
and then analysed using content-oriented conversation analysis. Students’
conceptions of justice were found to move between the conception of justice as (A) a universal value, (B) a personal value or (C) a value of principle. Students’ conceptions of civic reasoning about justice were found to
move between three conceptions: (a) reporting about justice, (b) analysing
causes of different perspectives on justice or (c) critical reasoning about
principles of justice. The critical aspects of knowing how to reason about
justice in civics that students needed to discern were the relativity of justice, the basis for arguments for principles of justice and the analysing as
well as the criticizing aspects of reasoning. The subject-knowledge that the
teachers expressed in their teaching was one condition of the practise of
civics that was found to be of importance for the students’ learning. Others
were the assumed purpose of the practise of civics and a genuine need for
the intended knowledge in the practice. Communicative actions that seem
to facilitate these conditions are real learning tasks and a subject-specific
language and variation of critical aspects as mediating tools. The findings
are discussed in relation to theories of justice in political science and to the
practise of civics education.
Keywords: civics, civic education, civic didactics, justice, civic reasoning,
teaching and learning, subject content knowledge, Phenomenography, intersubjectivity, Activity Theory, learning tasks, Learning Study
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Del 1 Inledning

1 Bakgrund
Vad är ett skolämne? Vem bestämmer vad som är samhällskunskap, vad
ämnet inrymmer? Ett svar är förstås de skrivningar i styrdokumenten som
reglerar undervisningen genom att beskriva ämnets syfte samt centralt
innehåll och kunskapskrav i de kurser som ingår i ämnesplanen. I den
aktuella svenska läroplanen för gymnasieskolan, Gy11 skrivs ämnet fram
som främst behandlande förståelse för och kunskap om samhällsfrågor,
samhällsfunktioner och olika människors roller i och relationer till samhället.
Idag framträder samhällskunskapen som ett tydligt medborgarfostrande
ämne på gymnasiet. I både syftesformulering och målformuleringar skrivs
även vikten av att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt, samt av att
arbeta med samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder,
fram. Syftet är att hos eleverna utveckla ett kritiskt förhållningssätt och
andra kompetenser som ger ”förutsättningar för ett aktivt deltagande i
samhällslivet”
(Gy11,
s.
143).
Syftet
är
alltså
att
samhällskunskapsundervisningen i sin praktik ska vara tydligt orienterad
mot förståelse av det mänskliga gemensamma livet och samhället. Syftet
med ämnet i ämnesplanen är detsamma för alla program. Såväl
syftesskrivningar som skrivningar om vad ämnet ska ge eleverna möjlighet
att utveckla av kunskaper och förmågor överensstämmer mellan kurserna för
högskoleförberedande och yrkesförberedande program. Skillnaderna mellan
kurserna består istället i omfattning beträffande antal undervisningstimmar
och centralt innehåll. Ämnet är obligatoriskt på alla högskoleförberedande
program, motsvarande hundra timmar, och på de yrkesförbredande
programmen, motsvarande femtio timmar. Skrivningarna i styrdokumenten
kan dock ses som samhällets avsiktsförklaringar snarare än en beskrivning
av vad ämnet faktiskt inrymmer. Skolan är mer än en statligt sanktionerad
institution, som kan styras via regelverk. Den är också en levande social
praktik, formad av oss som deltar i den, framförallt som lärare och elever.
Ett annat svar på frågan om vad samhällskunskap är, kan vara det
samhällskunskapslärare uppfattar ämnet som. Ovan beskrivna syn på ämnet
framkommer även i undersökningar av hur lärare tolkar uppdraget, nämligen
i stor utsträckning som demokratifostran och förberedelse för agerande i
samhället (Vernersson, 1999; Lindmark, 2013). Torbjörn Lindmark (2013)
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har undersökt samhällskunskapslärares ämneskonceptioner. I detta begrepp
ingår inte bara det lärarna säger att ämnet syftar till, utan också det de gör
ämnet till, genom de prov och den undervisning de genomför. Lindmark
finner att trots att en medborgarfärdighetsinriktad ämneskonception
dominerar lärarnas utsagor så är den undervisning som lärarna realiserar
genom skriftliga prov framförallt inriktad på en fakta- och begreppsinriktad
ämneskonception. Lindmarks studie bekräftar också tidigare beskrivningar
av ämnet som vagt och ämnespraktiken som motsägelsefull.
Ytterligare ett sätt att närma sig frågan om vad som definierar
samhällskunskapsämnet är att titta på de akademiska discipliner som
influerat ämnet. Agneta Bronäs och Staffan Selander har kallat ämnet ”ett
kalejdoskop av löst sammanhållna delar” (2002, s. 75) från olika universitetsämnen och kunskapsområden, ett förhållande som Bengt Schüllerqvist
och Stefan Karlsson (2011) menar inte behöver vara en nackdel för skolämnet, under förutsättning att dess disciplinära egenheter blir tydligare.
Skolämnet samhällskunskap har sin egen praktik, i relation till de politiskt
framtagna styrdokmenten liksom i relation till de akademiska disciplinerna.
Schüllerqvist och Karlsson efterlyser utvecklandet av grundläggande
ämnesdidaktiska begrepp att utgå från i diskussionerna kring vad
samhällskunskap är och bör vara. Att samhälllskunskapsämnet saknar en
enhetlig akademisk hemvist menar många har bidragit till en avsaknad av en
tydlig ämnesdisciplinär koppling, och en avsaknad av ämnesdisciplinära
begrepp. Schüllerqvist och Karlsson anknyter till en diskussion som förts om
en eventuell utveckling av ämnesdisciplinära begrepp för samhällskunskapen
utifrån den historiedidaktiska diskussionen. De föreslår begreppet
”samhälle” samt ytterligare begrepp på olika nivåer för att analysera
processer och beståndsdelar i samhället, som en utgångspunkt för en
samhällskunskapsdisciplin (Schüllerqvist & Karlsson, 2011).
Slutligen har samhällskunskapen en stark karaktär av omvärldsämne –
både på grund av den uttalade kopplingen till det omgivande samhället och
på grund av dess tradition av att vara ett diskussionsämne. Det sistnämnda
har i relation till SO-ämnet på grundskolan (Oscarsson, 2006) och till det
danska samhällsämnet, samfundsfag (Christensen m fl, 2006), framhållits
som ett problem när det gäller att kvalificera praktiken i klassrummet och
lyfta ämnet från ett allmänt ventilerande av åsikter till mer underbyggt
resonerande. En bakgrund till samhällskunskapsämnets karaktär av rum för
diskussion och fritt tyckande kan vara dess närhet till vardagen.
Lärobokstexter och undervisningsexempel tar ofta avstamp i elevernas
vardag och egna upplevelser, och begrepp och områden som behandlas har
ofta redan en vardagsbetydelse för eleverna.
Den tyske pedagogikprofessorn Wolfgang Klafki (1995a; 1995b)
uttrycker skolämneslärarens uppgift som att, snarare än att presentera
sammanfattningar eller förenklade versioner av universitetsämnets
kunskaper, exemplifiera hur den aktuella vetenskapsformen kan bidra till att
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lösa problem som är grundläggande i elevernas liv. Om man betraktar
samhällskunskapsämnet utifrån detta perspektiv, kan lärarens uppgift vara att
visa hur samhällskunskapen som kunskapsform ger individer möjlighet att
närma sig olika lösningar på vår tids samhällsproblem: fredsfrågan,
klimatfrågan, tekniska och ekonomiska utvecklingsfrågor, sociala frågor,
kommunikations- och maktfrågor, frågor om åsiktsbildning och påverkan,
politiska och ideologiska frågor. Den danske samhällskunskapsdidaktikern
Torben Spanget Christensen (2013) har lyft samhällskunskapsämnets
tendens att utgå från elevernas egna livserfarenheter som både möjlighet och
fara, och menar att en grundläggande fråga för samhällskunskapsdidaktiken
idag är att kvalificera ämnet – att lyfta diskussionerna som förs inom ramen
för samhällskunskapsämnets praktik, från vad Christensen i andra
sammanhang kallat en ”värdshusdiskussion”, till kvalificerade resonemang
med specifika kvalitéer.
Som lärare behöver du ha en gedigen ämneskunskap för att kunna
förankra exempel på samhällsskeenden i teorier, modeller och begrepp. Men
du behöver även veta vilket kunnande det är du strävar efter att eleverna ska
utveckla genom undervisningen, och anpassa denna därefter. De kunskaper
lärare har omfattar, utöver de ämnesspecifika kunskaperna, ämnesdidaktiska
kunskaper. För en lärare i samhällskunskap ingår i dessa bland annat
kunskap om elevers förståelse av samhället och de föreställningar och
uppfattningar eleverna bär med sig när de kommer till undervisningen. Detta
är ett kunskapsområde som försummats, mycket på grund av den diskrepans
som finns mellan samhällskunskapsämnets målformuleringar och
kunskapskrav, och det lärarna i undersökningar själva beskriver (Vernersson,
1999; Lindmark, 2013) som undervisningens egentliga mål – utvecklande av
elevens medborgarkompetens. Problemet ligger i ett uppfattat val mellan
praktiskt/erfarenhetsbaserat kunnande och teoretiskt kunnande, där det
senare är det som premieras i kunskapskraven. Även i de nyligen införda
läroplanerna, Lgr11 och Gy11, används en uppdelning mellan ”förmågor”
som undervisningen ska ge möjlighet att utveckla och det ”centrala innehåll”
som undervisningen ska beröra. Dock saknas närmare diskussioner av hur
det kunnande som ska läras ut, och som lärarna ska mäta, bedöma och ge
feedback utifrån, är beskaffat.
Diskussionen om undervisningens innehåll är aktuell. År 2014 pågår i
Sverige, i de politiska rummen och den offentliga debatten, en mängd
diskussioner om hur den svenska skolans resultat ska kunna förbättras och
lärarkårens kompetens utvecklas. Samtidigt som starka politiska röster ropar
på mer ”baskunskaper” i skolan, har en rörelse inom lärarkåren kommit att
allt mer fokusera ett fåtal ”stora förmågor” som man menar går igen i alla
ämnen. Fler nationella prov och tidigare betyg har införts samtidigt som
Skolverket lägger stort fokus på att hos lärarkåren utveckla mer kompetens
kring formativ bedömning, eller bedömning för lärande, en metodisk ansats
som utvecklats i Sverige av Astrid Pettersson (2005) och internationellt av
bland andra Paul Black och Dylan Wiliam (Black & William, 1998). Klafki
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(1995a) framhåller att han med didaktik avser helheten av det innehåll och
de mål som ska läras ut, och de metoder för undervisning som väljs för att
uppnå detta, i relation till eleverna och situationen. I detta inbegriper han ett
socialt lärande, lärandeprocesserna är en form av socialisering. I lärarens
kunnande ingår alltså dels kunskapen om ämnet som undervisningsämne
snarare än universitetsämne, dvs. som ett kunskapsområde med relevans för
elevernas egen erfarenhet av världen, och dels förmågan till didaktisk analys
av detta undervisningsämne, dvs. urskiljandet av de aspekter av ämnet som
bidrar till förståelse för detsamma. Klafki förklarar ämnesinnehållet som ett
komplex av inre relationer som även står i en rad relationer till sin omvärld. I
sin analys ställer han frågor om vad ämnesinnehållet har för mening och
funktion i den specifika kunskapsformens kontext, hur den aktuella
elevgruppens uppfattning av ämnesinnehållet ser ut, vad den av läraren
avsedda förståelsen av ämnesinnehållet innebär, hur ämnesinnehållets
struktur ser ut – i relation till dess inre och yttre horisont, och vilka aspekter
av detta som är grundläggande för och kommer utgöra problem för elevernas
förståelse – samt slutligen vilka representationsformer som öppnar upp de
grundläggande aspekterna för eleverna och ger ämnesinnehållet den avsedda
meningen. Detta slags analys saknas dock till stor del i samtida svensk
samhällskunskapsdidaktik.
I praktikinriktade skrifter riktade till lärare i samhällskunskap syns den
nyss nämnda uppdelningen av kunskaper i begreppspar där ”fakta”,
”sakkunskaper”, ”stoff” eller ”baskunskaper” ställs mot ”processbegrepp”,
”tankebegrepp” eller ”tankekvaliteter”. Sten Arevik och Ove Hartzell (2007)
menar i sin bok om begreppsbaserad undervisning att skolans roll, inom
detta och även andra skolämnen, är att låta elevernas spontana tänkande
möta vetenskapliga begrepp och strukturer, för att de med hjälp av dessa
kvalitéer ska utveckla sitt eget tänkande och sin förmåga att ta sig an nya
erfarenheter och begrepp. Även Gunnar Hyltegren & Stellan Lindqvist
(2010) presenterar en liknande syn på samhällskunskapsämnet i en
samhällskunskapsdidaktisk metodbok. Denna syn består dels i uppdelningen
mellan ”sakkunskaper” och ”förmågor”, men även i den tidigare nämnda
tudelningen av ämnets syfte i ”demokratifostran/kunskapsorientering” och
”bemyndigande”, vilken kan förstås utifrån ämnets koppling till olika
demokratisyner och motsvarande idéer om medborgarnas roll i det
demokratiska samhället. Denna dikotomisering mellan olika aspekter av
kunnande inom samhällskunskap kan förstås i relation till en avsaknad inom
samhällskunskapsdidaktik av en problematisering av vad ämnet innebär i
termer av hur det utövas i praktiken i klassrummet, liknande den analys
Klafki beskriver. Den samhällskunskapsdidaktiska forskningen i Sverige har
framförallt fokuserat ämnesundervisningens syfte och utformning men i
mindre utsträckning innebörden och lärandet av dess innehåll (Johnsson
Harrie, 2011). När innehållet fokuserats har studierna av detta ofta tagit sin
utgångspunkt i annat än just den praktik i vilken innebörden av innehållet
kan sägas konstitueras, undervisningspraktiken. Som bland andra Viv Ellis
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(2007) nämner är det svårt för lärare att själva uttrycka detta kunnande i ord,
eftersom ett professionellt språk ofta saknas.
För att besvara frågan om vilket innehåll som utmärker ämnet
samhällskunskap är det därför relevant att undersöka hur ämnesinnehållet tar
form i klassrumspraktiken. Ämnets innehåll undersöks och beskrivs sällan
utifrån den praktik som samhällskunskapen utgör, utan oftare genom
undersökningar av läromedel och genom intervjuundersökningar med elever
och lärare, vilket beskrivs närmare i forskningsöversikten nedan. Utifrån
antagandet att kunnande inte kan särskiljas från den praktik i vilken det
konstitueras, och utifrån en syn på lärande som förändrat och mer
kvalificerat deltagande i denna praktik (Lave & Wenger, 1991; Rogoff,
1994) bör samhällskunskapens ämnesinnehåll undersökas genom vad som
kan benämnas praktiknära forskning. Med detta avses här inte främst en
forskning som har deltagarna i klassrumspraktiken, eleverna respektive
lärarna, som forskningsobjekt, utan som istället undersöker praktiken i sig,
och det kunnande som konstitueras i och genom klassrumspraktiken. Inom
verksamhetsteori används begreppet praktik för att beskriva sätt att förhålla
sig till, och erfara, världen. Praktiken omfattar handlingar men även
innebördsliga erfaranden och representationer av världen, samt kulturella
redskap som språk (Wartofsky, 1979). De praktiker som utgör grunden för
en elevs förståelse av företeelser de möter i skolans värld, skulle kunna
kallas elevens praktikgrund. Vi kan utgå från att eleven alltid erfar
företeelser utifrån en unik praktikgrund, och att denna kommer att relateras
till den praktik de möter genom undervisningen och påverka elevens sätt att
erfara och förstå undervisningspraktiken och undervisningsinnehållet.
Det finns också anledning att reflektera över hur det är möjligt att
ämnesdidaktiskt beskriva det kunnande som undervisningen syftar till att
möjliggöra. Det kan finnas flera skäl till att vilja undersöka och beskriva ett
ämnesinnehåll närmare. Vissa kunnanden kan betraktas som redan kända
och väl utforskade, i den meningen att lärare vet vad det innebär att kunna
något och känner till hur kunnandet brukar kunna ta sig uttryck i
klassrummet. I dessa fall kan man vilja undersöka kunnandet närmare i
relation till en viss grupp av elever. Andra kunnanden kan snarare betraktas
som okända eller outforskade och då är det innebörden av kunnandet som
behöver undersökas. Learning study (Pang & Lo, 2011) kan användas för att
utveckla större didaktisk kännedom om redan utforskade lärandeobjekt, eller
för att avgränsa och undersöka innebörden av mer outforskade
lärandeobjekt.
I detta arbete kommer möjliga innebörder av kunnandet att resonera om
rättvisa i samhällsfrågor att undersökas. Rättvisa är ett område som
tillsammans med frihet utgör en av de främsta grunderna för olika politiska
idéer och samhällsteorier, och förmågan att föra kvalificerade resonemang
om värdefrågor är viktig för att kunna identifiera egna och andras
ståndpunkter i samhällsfrågor. Ändå finns i samhällskunskapsdidaktisk
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forskning ett förhållandevis litet fokus på värden som kunskapsinnehåll, till
förmån för demokratifrågor.

Disposition
Dispositionen av denna text kan behöva en kommentar. Dels analyseras i
arbetet material framtaget genom en relativt omfattande process, vilken
beskrivs i kapitel 6, dels används två huvudsakliga analysmetoder. Arbetet
utgår från två skilda men förenliga epistemologiska skolor – den
sociokulturella och den fenomenografiska – och dessutom relaterar sig
arbetet som helhet till såväl det samhällskunskapsdidaktiska forskningsfältet
som till en statsvetenskaplig teoribildning om rättvisa. Därför har de olika
delarna i arbetet disponerats med avsikt att underlätta för läsare som inte är
insatta i de olika teoribildningar som används i undersökningen.
Efter en kortare forskningsöversikt om samhällskunskapsdidaktisk
forskning, och en beskrivning av rättviseteori, presenteras undersökningens
syfte. I kapitel 5 diskuteras den epistemologiska och ontologiska grunden för
arbetet, utifrån sociokulturellt och fenomenografiskt perspektiv. Där beskrivs
även innebörden av de två huvudsakliga metoderna i undersökningen,
fenomenografisk analys och innehållsorienterad samtalsanalys. Detta görs
innan det empiriska materialet för undersökningen beskrivs, dels eftersom de
bägge valda metoderna relaterar sig så nära till de epistemologiska
utgångspunkterna att det är rimligt att beskriva dessa i anslutning till
varandra, dels för att ge läsaren en överblick över vilket slags analys som
kommer göras av det material vars bakgrund kräver en mer omfattande
redogörelse i kapitel 6. I detta kapitel beskrivs undersökningens design och
materialinsamlingen. I direkt anslutning till detta beskrivs också de två
teorier om lärande som använts under insamlandet och framställandet av det
empiriska materialet, nämligen variationsteorin och teorin om dialogisk
intersubjektivitet. Dessutom beskrivs den praktikutvecklande ansats,
Learning study, som ligger till grund för materialinsamlingen. Arbetets andra
del består av resultaten från de fenomenografiska analyserna och den
innehållsorienterade samtalsanalysen. Under samtalsanalysen återknyts till
begrepp och tankegångar från de teoribildningar som influerat designen av
de Learning study-cykler som utgjorde materialinsamlingen, och dessa
begrepp och perspektiv används som analysredskap i analysen. I den sista
delen av arbetet sammanfattas resultaten först kort och diskuteras därefter i
relation till inledningens problembeskrivningar och de olika teoretiska
perspektiv som tagits upp i arbetet.
Den praktikutvecklande ansatsen Learning study, de teorier om lärande
som valts för designen av de där ingående forskningslektionerna, samt de
analysmetoder som använts, relaterar alla till de grundläggande
epistemologiska teorier som arbetet utgår från. Därför är det naturligt att
textens olika delar interfolieras av fler fram- eller bakåtsyftande referenser
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till andra textavsnitt än vad som skulle varit fallet om ett enda kapitel ägnats
åt att redogöra för all teoribildning som på olika nivåer ingår i
undersökningen. Det är min förhoppning att det sätt som arbetet nu
disponerats på möjliggör en läsning där de olika, men angränsande, teorierna
tas upp i textavsnitt där de bäst kan belysa de frågor som undersökningen
fokuserar.

2 Tidigare forskning
Forskningsöversiktens inledande del behandlar samhällskunskapsämnets
karaktär i Sverige, utifrån frågor om vad ämnet syftar till, hur det praktiseras
och vad dess innehåll är. Översikten har avgränsats till att relatera
diskussionen om det svenska skolämnet samhällskunskap till dess
motsvarighet i de nordiska länderna, som har en historisk och kulturell
bakgrund som påminner om den svenska. Idag utvecklas dessutom allt mer
ett samarbete mellan samhällsdidaktiker i de nordiska länderna. Den
inledande diskussionen om ämnets syfte tar dock avstamp i en amerikansk
diskussion om syftet med medborgarfostrande och samhällsorienternade
ämnesundervisning, vilken kan vara belysande för debatten om det svenska
samhällskunskapsämnet, och även den tyska ämnesdidaktiska diskussionen
nämns som jämförelse.

Samhällskunskapsdidaktik
Följande beskrivning av forskningsläget kring samhällskunskapsdidaktik har
avgränsats för att beskriva forskningsläget i Sverige. Översikten utgår delvis
ifrån forskningsöversikterna De samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
Rapport från en inventering från Linköpings universitet (Johnsson Harrie,
2011), och Nordisk ämnesdidaktisk forskning i SO-ämnen. En inventering
från Karlstads universitet (Olsson, 2011). Dessa har kompletterats med
sökningar kring ämnesorden didaktik, samhällskunskap, SO samt didactics,
social studies, social studies education, civics, civic education, civic subject
matter och teaching and learning via bibliotekskatalogerna för Stockholms
universitets och Högskolebiblioteket i Linköping samt sökmotorerna
http://www.scirus.com och http://www.googlescholar.com. På grund av
språkliga begränsingar till svenska, danska, norska och engelska refereras
det intressanta tyska ämnesdidaktiska området enbart i korthet och med hjälp
av andrahandskällor. Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas
didaktik, CSD, vid Karlstads universitet har legat i framkant för att utveckla
den lärardrivna didaktiska forskningen, genom bland annat den genomförda
Forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap (FLHS) och den
pågående Forskarskolan för lärare i historia, samhällskunskap, geografi och
religionskunskap (CSD-FL). Licentiatuppsatserna från FLHS ingår i
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forskningsgenomgången där de bedömts ha bärighet för denna uppsats,
liksom artiklar från nystartade tidskriften Nordidactica – Journal of
Humanities and Social Science Education. De böcker, artiklar, uppsatser och
avhandlingar som refereras nedan hör till de som befunnits relevanta för
området. Ytterligare kompletteringar har skett, bland annat via referenser i
den lästa litteraturen. På grund av ämnets starka koppling till
medborgarfostran och förankring av demokratiska värden har skolämnets
utveckling och förutsättningar även varit föremål för intresse från
statsvetenskapligt håll, varför en del statsvetenskaplig litteratur också
refereras inom denna översikt.
Samhällskunskap som skolämne har olika motsvarigheter i olika länder,
men det är det svårt att avgränsa dessa motsvarande skolämnen. Detta
eftersom ämnet är så starkt kopplat såväl till den egna nationens historia och
samhällsstrukturer som till de kulturella uppfattningarna om lämplig
medborgarfostran och den nationella strukturen hos de akademiska
discipliner som har inflytande över skolämnet. Samhällskunskapsämnet läses
på grundskolenivå antingen som enskilt ämne eller i block tillsammans med
ytterligare tre samhällsorienterande ämnen; historia, geografi och religion.
Översikten fokuserar den svenska samhällskunskapsdidaktiska forskningen,
det vill säga didaktisk forskning som samhällskunskapsämnet i grundskolan
och på gymnasiet, men berör även viss SO-didaktisk forskning, dvs.
forskning som rör hela det samhällsorienterande blocket i grundskolan.
Fokus ligger dock på på gymnasienivå, och på några tendenser inom de
nordiska motsvarigheterna till samhällskunskap.
Ett splittrat ämne med flera syften
Undervisning om samhällets lagar, regler, normer och allmän moral har varit
en central del av den svenska skolans uppdrag sedan folkskolans införande
1842 (Långström & Virta, 2011). Med 1919 års utbildningsplan och
införande av allmän skolplikt i Sverige infördes medborgarkunskap som eget
ämne i fortsättningsskolan, efter att tidigare ha varit en gren av historieämnet
(Englund, 1986). Beskrivningarna av ämnet medborgarkunskap fokuserade
redan tidigt på värden som människovärde, andlig frihet och kritisk förmåga
(Larsson, 1997), och på begrepp som samhälle, stat, klasser och partier.
Ämnet skulle även understryka medborgarens plikter mot samhället. I
samband med övergången till enhetsskola i början av 1950-talet infördes
ämnet samhällskunskap i de lägre stadierna, och när grundskolan infördes
1962 bröts ämnet ut ur ”historia med samhällslära” och blev ett fristående
ämne. I grundskolan har samhällskunskap tillsammans med geografi,
historia och religionskunskap (tidigare kristendomskunskap) samlästs under
namnet SO, samhällsorienterande ämnen (Långström & Virta, 2011). Från
1980-talet stärktes ämnets ställning genom att det blev obligatoriskt på
gymnasienivå, och innehållet breddades allt mer genom fokusering på
internationella relationer, ekonomi, politisk ideologi, globala förhållanden,
sociala frågor, arbetsliv och miljö. Fram till 2011 omfattades alla
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gymnasieutbildningar av samma grundkurs i ämnet, men med den senaste
läroplanen halverades antalet timmar för gymnasiets yrkesförberedande
program.
Samhällskunskapsämnet kan alltså beskrivas som ett politisk framtaget
skolämne vilket i viss utsträckning ger det en särställning i förhållande till
andra kärnämnen i svensk skola med längre undervisningstradition och
starkare koppling till en akademisk disciplin. Även om ämnet har ett
ursprung i historieämnet utgår det idag närmast från de fyra akademiska
disciplinerna statskunskap, nationalekonomi, kulturgeografi och sociologi
(Eklund & Larsson, 2009). Därmed är det svårt att spåra tydliga didaktiska
traditioner inom ämnet, och det är också svårt att uttala sig om ämnets
förhållande till motsvarande skolämnen i andra länder. Nedslag i den
samhällsdidaktiska diskussionen i några av våra nordiska grannländer och i
den amerikanska debatten om samhällskunskap (social studies/civics) kan
ändå belysa de viktigaste didaktiska skiljelinjerna inom ämnet. Den
didaktiska diskussionen kring samhällskunskapsämnet präglas i Sverige av
en (ibland ifrågasatt) motsättning mellan ett demokratifostrande syfte och ett
mer emanciperande eller bemyndigande syfte. Demokratifostran kan
exempelvis komma till stånd genom ett förmedlande av relevant ämnesstoff
eller faktakunskaper, medan bemyndigande snarare fokuserar utvecklande av
förmågor för ett aktivt samhällsdeltagande. Uppdelningen utgår från olika
ontologiska och ideologiska föreställningar; valet mellan en
demokratifostrande eller emanciperande inriktning på undervisningen
implicerar olika ideologiska perspektiv på medborgarens roll i ett
demokratiskt samhälle.
I en amerikansk kontext har den akademiska debatten kring social
studies/civics framförallt rört ämnets innehåll och dess relation till den
amerikanska historieundervisningen (Evans, 2010). Debatten har handlat om
vilket slags medborgare och individer som ämnet framförallt ska fostra – bör
tyngdpunkten läggas på ett upprätthållande och reproducerande av kulturellt
gångbara värden, eller bör ämnet syfta till att möjliggöra kritiskt tänkande,
öppenhet för andra perspektiv och utomkulturell medvetenhet? Den
traditionella historieundervisningens förespråkare har hört till de som
försvarat det tidigare synsättet. En liknande debatt fördes i Sverige när ämnet
medborgarkunskap var nytt, mellan förespråkare för sammanhållandet av
samhällskunskap med historieämnet, och liberaler och socialdemokrater som
förespråkade ett medborgarfostransämne i samband med införandet av
allmän och lika rösträtt (Långström & Virta, 2011). Ronald Evans (2010)
redogör för hur den amerikanska didaktiska debatten om
samhällsorienterande och samhällsfostrande ämnen (social studies) präglats
av en uppdelning mellan olika grupper. Den första av dessa är traditionella
historiker som ser historia som kärnan i social studies, den andra är
statsvetare som förespråkar en statsvetenskapligt influerad undervisning i
ämnet. En tredje grupp utgörs av sociala ingenjörer som ser social studies
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som en väg att skapa samhällsnyttiga och välfungerande medborgare och en
fjärde av reformister som vill utveckla reflektivt tänkande och därigenom
bidra till samhällsutveckling. Den femte gruppen Evans nämner är
rekonstruktivister som vill att social studies ska spela en ledande roll i
omvälvandet av samhället i en viss riktning. I samband med den progressiva
didaktikens framsteg i USA på 1920-talet, och dess fokus på utvecklande av
kritiskt tänkande och analysförmåga, formades en stark tradition av att utgå
från kontroversiella frågor (controversial issues) i undervisningen. Samtidigt
har förekomsten av sådana kontroversiella frågor angående till exempel
etnicitet, religion, ideologi, kultur och sexualitet ifrågasatts, och många
lärare har visat sig vara dåligt förberedda för att leda diskussioner om dessa
frågor (Hess, 2002). William B. Stanley (2010) menar att den amerikanska
skolan snarare överfört rådande samhällsvärderingar än bidragit till att
transformera samhället genom att påverka eleverna i nya riktningar, och att
detta kan tillskrivas den amerikanska kulturens fokusering av individualism
och marknadsekonomi. Stanley nämner tre didaktiska traditioner inom
amerikansk samhällsundervisning. Under 1930-talet utvecklade George
Count en rekonstruktivistisk didaktik, där undervisningen i samhällsämnen
syftade till att förankra värden hos eleverna som ledde till ett annat, mer
demokratiskt och jämlikt, samhälle än det rådande. John Deweys didaktiska
teorier, vilka sedan 1960-talet influerat även svenska pedagoger och
läroplansförfattare, motsätter sig enligt Stanley den rekonstruktivistiska
didaktiken. Deweys fokus låg på att utveckla elevernas intellektuella
förmågor snarare än att indoktrinera dem till att omfatta vissa värderingar.
Såväl Dewey som konstruktivisterna kritiserades från mer konservativt håll,
som menade att den kunskap som krävdes för att delta i demokratiskt
beslutsfattande enbart kunde omfattas av en upplyst elit, en ”demokratisk
realism” som återigen förespråkas inom amerikansk läroplansdebatt. Denna
konservativa linje menar att samhällskunskapsundervisningen istället bör
inriktas på att ge alla elever de nödvändiga kunskaperna för att delta som
medborgare, ett innehåll som Hirsch på 80-talet benämnde Cultural Literacy
(Stanley, 2010).
Frågan om samhällskunskapens syfte, och de olika syner på eleverna som
samhällsmedborgare som syftet återspeglar, är alltså intimt förknippad med
frågan om vilket innehåll samhällskunskapen bör omfatta, och vilket slags
förmågor ämnet ska utveckla. Den amerikanska diskussionen om samhällsämnenas syfte kan jämföras med det tyska politikdidaktiska området politsche bildung, som sedan 1960-talet, i spåren av efterkrigstidens diskussioner, haft det uttalade syftet att fostra goda demokratiska medborgare
(Tønnessen, 1992). Peter Wall (2011) beskriver i forskningsöversikten till
sin licentiatuppsats den tyska politikdidaktiska forskningen som inriktad
både på hur undervisning i kan bidra till att forma goda demokrater, men
som betydligt mer utförligt fokuserad på politikämnets innehåll och hur detta
bör struktureras. Den tyska ämnesdidaktiska forskningen är omfattande, och
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i relation till innehållsfokuserad samhällskunskapsdidaktik intressant, men
svårtillgänglig för icke tyskspråkiga.
Diskussion om ämnets syfte har även präglat de nordiska ländernas olika
varianter av samhällskunskap. Frågan om huruvida samhällskunskapsämnets
huvuduppdrag är att fostra självständiga, kritiskt tänkande individer eller
funktionella medborgare lojala med samhällets rådande värderingar, och om
det behöver råda en motsättning mellan dessa inriktningar, adresseras i en
nordisk kontext av Torben Spanget Christensen (1997) i relation till den
danska skolans samhällskunskapsundervisning. Danska läroböcker och
styrdokument har utvecklats från att traditionellt utveckla lojalitet med den
danska staten och det danska samhällets demokratiska värderingar till att
fokusera elevens möjligheter till självstyre och självreflektion. Dessa mer
postmoderna
drag
menar
Christensen
har
utvecklats
i
samhällskunskapsämnet genom efterkrigstidens och mellankrigstidens
antifascistiska och antiauktoritära samhällsrörelser. Utvecklingen beskriver
Christensen som i samklang med dagens allt mer globaliserade och
individualiserade samhälle där den aktive medborgaren behöver vara både en
statsmedborgare och en global aktör. Även i Norge utvecklades
samhällskunskap under tidigt 1900-tal utifrån historieundervisningen, och
fokuserade främst på det konstitutionella systemet och lojala, röstande
medborgare. Enligt Kjetil Børhaug (2010) var det först runt 1970 som
samhällskunskapen i Norge reformerades på ett genomgripande sätt och det i
styrdokumenten tydliggjordes att samhällskunskapsämnet skulle fokusera
samhällsfrågor och utveckla aktiva, kritiskt tänkande medborgare.
Fortfarande
förefaller
dock
enligt
Börhaug
den
norska
undervisningspraktiken i stor utsträckning vara präglad av en tradition med
undervisning om formella konstitutionella strukturer och framhållande av
demokratiska principer och ideal, och de kritiska perspektiven är
svårintroducerade. I Finland har ämnet samhällslära, motsvarande
samhällskunskap, utvecklats som eget skolämne först på 2000-talet, då
dubbelämnet historia och samhällslära blev två separata ämnen (Löfström,
under utgivning). I och med denna nyordning förs just nu en diskussion i
Finland om vilka kompetenser som blivande lärare i samhällslära behöver
för att kunna uppfylla ämnets medborgarfostrande syfte. Den tidigare
traditionen inom ämnet har präglats av ett ”statiskt och deklarativt”
kunskapsinnehåll, och ett problem för ämnet idag beskrivs av Jan Löfström
(under utgivning) som dess avsaknad av ”kunskapsstrategi” för analytiskt
och kritiskt tänkande.
I Sverige har utvecklingen av ämnets inriktning sett ut på ett liknande sätt.
På
1950-talet
präglades
styrdokumentens
beskrivningar
av
samhällskunskapsämnet enligt Tomas Englund (1986) av en behavioristisk
kunskapssyn och innehållet i styrdokumenten för ämnet dominerades fram
till 1970-talet av kunskapsuppdraget. Under 1980-talet syns
rekonstruktivistiska tendenser då utbildningen i samhällskunskap hade ett
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uttalat syfte att motverka ett klassuppdelat samhälle. Under 1990-talet
betonas det demokratifostrande uppdraget (Bronäs, 2003), för att i den
senaste läroplanen, Gy11, lyftas ut från beskrivningen av
samhällskunskapsämnet och istället föras in i läroplanens övergripande
delar. Genom införandet av centralt innehåll i ämnesplanerna i Gy11 får
kunskapsuppdraget återigen en större tyngd i beskrivningen av ämnet.
I såväl svensk som dansk, norsk och finsk samhällskunskapsdidaktik
diskuteras inom samhällskunskapsdidaktiken en motsättning mellan ämnets
demokratifostrande och dess emanciperande, eller bemyndigande, uppdrag,
och ibland läggs även ett kunskapsorienterande uppdrag till vid sidan om de
båda första. Samtidigt uttrycks i ovan nämnda översikter över
ämnesutvecklingen genomgående att ämnet handlar om demokratifostran,
och de internationella mätningar som gjorts av elevers kunskaper i ämnet har
fokuserat på elevers kompetenser i demokrati. Att förespråkare för bägge
inriktningarna menar sig företräda en demokratifostran kan förklaras utifrån
den syn på medborgaren som finns i olika demokratiteorier. I en klassisk
demokratiuppfattning är demokrati en social livsform baserad på positiva
friheter och politisk jämlikhet, med minimal byråkratisk kontroll över det
offentliga livet. Ett grundläggande antagande här är att människan är en
politisk och social varelse som förverkligar sig själv genom deltagande i
samhällslivet – vilket samtidigt är förutsättning och mål för det demokratiska
samhället. Den klassiska uppfattningen kan ställas mot den liberala, vilken
ser demokratin som individernas försäkran om negativa friheter och som ett
skydd för privata intressen, genom minimal statligt inflytande. Människor
ses här som privata individer utan skyldighet eller önskan att delta i det
politiska beslutsfattandet (Carr & Harnett, 1997). I relation till bägge dessa
demokratisyner blir det naturligt att lägga tyngdvikten i samhällskunskapens
medborgarfostrande uppdrag vid kunskapsförmedling och förankring av
rådande demokratiska värderingar. Ett tredje alternativ erbjuds i Robert A.
Dahls (1989) revisionistiska beskrivning av polyarkin, där han menar att
modern representativ demokrati utmärks av sju institutioner – valda
ämbetsmän, fria och rättvisa val inklusive rösträtt, rätt att ställa upp till val,
yttrandefrihet, alternativ information och föreningsfrihet – vilka utgör en
polyarki. Grunden här är ett effektivt medborgerligt deltagande där alla har
lika och lämpliga möjligheter att uttrycka sin uppfattning i den fråga som
diskuteras, och besluten görs på grundval av medborgarnas upplysta
förståelse. I relation till denna förståelse av demokrati blir det naturligt att
medborgarfostran handlar om att utveckla ett kritiskt, analytiskt
förhållningssätt. Utifrån olika tolkningar av ämnets syfte kommer sålunda
ämnets innehåll att fokuseras på olika sätt.
Samhällskunskapsdidaktisk forskning i Sverige
Den samhällskunskapsdidaktiska forskningen i Sverige belyses här utifrån
inriktningen på dess forskningsobjekt och de undersökningsmetoder som
använts. Det finns ännu ingen omfattande samhällskunskapsdidaktisk
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forskning att tillgå i Sverige, och i än mindre utsträckning en praxisnära
sådan. Den forskning som finns inom de samhällsvetenskapliga ämnenas
didaktik har i Sverige de senaste åren fokuserat på ämnesundervisningens
syfte, utformning och förutsättningar – till exempel genom studier av
styrdokument och andra, utbildningsvetenskapliga och utbildningspolitiska,
texter – men i mindre utsträckning på innebörden av det ämnesspecifika
kunnandet (Johnsson Harrie, 2011). Uppdelningen av forskningen i att
fokusera syfte, form eller innehåll är dock inte oproblematisk, eftersom
undervisningens innehåll motiveras av syftet, samtidigt som det innehåll som
traditionellt utmärker ett ämne på motsvarande sätt bestämmer syftet med
undervisning i ämnet. Till exempel upptar området riksdagens och
regeringens organisation och arbetsformer ofta stort utrymme i läroböcker i
samhällskunskap, vilket understryker ämnets karaktär av sakkunskapsämne,
framförallt genom att detta slags kunskaper ofta mäts i faktaprov (Jansson,
2011). På samma sätt råder ömsesidigt påverkande förhållanden mellan
undervisningens form och innehåll, och därmed även mellan formen och
syftet med undervisningen. I samhällskunskap kan detta förhållande
exemplifieras med det uttalade syftet hos ämnet att fostra aktivt deltagande
demokratiska medborgare, ett slags bemyndigande av eleven. Det syftet
pekar mot ett visst kunnande, nämligen en förmåga till aktivt deltagande och
kunskaper om demokrati, samtidigt som denna förmåga kan förmodas
utvecklas av undervisning som utformas på vissa sätt (Larsson, 2007a). Trots
dessa avgränsningssvårigheter presenteras här den ämnesdidaktiska
forskningen inom svensk samhällskunskap utifrån dessa tre kategorier av
forskningsobjekt.
Läromedel utgör en av flera styrande faktorer i undervisningen (Englund,
2006) och studier av läromedel och styrdokument, har varit en dominerande
inriktning inom samhällskunskapsdidaktiken under 1980- och 1990-talet
men mindre frekvent därefter (Johnsson Harrie, 2011). Bronäs (2000) finner
i en nyare undersökning av demokratibilden i svenska och tyska läroböcker
att i de svenska läroböckerna gavs mindre möjlighet till egen tolkning av
innebörden av demokrati och medborgarskap än i de tyska. Ett flertal av de
senare årens studier inom samhällskunskapsdidaktik närmar sig ett
utforskande av undervisningens syfte och utformning genom intervjuer med
lärare om deras syn på ämnet och val av undervisningsmetoder. Folke
Vernersson (1999) har undersökt samhällskunskapslärares uppfattningar av
undervisningsämnet samhällskunskap, och beskriver hos lärarna tre
kategorier av uppfattningar av ämnesinnehållet: att samhällskunskap syftar
till demokratifostran, att samhällskunskap förbereder eleverna för agerande i
samhället och att samhällskunskap behandlar studier relaterade till området
samhällsfunktioner, samhällsorganisation och människan i samhället.
Lärarna lade störst vikt vid demokratifostran, i betydelsen förankring av
demokratiska värderingar och skapandet av en öppen och samtidigt kritiskt
granskande hållning till omvärlden. Därefter följde förmågan till aktivt och
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självständigt deltagande i samhället. Det sista området, kunskaper om hur
samhället fungerar och är strukturerat, inklusive orsakssammanhang, utgör
även en förutsättning för de första två områdena (Vernersson, 1999). En
sådan uppfattning av ämnets innehåll som Vernerssons funna beskrivningar
tillsammans utgör pekar tydligt mot en syn på kunnande inom
samhällskunskap som inte enbart en deklarativ form av kunskap, utan i lika
hög grad ett praktiskt kunnande och ett besittande av omdömesförmåga.
Även om Vernerssons undersökningar genomförts under tidigare läroplaner
(Lpo94) indikerar senare intervjuundersökningar med lärare liknande synsätt
på läraruppdraget (Bernmark-Ottosson, 2009; Karlsson, 2011). Enligt
Nationella
utvärderingen
av
grundskolan
2003
menar
samhällskunskapslärare att styrdokumenten påverkar utformandet av
innehållet i samhällskunskapsundervisningen i mindre utsträckning än de
egna valen (NUG03, 2004) och de upplever sig ha ett stort friutrymme
(Karlefjärd, 2011). Denna självständighet i förhållande till styrdokumenten
återspeglas även i lärares examinationspraxis (Odenstad, 2010; Jansson,
2011). Det finns dock bland gymnasielärare i samhällskunskap en stark
tradition av bedömning med hjälp av poängprov vilka i hög grad fokuserar
på deklarativ kunskapsåtergivning (Odenstad, 2010). En sådan
bedömningspraxis påverkar eventuellt undervisningspraktikens fokus i en
annan riktning än lärarnas ursprungliga intentioner. Det är även svårt att med
denna praxis omfatta de kunskapskrav som formulerats i ämnes- och
kursplanerna i samhällskunskap (Gy11, 2011), vilka i syftesbeskrivningarna
fokuserar på bildningsuppdraget och målet att göra eleverna förmögna att
aktivt delta i det demokratiska samhällsbyggandet . Det verkar således finnas
en relativt stor konsensus kring ämnets syfte även om vissa hävdat att
kunskapsuppdraget och bemyndigandeuppdraget står i motsättning till
varandra, medan andra förnekar att dessa två syften skulle motverka
varandra (Broman, 2009), och även om det kan ifrågasättas om
samhällskunskapspraktiken uppfyller detta syfte, som t ex Torbjörn
Lindmark (2013) påpekar.
Den
samhällskunskapsdidaktiska
forskning
som
fokuserat
undervisningens form och dess påverkan på vad elever lär sig har framförallt
riktat in sig på undervisningens betydelse för elevers demokratisyn. Det
råder dock viss oenighet om vilken roll skolan som helhet egentligen kan
spela för utvecklande av elevers demokratisyn. Carl-Uno Frykholm och
Ragnhild Nitzler visar i sin avhandling (1990) att undervisningen i ämnet
arbetslivsorientering i praktiken såg annorlunda ut för elever på olika
program. Elever på de yrkesinriktade programmen fick en undervisning i
ämnet som utgick från att kunna delta i fackliga förhandlingar och
diskussioner kring den egna lönen, medan elever på teoretiskt inriktade
program fick undervisning som utgick ifråna tt de iframtiden kunde anta
roller av politiska aktörer på en samhällsekonomisk spelplan. Författarna tror
inte att undervisningen påverkade elevernas föreställningar om arbetslivet i
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någon nämnvärd utsträckning, men menar att den heller inte möjliggjorde för
eleverna att förändra de föreställningar om arbetslivet som de bar med sig
från tidigare erfarenheter. Medan Cecilia Eriksson (2006) i mindre
intervjustudier finner en överensstämmelse mellan elevernas demokratisyn
och den demokratisyn som enligt Bronäs (2000) förmedlas av läroböckerna i
samhällskunskap, finner Anders Broman (2009) i en longitudinell
enkätundersökning av runt 300 gymnasieelever att skolgången som helhet
förefaller påverka dessas demokratiuppfattning i liten utsträckning. Det finns
samtidigt en del forskning som visar på effekter av deliberativ undervisning i
samhällskunskap. Statsvetaren Åsa Forsbergs (2011) undersökning av visar
att deliberativ undervisning kan påverka elevers intresse för ämnet i positiv
riktning. Klas Andersson har i sin avhandling i samhällsvetenskap med
utbildningsvetenskaplig inriktning (2012) genomfört en exeperimentell
aktionsstudie där deliberativ undervisning jämförs med mer traditionell.
Andersson finner att deliberativ undervisning främjar kunskapsutveckling
om demokrati framförallt hos elever på yrkesförberedande program. Särskilt
hos flickor på yrkesförberedande program förefaller deliberativ undervisning
att skapa möjligheter för utvecklande av förmåga till perspektivtagande
(Andersson, 2012). En praktisk svårighet för genomförandet av deliberativ
undervisning har enligt Forsberg tillkommit sedan gymnasiereformen 2011,
då utrymmet för samhällskunskapsämnet halverades på just de
yrkesförberedande programmen.
I mindre utsträckning än forskning om ämnets syfte och undervisningens
form återfinns forskning som direkt fokuserar på innebörden av
samhällskunskapsämnets kunskapsinnehåll. Gunilla Svingbys (1989)
forskning om SO-ämnet under 1980- och 1990-tal influerades av samtida
debatter om elevers begreppsutveckling inom ämnesdiscipliner som engelska
och historia. Svingby förespråkade där ett ökat fokus på processkunskaper
och mindre betoning på faktainlärning, och betonade särskilt ämnets ansvar
för utvecklande av elevers kritiska och reflekterande tänkande.
Bland de studier som behandlar lärares, elevers, lärarstuderandes och
universitetslärares tal om undervisning och lärande i samhällskunskap är
främst de som undersöker elevers uppfattningar av ämnesinnehåll av intresse
för denna uppsats. En vanlig ingång till studier av innehållet i
samhällskunskapsundervisningen är studier av hur elever uppfattar
undervisningen, där många riktar in sig på kartläggandet av elevernas
demokratisyn, via fokusgruppsintervjuer (Eriksson C. , 2006; Ekman, 2007;
Broman, 2009). Ett större fokus på den begreppsförståelse som efterfrågas i
SO-undervisningen av bland andra Svingby, har Ronald Severin (2002) i sin
undersökning av elevers uppfattningar av begreppen makt och
samhällsförändring efter avslutad grundskoleutbildning. Severins studie
kartlade 16 sextonåriga högstadieelevers uppfattningar i fenomenografisk
mening, det vill säga hur de erfar begreppen makt och samhällsförändring,
och undersöker även hur deras uppfattningar kommer till, utifrån
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sociokulturell teori. Severins beskriver elevernas förståelse av begreppen
som god men oartikulerad. Han understryker också det lärande mötets,
samtalets, vikt för att elevernas uppfattningar ska kunna artikuleras. Severin
kommer fram till att eleverna både har flerfaktoriella uppfattningar av
begreppen och förmår använda dem för att ge generella förklaringar i
samhällsfrågor om makt och samhällsförändring, och att detta är ett
kunnande som kommer till uttryck i samtal som präglas av intellektuella
utmaningar, en utforskande hållning, respekt och ömsesidighet.
De tidigare nämda beskrivningarna av samhällskunskapslärares
uppfattning om ämnet (Vernersson, 1999), och normativa beskrivningar av
ämnet i dagens styrdokument samt i forskningsöversikter av ämnets
historiska bakgrund (Långström & Virta, 2011) ger en någorlunda
samstämmig bild av kunskapsinnehållets övergripande karaktär, med
tyngdpunkten på förmågan till analys av samhällsfrågor och aktivt
deltagande
i
samhällsliv.
Utifrån
uppfattningen
att
samhällskunskapsundervisning i stor utsträckning syftar till en förmåga till
praktikdeltagande är det rimligt att beskriva det kunnande som ska
möjliggöras av undervisning i ämnet samhällskunskap som en förmåga till
deltagande i den praktik som det demokratiska samhället utgör. De
innehållsundersökande didaktiska studier jag funnit behandlar inte relationen
mellan undervisningspraktiken och de erfaranden av ett ämnesinnehåll som
uttrycks av eleverna. Severin (2002) beskriver dock i sin undersökning hur
elevernas erfarande påverkas av interaktionen med den intervjuande läraren,
och även erfarenheter från deliberativ undervisning (Larsson, 2007b) visar
att uppgiftens utformning påverkar elevens svar.
Diskussionen om samhällskunskapsämnets innehåll, särskilt diskussionen
om olika slags begrepp i SO-ämnen som även förs av Svingby och hos
Severin, har utvecklats av Johan Sandahl (2011) som, med utgångspunkt i en
historiedidaktisk kunskapsdiskussion, undersöker vad han kallar första och
andra ordningens kunskaper i samhällskunskap. Bakgrunden till den
historiedidaktiska modellen ligger i behovet av en distinktion mellan olika
nivåer av kunskaper i historia (Lee, 2004). Avsikten med uppdelningen är
inte att förminska ”faktakunskaper” utan att fokusera utvecklandet av ett
historiskt medvetande i utbildningen. Utöver kunskaper om historiska
händelser och företeelser (first order concepts) kräver historieämnet
kunskaper om hur historisk kunskap blir till (second order concepts). I denna
mening kan second order concepts betraktas som cultural tools, vilka
möjliggör och används vid utvecklandet av sagda förmågor (Cobb, 1995).
Uppdelningen av kunskaper i begrepp av första och andra ordningen
anknyter även didaktiskt till amerikansk pedagogisk forskning inom social
studies/civic education, med begreppen conceptions of higher/lower order
thinking (Newmann, 1987). Sandahl föreslår fem tankebegrepp som
utmärkande för samhällskunskap som ämnesdisciplin: perspektivtagande,
kausalitet, slutledning, belägg och abstraktion. Beskrivningsmodellen
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utvecklas ytterligare av Christensen (2013), som framhåller det ökade
behovet av att utveckla egenskaperna empowered and reflective hos eleverna
genom undervisningen i samhällskunskap. Begreppet empowered är
svåröversatt, men Christensen relaterar det till danskans ”myndig” vilket
innebär auktoriserad eller bemyndigad, alltså i innehav av såväl makt som
medel för att kunna utöva en självständig beslutanderätt. Det svenska ordet
myndig motsvarar det danska begreppet, men har inte använts på samma sätt
i en samhällskunskapsdiskurs, utan haft en snävare juridisk konnotation.
Med reflekterande, eller självreflekterande, avser Christensen en förmåga att
identifiera och positionera sig i relation till det studerade ämnet. Christensen
föreslår beteckningen third order concepts för detta slags metareflektion som
är nödvändig för elevens myndighetsblivande som medborgare. Ett exempel
på ett sådant begrepp är medborgerlig självreflektion (citizen self-reflection).
En studie som tydligt avser att undersöka innehållet i
samhällskunskapsundervisningen, och som på grund av sitt ämnesval är
särskilt relevant att diskutera i relation till denna studie, är Kristoffer
Larssons arbete (2013) med att analysera kritiskt tänkande i
samhällskunskap bland årskurs 9-elever, ur ett fenomenografiskt perspektiv.
Larsson undersöker förmågan till kritiskt tänkande, i betydelsen kritiskt
resonerande kring olika aspekter av rättvisa. Larsson innefattar i sin
definition av kritiskt tänkande en rad förmågor – informationshantering,
analysförmåga (bestående av kausalt tänkande, sambands-, jämförelse-,
perspektivväxlings-, problematiserings- och omdömesförmåga) samt
presentationsförmåga (Larsson, 2013). I undersökningen ombeds eleverna att
skriftligt analysera och diskutera några olika perspektiv på rättvisa. Larsson
urskiljer i sin undersökning skillnader i elevers erfaranden av uppgifter i
kritiskt resonerande kring olika principiella perspektiv på rättvisa, dels
avseende hur de tar sig an uppgiften, dels avseende hur de erfar de olika
fenomen (sakinnehåll) som uppgiften behandlar. Resultatet av
undersökningen visar att det är nödvändigt att elever erfar uppgifterna som
syftande till en viss typ av handling (kritiskt tänkande), vars innebörd kan
beskrivas genom några av de kritiska aspekter som utmärker det mest
komplexa erfarandet av uppgiften. Andra kritiska aspekter av detta erfarande
av uppgiften handlade istället om innebörden av det som diskuterades i
uppgiften.
Samhällskunskapsämnets innehåll formas i spänningsfältet mellan det
som kulturellt och traditionellt betraktas som kvalificerat kunnande i
skolpraktiken, de akademiska discipliner som ligger till grund för skolämnet
samhällskunskap, och de erfarenheter som elever och lärare bär med sig och
utvecklar i praktiken. För att fokusera ämnesinnehållet resonemang om
rättvisa, och förmågan att resonera om rättvisa, kommer därför utöver
forskning om samhällskunskapsdidaktik även en sammanfattning av
rättviseteori presenteras i kapitlet nedan. Den tredje aspekten av
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ämnesinnehållet, de erfarenheter som uttrycks i praktiken, fokuseras genom
själva undersökningen.

3 Forskningsobjektet –
polysemantiskt om rättvisa

att

resonera

I detta avsnitt beskrivs vad det är att resonera om rättvisa utifrån ett
ämnesdisciplinärt perspektiv, i relation till samhällsdidaktisk diskussion och
rättviseteori. Denna beskrivning är med för att ge en bakgrund till den
didaktiska norm som i större eller mindre utsträckning fanns hos lärarlagen1.
Valet av forskningsobjekt för studien bör ses i relation till den ovan
beskrivna diskussionen om samhällskunskapsdidaktikens motsättningar
mellan ämnets kunskapsorienterande och bemyndigande syften; frågan om
huruvida
samhällskunskapsundervisningens
syfte
bör
vara
rekonstruktionistiskt, progressivistiskt eller samhällsbevarande. Kunnandet
som fokuseras i denna undersökning – att resonera om rättvisa i
samhällskunskap – utgör ett kunnande som lärarlagen i studien ville, men
misslyckades med att, lära eleverna. De uppfattningar av fenomenet rättvisa
som uttryckts av lärarna i forskningsgrupperna under planeringen av
forskningslektionerna ansluter sig i stor utsträckning till den beskrivning av
distributiva rättviseprinciper som uttrycks i läroböckerna. Inför studien
uppfattade vi också elever som övade i att anlägga olika perspektiv på vad
som var rättvist i en fråga, i meningen att försöka föreställa sig hur olika
individer med olika förutsättningar såg på rättvisa. Att ”ta någons
perspektiv” förstås i en skoldiskurs ofta som att sätta sig i dennes ställe helt
och hållet. Perspektivet i fråga beskrivs därför utifrån kontextuellt och
individuellt kopplade, psykologiserande förklaringar om individens
personliga intressen. Det kunnande som vi eftersträvade att eleverna skulle
utveckla var dock ett slags resonerande i samhällskunskap om rättvisa som
förutsätter en förmåga att samtidigt urskilja flera existerande innebörder eller
tolkningar av fenomenet, tillsammans med de ontologiska grunderna för
dessa. Detta krävs till exempel när man ska jämföra ideologiska perspektiv
och argumentera kring dem, vilket ofta behövs när man ska diskutera vad
som är rättvist i en samhällsfråga. Synen på samhällskunskapsundervisning
som utvecklande av förmåga till perspektivtagande och principiellt grundade
resonemang ansluter således till den didaktiska traditionen från Dewey, där
det betraktas som både möjligt och önskvärt att alla elever utvecklar dessa
förmågor, och där bemyndigande av eleven står i centrum. Att kunna omfatta
och ha insikt i grunderna för flera perspektiv samtidigt är en nödvändighet
1

Jag ingick själv i lärarlagen, vilket beskrivs närmare under rubriken Lärare, forskare eller
både och?, i kapitel 6.
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för att kunna urskilja den egna ståndpunkten i olika frågor och därmed också
en förutsättning för ett aktivt deltagande i deliberativa demokratiska samtal.
En politisk åskådning kan vara väl underbyggd oberoende av ideologisk
färg, om den är nyanserad, sammanhängande mm (Westin, 1981). Många av
de lärare som deltagit i undersökningen uppfattade initialt att detta är en svår
förmåga att utveckla hos eleverna, och att det snarare är så att vissa elever
(ofta de från hem med akademisk bakgrund) kan detta redan när de kommer
till gymnasiet, och att andra elever aldrig kommer i närheten av detta. Ändå
är det rimligt att betrakta just perspektivtagande och principiellt grundade
resonemang
som
grundläggande
förmågor
för
en
god
samhällskunskapspraktik. En viktig aspekt av förmågan till
perspektivtagande inom skolämnet samhällskunskap är sålunda förmågan att
se och diskutera ett fenomen ur olika principiellt grundade perspektiv, vilket
här benämns förmågan till polysemantiskt diskuterande eller resonerande.
Uttrycket härrör från litteraturvetenskaplig tolkning där det dels fokuserar ett
ords flertydighet, men även dess avsiktliga vidgande av utrymmet för
möjliga innebörder i den text där ordet i fråga förekommer (Attridge, 2010).
Detta slags argumentation utgår från att ett begrepps innebörd skiftar med
utgångspunkter och värderingar. Dessa skiftande innebörder vilar på olika
maximer, snarare än att variera med varje ny situation.
Samhällskunskapsämnet innefattar som tidigare nämnts en rad begrepp,
till exempel ”rättvisa”, ”frihet” och ”samhällsnytta”, som inom ramen för
ämnets praktik bör diskuteras polysemantiskt i relation till vissa frågor i
samhällskunskap. Ett utforskande av vad detta kunnande innebär är
nödvändigt för utformandet av undervisning som möjliggör utvecklandet av
förmågan till perspektivtagande. Förmågan sågs av oss i lärarlagen som
grundläggande inom samhällskunskapen, eftersom en viktig del av
samhällskunskapsämnets innehåll är det kritiska granskandet av principer för
samhällets organisation i olika avseenden. En skicklig samhällskunskapselev
har en förmåga att resonera om det rättvisa i en samhällsfråga utifrån flera
olika principiella perspektiv. Detta kunnande kan beskrivas som en
delförmåga till förmågan att analysera samhällsfrågor, vilken omtalas i
läroplanen: ”Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna
förutsättningar att utveckla […] förmåga att analysera samhällsfrågor och
identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga
begrepp, teorier, modeller och metoder” (Gy11, 2011, s. 143).

Rättviseteori
Inom politisk teori och statsvetenskap är den ideologiska och filosofiska
diskussionen om rättvisebegreppet djupgående och mångfacetterad
(Lindensjö, 2004). Olika rättviseprinciper är en återkommande utgångspunkt
för att dra skiljelinjer mellan politiska synsätt. Sedan Aristoteles skiljer man
på distributiv och retributiv rättvisa, där den förra syftar på fördelning av
31

resurser och den senare på den juridiska rättvisa som skall kompensera för
något orätt. En grund för principiella resonemang kring rättvisa är formell
rättvisa, det vill säga att lika fall ska behandlas lika. Med utgångspunkt i
olika rättviseprinciper kan dock samma fall få olika utfall. De
rättviseprinciper som tas upp i samhällskunskapslitteratur begränsar sig
oftast till att omfatta de tre klassiska fördelningsprinciperna likhet, merit och
behov. Ett känt exempel på en principiell diskussion om distributiv rättvisa,
som också sammanfaller med en ideologisk skiljelinje mellan
socialliberalism och libertarianism är diskussionen mellan John Rawls och
Robert Nozick. Rawls princip om rättvisa som fairness är formulerad utifrån
hans filosofiska tankeexperimentet om okunnighetens slöja; på vilka
principer skulle en grupp människor forma ett samhälle under förutsättning
att de var okunniga om vilken roll (klass, kön, ålder osv) som de själva
skulle inneha i detta samhälle (Rawls benämner denna position som
”originalpositionen”)? Rawls föreslår att det rationella beslutet för
samhällsmedborgare i ”originalpositionen” är vad vi bör betrakta som
verklig rättvisa. Mer precist menar Rawls att denna rationella rättvisa
innebär en garanti av grundläggande friheter för alla, men öppenhet för
social och ekonomisk ojämlikhet under förutsättning att denna (a) gagnar de
sämst ställda i samhället och (b) gagnar samhällspositioner som är möjliga
för alla samhällsmedborgare att nå, till exempel genom ansträngning (Rawls,
1971). Rawls idé om rättvisa kan alltså sägas vila på en föreställning om att
en viss principiell struktur – strävan efter att maximera utfallet för de i
samhället som får minst (maximin-principen) – är det rationella valet för alla
som inte är påverkade av ett egenintresse. En kritik som riktats mot Rawls
idé om rättvisa är det faktum att maximin-principen medför att alla val alltid
bör utgå från värsta tänkbara scenario (Harsanyi, 1975). Den Bayesiska
skolan (döpt efter statistikern Thomas Bayes) föreslår istället för maximinprincipen att det rationella valet är att utgå från den statistiska sannolikheten
för att man kommer att befinna sig i en viss position (Harsanyi, 1975). En
annan kritik av Rawls är att hans rättvisesystem inte belönar medfödda
talanger. Denna kritik framfördes framförallt av Rawls kollega Robert
Nozick, som i sitt formulerande av rättvisa utgick från principen om
historisk äganderätt, som han betraktade som en naturlig rättighet vilken
samhället inte rättmätigt kan sätta ur spel (Nozick, 1974).
Nozick menar att distributiv rättvisa bör utgå från tre principer: rättvist
förvärv, rättvis överföring och korrigering av historiska brott mot de tidigare
två principerna. Äganderätten utgår enligt Nozick från principen om
självägarskap, eftersom vi använt vår egen person som grund för att utföra
det arbete som genererar vårt materiella ägande (pengar mm.), och den är
därför en grundläggande rättighet som måste gå före andra rättigheter. En
kritik som riktats mot Nozick riktar in sig på hans utgångspunkt att materiell
äganderätt kan likställas med självägarskap, en annan att hans rättviseteori
inte tar hänsyn till John Lockes förbehåll gällande äganderätten, nämligen att
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ett förvärv inte får innebära att en utomstående part får en försämrad
position.
Exempel på retributiva rättviseprinciper är traditionella principer för
rättsskipning, som talionprincipen (även uttryckt som principen om ”lika för
lika” eller som ”öga för öga, tand för tand”), principen om att ”vända andra
kinden till” och utilitaristiska principer. Andra sätt att se på rättvisa utgår
från rättvisa som ett mer universellt värde. Martha Nussbaum hävdar till
exempel att det finns en universell rättvisa vilken motsvarar värden som bör
upprätthållas i alla tider och i alla samhällen. Dessa värden yttrar sig enligt
Martha Nussbaum i utvecklandet av generella mänskliga förmågor
(Nussbaum, 2002). Michael Walzer presenterar ett perspektiv på rättvisa inte
som principiellt grundad utan istället som kontextuellt och socialt situerad
(Walzer & Dworkin, 1983; Walzer, 1983). Walzer menar att olika
nyttigheter (goods) har sina egna sociala innebörder, och är kopplade till
särskilda samhälleliga verksamheter. De rättvisa principerna för fördelning
av varje nyttighet härrör ur denna inneboende mening, som i sin tur kan
utläsas ur allmänna uppfattningar om nyttighetens innebörd. Walzers teori
uppvisar likheter med Aristoteles idé om teleologisk rättvisa, där varje
föremål har ett inneboende ändamål som bestämmer dess rättvisa fördelning
(Aristoteles, 2012).
Bo Lindensjö beskriver djupgående och inkännande en rad olika sätt att
förstå och erfara rättvisa i Perspektiv på rättvisa (Lindensjö, 2004). Han
finner bland annat att intuitiva idéer om rättvisa kan spåras hos en mängd
filosofer och författare. Till dessa kan räknas såväl dygder som idén om
allmän lycko-maximering. Men även avvisande av samma dygder respektive
utilitarism kan enligt Lindensjö härledas till djupt kända intuitioner om
erkännande av varje individs unika egenskaper, eller om självägarskap,
frihet, likhet, egendomsrätt eller kommunitarism. Alla dessa intuitioner
menar han har stöd i olika kulturyttringars etik (Lindensjö, 2004).
Lindensjös utforskande av rättviseprinciper genom tider och kulturer landar
sålunda i ett antal olika intuitiva övertygelser om rättigheter eller moraliska
antaganden som utgör basen för olika principer om rättvisa, och som här
kallas principgrunder. Lindensjös beskrivning implicerar att rättvisa är ett
djupt känt, grundläggande fenomen i mänsklig kultur, varför det vore rimligt
att anta att elever i gymnasieåldern har en utvecklad förståelse för
fenomenet. Samtidigt överensstämmer Lindensjös slutsatser med
beskrivningen av rättvisa som ett begrepp vars slutgiltiga innebörd är
omöjlig att avgränsa, och som därför bör diskuteras polysemantiskt.
Ytterligare didaktiskt undersökande av vilken undervisning som
möjliggör ett utvecklande av de förmågor som krävs för ett aktivt
demokratiskt
deltagande
är
av
stort
intresse
för
samhällskunskapsundervisningens praktik. Förmågan att kritiskt kunna
granska och förhålla sig till värdefrågor som till exempel rättvisefrågor
behöver också undersökas, utifrån dess möjliga innebörder och hur dessa
kommer till uttryck i och främjas av en undervisningspraktik.
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4 Syfte
Vad innebär det att kunna resonera om rättvisa i förhållande till en
samhällsfråga? Vad är det elever kan när de har utvecklat ett sådant
kunnande? För att kunna undervisa elever i något måste lärare ha en klar bild
av vad detta något består i. Utifrån den politisk-filosofiska rättviseteori som
presenterats ovan kan man få bilden av att såväl rättvisa som det slags
resonerande som här benämns som polysemantiskt finns teoretiskt
välbeskrivna. Synen på kunnande som något som finns i och konstitueras av
en praktisk verksamhet medför dock att de akademiska disciplinernas
vetenskapliga definitioner inte är direkt användbara för lärare i praktiken. Ett
utforskande av kunnandet i praktiken, med en ickedualistisk utgångspunkt,
kan erbjuda kunskap om kunnandets möjliga innebörder på ett sätt som är
mer direkt användbart för lärare i undervisningspraktiken.
Syftet med arbetet är att beskriva kunnandet på ett sätt som är didaktiskt
användbart – vad innebär kunnandet och hur kan det möjliggöras? För att
undersöka detta används fenomenografi för att beskriva olika möjliga
innebörder av kunnandet som de uttrycks i praktiken. Förmågan att resonera
om rättvisa i förhållande till en samhällskunskapsfråga undersöks som den
kommer till uttryck i den undervisningspraktik vilken den utgör en del av,
och beskrivs i termer av dessa, muntliga och skriftliga, uttryck. Dessutom
används innehållsorienterad samtalsanalys för att undersöka hur praktiken
kan möjliggöra utvecklande av ett kvalificerat kunnande. Mer övergripande
syftar arbetet till att bidra till en ämnesdidaktisk förståelse för en aspekt av
analys i samhällskunskap, nämligen den specifika form av perspektivtagande
som utgörs av polysemantiskt resonerande om rättvisa.
Frågeställningar
Huvudfrågan för att uppfylla undersökningens syfte är: vad innebär det att
kunna resonera om rättvisa i samhällskunskap på gymnasiet, och hur kan det
möjliggöras av undervisning?
Huvudfrågan besvaras genom följande frågeställningar:
1. Vilka är de möjliga innebörderna av elevers erfarande av
rättvisa i undervisningen i samhällskunskap på gymnasiet?
2. Vilka är möjliga innebörderna av elevers erfarande av vad det är
att resonera om rättvisa i samhällskunskap?
3. Vilka aspekter av rättvisa och av att resonera om rättvisa i
samhällskunskap framträder som kritiska för att utveckla
kunnandet att resonera om rättvisa i samhällskunskap?
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4. Hur kan relationen mellan elevernas erfaranden av rättvisa och
elevers erfaranden av att resonera om rättvisa i
samhällskunskapsundervisning beskrivas?
5. Vad i undervisningspraktiken i samhällskunskap skapar
förutsättningar för elevernas lärande av att resonera
polysemantiskt om rättvisa?

5
Teoretiska
operationaliseringar

utgångspunkter

och

Vid undersökande av ett kunnande inom ett ämne är synen på vad kunskap
och lärande är av stor vikt. Nedan diskuteras därför de epistemoligiska
utgångspunkterna för undersökningen. I anslutning till detta beskrivs därefter
de två huvudsakliga analysmetoderna för undersökningen med dess
teoretiska utgångspunkter och operationaliseringar som gjorts utifrån dessa.

Kunnande, deltagande, meningsskapande och lärande
Med lärandets innehåll avses här en förmåga relativt det som brukar
benämnas som ”stoff”, eller ibland som ”kunskap”. Paul Hirst (1974)
beskriver detta som delar av ett landskap, där ämnet som helhet motsvarar
landskapet. Hirst vänder sig med hjälp av denna liknelse från det sätt att
beskriva ämneskunskaper som ofta förutsätter att visst ämnesinnehåll utgör
en bas som först lärs in, för att därefter byggas på steg för steg med
ytterligare ämnesinnehåll, i en given struktur. Lärande liknar enligt Hirst mer
utforskandet av ett landskap där olika delar av landskapet gradvis urskiljs allt
tydligare, än klättrande på en stege, där en avgränsad kunskapsdel i taget
erövras och möjliggör att man kan nå nästa steg. Ett visst ämnesinnehåll kan
förutsätta kännedom om ett annat, men dessa olika innehåll är inte en logisk
räcka av kunskapsenheter som bygger på varandra. Denna liknelse medför
alltså en syn på kunskap som någonting annat än enbart en kognitiv struktur.
Att lära sig något särskilt i ett ämne kan liknas vid att gå ut i, interagera med
och fokusera olika delar av Hirts landskap. Under 1990-talet utvecklades en
diskurs om lärande som beskriver kunnande som deltagande i en praktik och
lärande som legitimt perifert deltagande i denna praktik. Företrädare är till
exempel Jean Lave och Etienne Wenger (1991) eller Barbara Rogoff (2003).
Ingrid Carlgren (2011) har i den svenska diskursen infört begreppet
kunnande, med stöd av Dewey och Hirst. I detta arbete betraktas
undervisningens innehåll i ett sociokulturellt perspektiv, det vill säga som
om ett kunnande vilket kan beskrivas som ett särskilt slags deltagande i en
viss praktik. En avgörande punkt här är att kunnande inte betraktas som en
enhet fristående från individen och individens handlande. När kunnande
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undersöks i studien operationaliseras det som ett manifesterat deltagande av
en speciell karaktär i en praktik, och inte som en kognitiv struktur.
Dikotomiseringen mellan olika ”slags kunskaper” som genomsyrat den
samhällskunskapsdidaktiska diskussionen om såväl ämnets innehåll som
dess syfte understöds av utformningen av styrdokumenten. En risk med
uppdelningarna är att nödvändiga relationer mellan olika aspekter av
kunnandet inte framträder, och att fokus i undervisningspraktiken i alltför
stor utsträckning läggs på att utveckla förmågor vilka betraktas som
fristående från och generella för olika sakinnehåll i samhällskunskap2.
Carlgren (2011) beskriver hur en hierarkisk kunskapssyn, där olika aspekter
av kunnande betraktats som distinkta sorters kunskaper, har kommit att
förstärkas i svensk skola genom en historiskt utvecklad bedömningspraktik
där ”faktakunskaper” utgjort ett dominerade krav för att uppnå en godkändnivå medan högre betygsnivåer förknippats med andra kunskapsaspekter
(förståelse, färdighet och förtrogenhet). De ”fyra f:en” infördes som ett sätt
att beskriva olika aspekter av kunskap genom Skola för bildning
(Läroplanskommittén, 1992), förarbetet till läroplanerna Lpo/Lpf 94, men
kom i praktiken att i bedömningsdiskursen behandlas som en hierarki av
olika kunskapstyper (Carlgren, 2011).
Ett annat sätt att beskriva relationen mellan förmågor och faktakunskaper
som aspekter av ett ämnesinnehåll har utvecklats av Ference Marton, Ulla
Runesson och Amy B. Tsui (2004). De beskriver ämnesinnehållet som
lärandeobjekt. Lärandeobjektet har två aspekter: ett direkt objekt som kan
sägas motsvara det sakinnehåll som omfattas av kunnandet, och det indirekta
objektet som kan sägas det motsvara det sätt på vilket någon förhåller sig till
det direkta objektet. Skillnaden i att beskriva ämnesinnehåll i termer av
kunnande innefattande bägge dessa aspekter, gentemot att beskriva
ämnesinnehåll i termer av antingen sakkunskaper eller processkunskaper,
ligger i en mer preciserad begreppsapparat. Uttryckt som ett kunnande med
ett indirekt och ett direkt objekt blir det tydligt att ämnesinnehållet alltid
innefattar någon form av handlande i relation till ett fenomen, om det så bara
är ett redogörande för ett sakinnehåll, och därmed tydliggörs även det
faktum att ämnesinnehållet alltid formas i en ämnespraktik. Kunskap kan
med utgångspunkt hos Hirst beskrivas som relationell, som ett uttryck för
människans förhållande till världen. Hirst (1974) menar att olika
kunskapsformer, vilka är resultaten av mänsklighetens olika historiska
praktiker, vilar på skilda kriterier för sanning, dvs. utgår från olika axiom
och föreställningar om hur världen kan beskrivas. Hur kunskapsformerna
2

Denna trend märks i Sverige idag till exempel i inflytandet från uttolkandet av läroplanen på
grundskolan, Gy11, som fem ”stora förmågor” (The Big 5) som rönt stor uppmärksamhet
bland lärare. Modellen kritiseras för att inte vara vetenskapligt underbyggd och för att
uppmuntra en kunskapssyn som ligger långt från den som läroplanerna konstruerats utifrån
(Rudnert, 2013). Även om modellen med The Big 5 inte är del av en allmändidaktisk eller
ämnesdidaktisk forskningsdidskurs är den relevant som indikator på vilket slags kunskapssyn
som samhällskunskapsdidaktisk forskning riskerar att läsas utifrån, av lärarprofessionen.
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uppfattas styrs i hög grad av vilka uttryckssätt, eller former för
representation (Eisner, 1996) som är utmärkande för dem. Denna
kunskapssyn är grundläggande för arbetet. Elliot W. Eisner talar om olika
syntaxer för de meningsskapande och relationella överenskomna regler och
praktiker som olika former för representation har, och menar att dessa är mer
eller mindre regelstyrda respektive figurativa. Naturvetenskapliga ämnen
behandlas ofta inom kunskapsformer som utmärks av former för
representation med en i hög grad regelstyrd syntax, där möjligheten till exakt
konsensus beträffande tolkningar av termer och begrepp är stor (till exempel
beräkningar, formler och funktioner men även facktermer med exakta
definitioner). Samhällsvetenskapliga ämnen behandlas däremot även, men
inte uteslutande, av kunskapsformer som utmärks av former för
representation med större inslag av figurativ syntax (som
samhällsvetenskapliga
modeller
och
diskuterande
diskurs
och
generaliserande grupperingar). Dessa skillnader kommer bland annat till
uttryck genom att elevers egna värderingar utgör en stor del av
samhällskunskapspraktiken.
Ämnesinnehållet konstitueras och utvecklas ständigt av den praktik i
vilken det existerar. Praktikbegreppet omfattar såväl kollektiva erfaranden av
olika fenomen som olika sätt att relatera till dessa genom handlingar och
olika artefakter som medierar denna relation. Sådana artefakter som
medierar erfarandet av ett fenomen kan till exempel vara ett praktikspecifikt
språk eller praktikspecifika verktyg. Att delta i en praktik innebär alltså inte
enbart att befinna sig i ett sammanhang när en viss verksamhet pågår, utan
att genom sitt sätt att relatera sig till och erfara de fenomen som bär upp
praktiken, påverka och påverkas av denna. De metaförmågor som
Christensen (2013) framhåller som viktiga medierande verktyg för
utvecklandet av medborgerlig kompetens, eller för bemyndigande av eleven,
kan ses som medierande verktyg för utvecklande av praktiken, och
ämnesinnehållet. En metareflektion kring syftet med och kvaliteteter av
resonemang om rättvisa kan vara ett sådant medierande verktyg för
utvecklande av resonemangsförmågan. Följden av att identifiera ett ett
lärandeobjekt med olika aspekter som relaterar sig till varandra och till den
praktik i vilka de ingår, blir att lärare och elever inte kan antas arbeta separat
med en tankeförmåga eller ens beskriva denna utan att relatera den till ett
specifikt innehåll. En praktik som förändras genom till exempel
medvetandegörande av de sätt på vilka den utövas, konstituerar det
ämnesinnehåll som praktiken innefattar, på nya sätt. Denna
praktikorienterade kunskapssyn anknyter till det sätt som lärande av ett
ämnesinnehåll beskrivs på hos Marton och Shirley Booth (1997, s. 162):
”participation in the ongoing and constantly recurrent constitution of the
object of learning” – att kunna något är att delta i en ständigt pågående
process av att konstituera detta något. Som kunnig betraktas den som
utvecklat ett kvalificerat praktikdeltagande, i meningen mer kraftfullt och
adekvat deltagande i relation till praktikens syfte. Ämnesinnehållet betraktas
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här inte som olika slags kunskaper utan som ett kunnande riktat mot olika
objekt som utgör delar av en praktik, och som konstitueras av denna praktik.
Lärandeobjektet finns inte i egentlig mening innan en undervisningspraktik
iscensätts – även om man analytiskt kan tala om det avsedda lärandeobjekt
som det kunnande lärare planerar en praktik kring – utan konstitueras genom
lärandeprocessen (Marton & Booth, 1997).
Inom fenomenografin kartläggs kvalitativt skilda sätt att erfara ett
fenomen genom kategorisering av erfaranden utifrån hur dessa manifesteras
genom praktikdeltagande. Det kunnande som här undersöks särskiljs alltså
inte från det erfarande som kommer till uttryck genom det sätt som elever
deltar i undervisningspraktiken. I texten beskrivs detta som att kunnandet
manifesteras genom praktikdeltagande.
En möjlig invändning mot att betrakta elevers förändrade deltagande i en
praktik som ett uttryck för deras förändrade kunnande, det vill säga som ett
lärande, är att det eleven gör/skriver/säger inte nödvändigtvis motsvarar eller
säger allt om det eleven kan. Hur vet man att någon lärt sig någonting genom
att iaktta hur denne väljer eller inte väljer att respondera på en specifik
situation? Det vet vi inte, men vad en elev ”kan” men inte manifesterar
genom ett praktikdeltagande är inte ett relevant kunnande i en skolpraktik. I
skolpraktiken är insocialisering i olika ämnespraktiker centralt – lärare vill
inte framförallt påverka en eventuell kognitiv föreställning hos eleven, utan
vill att eleven ska kunna handla/delta i undervisningen (skriva/prata/hantera
redskap) på ett visst sätt. Marton (1996) understryker fenomenografins ickedualistiska ståndpunkt, genom vilken man avstår från en åtskillnad mellan ett
fenomen och förståelsen eller begreppsliggörandet av fenomenet. ”People's
experiences of the world are relations between people and the world, reflecting one as much as the other” (Marton, 1996, s. 168). De fenomen som
undersöks i fenomenografin förutsätts i någon mening existera, men det som
beskrivs i fenomenografin är alltså inte fenomenet i sig utan möjliga sätt att
erfara fenomenet. Dessa beskrivningar av erfaranden är teoretiska
konstruktioner, gjorda av forskaren utifrån de manifesterade uttrycken i det
empiriska materialet, det vill säga utifrån hur informanter förhåller sig till
fenomenet som underöks, i tal och handling. De fenomen som undersöks
utgör som tidigare nämnts i ett sociokulturellt perspektiv en del av den
praktik som även omfattar de manifesterade uttrycken för erfarandena av
fenomenen. De kategorier av erfaranden som här undersöks och beskrivs är
alltså teoretiska innebörder av faktiskt praktikdeltagande. Det är dessa
innebörder av praktikdeltagande som kan vara av intresse för lärare i deras
undervisning, eftersom det kunnande som lärare önskar åstadkomma genom
undervisning främst är ett särskilt slags praktikdeltagande. Lärare är
intresserade av att elever ska utveckla vissa sätt att handla, tala, skriva, agera
i relation till de uppgifter och material som eleverna ställs inför.
Fenomenografi som forskningsansats och det praktiska användandet av
denna i undersökningen beskrivs utförligare i nästa avsnitt. Här har den
grundläggande kunskapssynen inom ansatsen tagits upp för att understryka
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att i och med denna syn på kunnande antas i det följande att om en elev
genom sitt sätt att delta i samhällskunskapspraktiken förefaller erfara rättvisa
på ett visst sätt, erfar eleven verkligen rättvisa på detta sätt. När en elev
förändrar sitt deltagande förutsätts detta vara ett uttryck för ett förändrat
erfarande, alltså för att eleven har lärt sig något. Genom vårt erfarande av
världen skapar vi mening, och denna mening utgör vår praktikgrund. För att
förstå nånting, lära oss om nånting, måste vi relatera vår praktikgrund till en
annan praktik, i en meningsskapande process. Praktikgrunden, våra sätt att
erfara och förhålla oss till världen, relateras till nya urskiljanden, dvs. till att
vi får syn på nya aspekter av fenomen i världen omkring oss, att vi ser
världen på nya sätt. Detta lärande genom omkonstituerande av
praktikgrunden sker när vi förändrar vårt handlande. Kunnande är i detta
avseende tillskrivande av mening genom praktikdeltagande, och lärande är
meningsskapande genom förändrat deltagande. Kunnande, deltagande,
meningsskapande och lärande hänger samman i en kontinuerlig och samtidig
process. Sett ur detta perspektiv är samhällskunskap inte bara ett teoretiskt
ämne utan även en praktik, en verksamhet i vilken man deltar. Denna syn på
kunskap och lärande som konstituerade i möten mellan människor, praktik
och medierande artefakter är idag en accepterad förståelse av
kunskapsbegreppet (Lave & Wenger, 1991; Lave, 1993; Rogoff, 1994). Den
utgör också en grund för den ickedualistiska synen på de fenomen som
undersöks inom fenomenografi. Betraktat i detta perspektiv kan ett
ämnesinnehåll inte heller avgränsas helt från den praktik vilken det utgör en
del av, utan måste förstås i relation till samhällskunskapen som hel
verksamhet. Undersökningens design utgår från de gemensamma dragen i en
sociokulturell och fenomenografisk kunskapssyn – att kunnande alltid är
kunnande om nånting, och att kunnandet konstitueras i en praktik.
Genom att identifiera olika erfaranden av olika aspekter av kunnandet,
och praktikinslag som motverkar eller understödjer sådana erfaranden som
lärarna har som mål att möjliggöra genom undervisningen, , är det möjligt att
närma sig både en innebördsrikare förståelse av lärandeobjektet och en
kännedom om hur en effektiv undervisning kan utformas. Learning study, en
forskningsansats som beskrivs utförligare i kapitel 6 nedan, ger en praktisk
ram för en sådan undersökning av klassrumspraktik och den
fenomenografiska analysen utgör ett huvudsakligt verktyg för att fokusera
innebörden av det undersökta kunnandet.

Fenomenografi
Fenomenografisk analys (Marton, 1981; Larsson, 1986) kommer som sagt i
undersökningen att vara huvudmetoden för att undersöka innebörden av
kunnandet att resonera om rättvisa i samhällskunskap. Den
fenomenografiska utgångspunkten medför att vårt sätt att förhålla oss till
(prata/skriva om, handla i relation till osv.) fenomen säger något väsentligt
om hur vi erfar dem och att vårt sätt att erfara fenomen begränsar våra
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möjligheter att förhålla oss till dem. Lärare behöver därmed ha didaktisk
kunskap om hur elever erfar fenomen, för att kunna påverka hur elever
förhåller sig till fenomen. Därigenom kan lärare få ökad möjlighet att
möjliggöra för eleverna att erfara fenomen på det sätt undervisningen syftar
till.
I arbetet diskuteras ofta hur elever och lärare erfar, uppfattar och urskiljer
ett fenomen och olika aspekter av detta. De tre orden används omväxlande
för att beskriva hur de fenomen som analyseras i undersökningen kan
erfaras, och skall inte betraktas som olika slags perception, utan som
synonyma, eftersom de alla refererar till fenomenografins grundläggande
beskrivningsenhet (Marton & Pong, 2005), dvs. till fenomen i världen som
kan erfaras på olika sätt av människor.
Att beskriva fenomen som kategorier av strukturella erfaranden
Fenomenografin utvecklades på 1970-talet som en forskningsansats med
strävan att beskriva kvalitativt skilda sätt att uppfatta, eller erfara, olika
fenomen (Pang, 2003). De erfaranden som undersöks är de underliggande,
de som utgör våra underförstådda grundantaganden om världen och
samtidigt en del av vår praktikgrund. Dessa antaganden förstås här som
grundade i en praktik, det vill säga som kulturellt och historiskt färgade. De
flesta undersökningar av material från intervjuer med lärare och/eller elever
kategoriserar utsagor efter vad informanten talar om när de talar om ett visst
fenomen (Eriksson, 1999). Detta resulterar i en kategorisering utifrån första
ordningens perspektiv, dvs. utifrån informanternas uttryckta uppfattningar
om världen. Fenomenografi som metod syftar dock till att kategorisera
utsagor efter de underliggande strukturella erfaranden av ett fenomen som
kan förklara att olika utsagor ser ut som de gör. Det strukturella erfarandet
av ett fenomen antas alltså strukturera hur informanten förhåller sig till
fenomenet de talar om, i sitt tal. Resultatet av en sådan analys blir en
kategorisering utifrån andra ordningens perspektiv.
Fenomenografins forskningsobjekt är alltså sätt att förstå världen, dvs.
erfaranden av fenomen. Fenomenografin utgår från idén om medvetandets
intentionalitet, vilken avser just detta – att medvetandet alltid har en riktning,
alltid är ett medvetande om något (det intentionala objektet). Att uppfatta
eller erfara något är att samtidigt urskilja det från och relatera det till sin
kontext, och att samtidigt urskilja dess ingående delar och relatera dessa till
varandra, och detta är också att tillskriva det en mening. I detta finns i idén
om medvetandets intentionalitet, om en relation mellan erfarande subjekt
och erfaret objekt. I ett sociokulturellt perspektiv måste denna relation
förstås som medierad av de redskap, inklusive det språk och språkbruk, som
ingår i den aktuella praktiken. Det vi urskiljer eller lär oss något om är alltid
en del av vårt medvetande, i den meningen att vi samtidigt som vi uppfattar
något, relaterar det till allt vi är medvetna om (hela vår arsenal av tidigare
erfarenheter och föreställningar, inklusive den pågående erfarenheten). På
det sättet är människan meningsskapande – vi kan inte bli varse något
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(genom att exv. se, höra eller läsa om det) utan att samtidigt relatera det till
vad vi redan känner till, vår befintliga praktikgrund, och därigenom fylla det
med mening. Marton (1981) menar att fenomenografin, snarare än att
undersöka hur människor tolkar världen, handlar om hur mening
konstitueras; genom våra erfaranden konstituerar vi världen och världen oss.
Fenomenet som undersöks, människors erfaranden, är alltså inte skilda från
världen, de är inte uppfattningar om världen utan erfaranden av världen.
Fenomenografibeskrivningarna, kategorierna av erfaranden, är forskarens
beskrivning av verkligheten. Verkligheten består av erfarenheter om vilka vi
endast vet hur de yttrar sig genom tal och handling, och
kategoribeskrivningarna i de fenomenografiska utfallsrummen är
beskrivningar av det erfarande av ett fenomen som kan förklara ett visst
agerande i relation till fenomenet.
Genom att i till exempel intervjuer kartlägga olika sätt att tala om ett
fenomen, kategorisera dessa utifrån de strukturella aspekter som skiljer dem
åt, och benämna kategorierna utifrån deras särskiljande drag, uppstår en
rymd av variation av kvalitativt skilda, men sammanlänkade, erfaranden av
fenomenet. Att det enligt fenomenografin bara är möjligt att erfara varje
fenomen på ett begränsat antal kvalitativt skilda sätt (Marton, 1996; Pang,
2003), bör förstås utifrån det faktum att fenomenografin med begreppet
erfarande, eller uppfattning, inte avser en individuell företeelse, utan
kategorier av beskrivningar av fenomen (Marton, 1981). Eftersom en
individs beskrivning av (eller beteende i förhållande till) ett fenomen inte är
statisk, utan förändrar sig i relation till kontext och situation, är det omöjligt
att fastställa ett individuellt erfarande av ett fenomen, genom en persons sätt
att tala om av fenomenet. En individs tal om ett fenomen varierar beroende
på kontexten, till exempel de frågor som ställs till en elev. Olika innehåll i
frågorna kan underlätta eller försvåra för eleverna att fokusera olika aspekter
av ett fenomen. Yttrandena i sig täcker sålunda inte in alla möjliga sätt som
den enskilde individen bakom yttranden kan antas erfara ett fenomen på
(Marton & Pong, 2005). Det har också visat sig att individer beskriver och
förhåller sig till fenomen på olika sätt under olika yttre situationella och
kontextuella förutsättningar. Varje individ är dessutom i sin beskrivning av
ett fenomen begränsad av sitt tillgängliga, kulturellt medierade, språk (i vid
bemärkelse), för förmedlande av ett erfarande. Det man i en
fenomenografisk analys kan komma åt är sålunda kollektivt formade,
situations- och kontextbundna, yttranden, men inte individuella
uppfattningar. Enskilda yttranden kan dock kategoriseras som ingående i en
av flera kategorier av kvalitativt skilda sätt att beskriva fenomenet.
Kategorierna är kvalitativt skilda på så sätt att det finns aspekter av
fenomenet som skiljer alla beskrivningar i kategori A, från alla beskrivningar
i kategori B. Dessa aspekter är kritiska för förståelsen av ett fenomen på ett
sätt som definieras av kategori A.
Att kategorierna av erfaranden för varje fenomen inte är oändliga
förklaras av att vi inte lever med fullständigt varierande erfaranden av
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världen, vilket skulle vara fallet om det fanns oändligt många möjliga
kategorier av erfaranden av ett fenomen. Att vi faktiskt kan kommunicera
och generalisera beror på att de individuella uttrycken för uppfattningar av
fenomen har en kollektiv grund – vårt tänkande och tal skapas i relation till
omvärldens tal om och benämnande av världen, i olika praktiker. Enligt
fenomenografi är det möjligt att genom fenomenografiska undersökningar
kunna ge en bild av kvalitativt olika sätt på vilka ett fenomen kan beskrivas.
Helheten av dessa olika möjliga sätt att beskriva ett fenomen kallas
utfallsrum, eller variationsrymd (space of variation), och förstås som ett
kollektivt erfarande. I ett tänkt exempel kan vi ha tre individer – Adam, Berit
och Ceasar – vilka i en intervju med olika frågor kring ett fenomen,
beskriver/förhåller sig till detta på olika sätt. Adams utsagor varierar i alla tre
frågorna med det innehåll som diskussionen rör sig kring, Berits utsagor
uppvisar en lite mindre kvalitativ variation, medan Ceasars beskrivningar
inte uppvisar några kvalitativa skillnader som placerar dem i olika
kategorier. Alla intervjupersonernas beskrivningar kategoriseras enligt
följande:
Tabell 1 Modell över kategorisering i fenomenografisk analys

Individ:

Adam

Berit

Ceasar

Typ av utsaga:
Strukturella aspekter
som är fokuserade i
utsagan:
Kategori
av
erfarande:

1
I

2
II

3
III

4
II

5
I, II, III

6
I

A

B

C

B

D

A

A, B, C och D är fyra olika kategorier av möjliga erfaranden av fenomenet.
A+B+C+D utgör rymden av variation av uppfattningar av fenomenet. En
kategori kan fokusera flera olika aspekter, vilka var för sig fokuseras enskilt
i andra kategorier. I exemplet ovan fokuseras aspekterna I, II och III
samtidigt i kategori D, vilken kan sägas innefatta beskrivningar som återger
ett mer komplext erfarande av fenomenet, medan de övriga kategorierna
återger ofullständiga eller enkla erfaranden. Rymden av variation är ändlig,
men den är inte stängd: rymden återger den kollektiva meningen, och denna
förändras ständigt, genom vetenskapliga framsteg och genom förändringar i
relaterade uppfattningar, beroende på historiska och kulturella
praktikutvecklingar (Marton & Pong, 2005). Det vi ser återspeglat i
A+B+C+D ovan är inte den fulla möjliga rymden av variation, utan bara den
rymd som återspeglas av fallets specifika variation av kontext och situation.
Dessutom är de erfaranden som beskrivs den analyserades tolkningar av vad
som yttrats, varför även den analyserades erfarenheter spelar in. Ett
utfallsrum betraktas som ”mättat” när inga fler kategorier av erfaranden
kommer till uttryck i materialet.
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Inför mötet med ett lärandeobjekt, antas elever alltid redan ha något slag
av erfarande av de fenomen som lärandeobjektet omfattar, och vanligtvis ser
detta olika ut för olika elever i gruppen. Enskilda elever kan också ha flera
olika, samtidigt existerande, erfaranden av ett fenomen, vilka kommer till
uttryck i olika situationer. En elev kan tänka på pris som en funktion enbart
av utbud till exempel i relation till varor som är sällsynta eller svåråtkomliga,
och på pris som en funktion enbart av efterfrågan, i relation till varor som är
populära eller nödvändiga. De olika förståelserna eleven har kommer till
uttryck i olika kontexter, exempelvis beroende på vilket slags vara man talar
om (Pang, 2003). Marton menar att fenomenografins mål inte främst är att
beskriva de enskilda fenomenens variationsrymd av erfaranden utan att
undersöka dessa erfarandens struktur och aspekter, och att metoden därför
får sin mening, inte som ett sätt att förstå människor, utan som ett sätt att
undersöka lärande. De strukturella aspekter som skiljer olika erfaranden i ett
utfallsrum åt är av speciellt intresse för lärandet. Det är värden av dessa
kritiska aspekter som enligt variationsteorin (Lo, 2012; Marton, under
utgivning) behöver varieras för att ett erfarande av dem ska möjliggöras (se
avsnittet om variationsteori nedan). Inom ramen för en Learning study
brukar kritiska aspekter av ett lärandeobjekt enbart förstås som de aspekter
av lärandeobjektet som är kritiska i relation till en viss elevgrupp – det vill
säga man avser enbart de aspekter av ett önskat erfarande som elever i
gruppen ännu inte urskilt men behöver urskilja för att komma vidare i sitt
lärande. Därmed kan en strukturell aspekt av ett lärandeobjekt vara kritisk
för en elev men inte för en annan. I en teoretisk beskrivning av ett
ämnesinnehåll kan begreppet kritiska aspekter dock användas för att
beteckna de strukturella aspekter som kan antas vara kritiska för någon elev i
en given undervisningsgrupp på en viss nivå. Fenomenografins mål är att
identifiera möjliga sätt att erfara något, och de strukturella aspekter som
skiljer dessa möjliga erfaranden åt (Marton & Booth, 1997). Resultatet från
en sådan undersökning kan sedan användas för att undersöka om dessa olika
erfaranden framträder i en viss kontext och för en viss grupp, till exempel
genom att utgöra grunden för en Learning study. Resultatet av en
fenomenografisk analys kan alltså presenteras som en beskrivning av de
aspekter av ett fenomen som är kritiska för en viss elevgrupp – i exemplet
med prisbildningen kan det röra sig om relationen mellan utbud och
efterfrågan (Pang & Marton, 2003).
De fenomenografiska analyserna
Det undersökta materialet består av transkriberade elevintervjuer från en
förstudie och transkriberat lektionsmaterial samt skriftliga för- och eftertest
från tre Learning study om att resonera om rättvisa i samhällskunskap på
gymnasiet. Materialet och hur det tagits fram beskrivs utförligare i
inledningen av 6 nedan. Det material som analyseras bestod till en början
enbart av sju transkriberade elevintervjuer om vardera ca 20 minuter, men
byggdes undan för undan ut med transkriberat lektionsmaterial och skriftliga
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för- och eftertest från forskningslektioner. De fenomenografiska analyserna
av uttrycken för uppfattningar av rättvisa och att resonera om rättvisa i
samhällskunskap upprepades i och med att nytt material tillkom. Materialet
behandlades vid varje tidpunkt för fenomenografisk analys som en hel text
utifrån vilken analysen utgår, samtidigt som varje individs yttrande måste
förstås som kontextbundna utsagor. Olika yttranden i texten kategoriserades
enligt de erfaranden av det undersökta fenomenet som de gav uttryck för.
Utgångspunkten
i
den
fenomenografiska
analysen
är
att
beskrivningskategorierna inte ska vara bestämda på förhand, utan abduktivt
framstå för forskaren genom upprepade läsningar (Eriksson, 1999).
Kategoribeskrivningarna har vuxit fram i en process av omläsningar men
även under inverkan av de analyser som gjordes av lärandeobjekten i de tre
Learning study som ligger till grund för materialet (se kapitel 6). När nytt
material tillkommit, t.ex. efter genomförande av ytterligare en
forskningslektion, klassificeras det nya materialet inte bara enligt den
tidigare kategoriseringen, utan denna prövas också gentemot det nytillkomna
materialet. På så sätt omprövades den fenomenografiska analysen upprepade
gånger under projektets framskridande. Vid en första läsning sorterades dels
sådant material bort som inte handlar om det undersökta fenomenet, dels
gjordes en grov kategorisering av vilka olika sätt att erfara fenomenet som
de olika elevutsagorna ger uttryck för. Därefter förfinades kategoriseringen
genom fokus på vad eleverna talade om när de resonerade om rättvisa och
sedan analyserades utsagorna med avseende på det slags erfarande av
rättvisa respektive av att resonera om rättvisa i samhällskunskap som
utsagorna ger uttryck för. Trots att transkriptionerna ses som en samlad text
behöver elevsvaren läsas i relation till den kontext de uttrycks i – som läsare
och intervjuare kan jag inte bortse från det sammanhang i vilket elevens svar
uttryckts: vilken fråga som ställts, vad eleven och läraren eller intervjuaren
nyligen sagt osv. (Eriksson, 1999). Analyserna resulterade i ett utfallsrum
med skilda kategorier av erfaranden av rättvisa och ett utfallsrum med skilda
kategorier av erfaranden av att resonera om rättvisa i samhällskunskap, vilka
redovisas i resultatdelen.
De fenomenografiska utfallsrummen är som sagt abduktivt konstruerade,
utifrån forskarens läsningar av det empiriska materialet (Eriksson, 1999). Ett
exempel på tillvägagångssätt kan ges utifrån följande exempel på en utsaga
från en elev, i en diskussion om ifall det är rätt av en mobbad elev att slå till
sin mobbare:
Sofia: Jag tycker han förtjänar det, men det är fortfarande fel […] våld är inte
rätt.

De inledande orden ”jag tycker han förtjänar det” skulle kunna förstås som
om man antar att eleven erfar rättvisa som en fråga om olika perspektiv, men
det direkt därpå följande ”men det är fortfarande fel” stämmer inte in med
det sättet att erfara rättvisa på. Om man däremot istället antar att eleven
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skiljer på vad hon har för åsikter och vad som egentligen är rättvist, går det
att förstå. Det strax därpå följande ”våld är inte rätt” bekräftar antagandet om
ett sådant erfarande, och utsagan som helhet kategoriseras som att den ger
uttryck för att det finns någonting som går att bestämma som rättvisa.
Kategorierna i utfallsrummen kan betraktas som ömsesidigt uteslutande
eftersom varje kategori innehåller erfaranden som omfattar el. inte omfattar
vissa strukturella aspekter. Men varje enskild utsaga kan som nämnts inte
alltid enbart motsvara en kategori av erfarande, utan två utsagor som
beskriver fenomenet på olika strukturella sätt hamnar i olika kategorier. Två
utsagor som beskriver fenomenet på samma strukturella sätt hamnar däremot
i samma kategori. Man kan inte anta att de två senare utsagorna utgår från
exakt samma erfarande, men man kan utgå ifrån att det handlar om samma
slag av erfaranden, dvs. samma praktikgrund, och att erfarandenas struktur
därmed är lika. Det är dessa strukturella drag som beskrivs genom en
liknelse, ”som” någonting. Kategorierna i utfallsrummen är därför en
idealtypisk konstruktion, abduktivt konstruerad utifrån en analys av empirin,
men gör inte anspråk på att beskriva de enskilda utsagorna i empirin. Den
abduktiva processen när utsagorna analyseras innebär att någon form av
erfarenhetsbaserad tolkning av tidigare okända, varseblivna fakta leder till
formulering av logiskt förklarande hypoteser (Kruijff, 2005). Men
varseblivandet i en abduktiv process kan aldrig förstås som fullständigt ahistorisk, dvs. som opåverkad av social och historisk kontext; den
iakttagande forskaren bär med sig sitt raster av tidigare erfarenheter och
förståelser av världen, utifrån vilka varseblivandet av skillnader i det
undersökta materialet sker (Wartofsky, 1979). I detta arbete innebär det att
min egen erfarenhet som samhällskunskapslärare är viktig. Den har, liksom
samarbetet med andra samhällskunskapslärare i de learning studies som
genomförts parallellt med analysen av det tidigaste materialet, spelat en
avgörande roll för vilken analys som kunnat göras av materialet. I analysen
och beskrivningen av de iakttagna uttryckta erfarandena i materialet används
två grundläggande begrepp: ”principer” och ”principgrunder”. Med princip
avses i detta arbete princip i dess etiska mening, som maxim eller
handlingsregel (i motsats till i metafysisk mening, som yttersta grund i sig
självt). I denna mening, som maxim, utgår en princip alltid från en
erfarenhetsbaserad eller logisk grund. Denna grund kallas här ”principgrund”
och utgörs av de antaganden om världen, människor och samhälle som ligger
till grund för olika principer om rättvisa. Exempel på sådana principgrunder,
eller grundläggande antaganden, kan vara att samhällsnytta är detsamma
som välstånd och jämlikhet, eller värdet av rättigheter som människors lika
värde och människors rätt till liv eller till frukten av sitt arbete
(egendomsrätten). I den analys som gjorts av utsagorna i materialet ses alltså
olika principer som vilande på sådana principgrunder, i meningen
antaganden om grundläggande värden eller förhållanden.
De funna kategoribeskrivningarna diskuterats i uppsatsens avslutande del
i relation till rättviseteori. Detta görs eftersom det ur ett ämnesdidaktiskt
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perspektiv är av intresse att koppla beskrivningen av elevernas erfarande till
rådande beskrivningar inom ämnet. Det ska dock understrykas att analyserna
inte haft de ämnesdisciplinära beskrivningarna som utgångspunkt. Däremot
har som sagt min och övriga deltagande lärares ämnesdisciplinära kunskaper
förstås präglat våra analyser liksom den, i kombination med vår övriga
erfarenhet som samhällskunskapslärare, påverkat vår perception.

Innehållsorienterad samtalsanalys
De fenomenografiska analyserna gjordes för att besvara de forskningsfrågor
som berör olika möjliga sätt att erfara resonerande om rättvisa i
samhällskunskap, och hur olika aspekter av kunnandet relaterar sig till
varandra. Syftet med arbetet är att beskriva kunnandet på ett sätt som är
didaktiskt användbart, och därför är även forskningsfrågan om vad som
skapar förutsättningar för att elever lär sig att resonera om rättvisa i en
samhällskunskapspraktik av vikt. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv bör en
didaktiskt relevant beskrivning av ett kunnande rimligen även omfatta
viktiga drag i den undervisningspraktik som möjliggör ett konstituerande av
kunnandet. För att undersöka processen genom vilken kunnandet
konstitueras i och som en praktik används en metod för samtalsanalys som
liknar det sätt på vilket Jonas Emanuelsson och Fritjof Sahlstöm (2008), och
Helen Melander och Sahlström (2009; 2011) undersökt barns lärande genom
att fokusera samspelet mellan interaktionen i ett samtal och det uttryckta
innehållet i samtalet. I analysen, som inneburit närläsning av
samtalssekvenser mellan elever och lärare under de inspelade lektionerna,
har elevernas kunnande fokuserats longitudinellt inom ramen för en lektion.
Detta innebär att enskilda individers förändrade deltagande i praktiken
spåras i längre eller återkommande samtalssekvenser och att det förändrade
kunnandet relateras till interaktionen med andra samtalsdeltagare. Genom att
följa individers förändrade uttryckta erfarande blir det möjligt att identifiera
kommunikativa handlingar som kan antas ha påverkat elevernas lärande.
Uttrycket kommunikativ handling används för att kunna inkludera skriftliga
uppgifter, instruktioner och illustrationer, utöver det lärare och elever säger
till varandra under lektionerna. Även gester, mimik eller tonläge hade varit
möjligt att inkludera här, men detta har inte ägnats uppmärksamhet i denna
studie. I analysen av dessa handlingar har samma teoretiska ramverk som i
utformandet av Learning study-cyklerna använts, nämligen variationsteorin
och teorin om dialogisk intersubjektivitet, vilka beskrivs i kapitel 6 nedan.
Bägge dessa teorier betraktas här som sådana mellanliggande teorier (Cobb
m fl, 2003) som kan användas för att sammankoppla de övergripande
lärandeteorierna med klassrumspraktiken och samhällskunskapspraktiken i
en undervisningsdesign.
Samtalsanalysen har alltså aktivt inriktat sig på kommunikativa
handlingar som kan beskrivas antingen som variation av kritiska aspekter
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eller som uttryck för intersubjektivitet3. Dessutom används begreppet
redskap, för att beskriva de medierande artefakter som i ett sociokulturellt
perspektiv medierar mänskliga praktiker (Cole, 1996). Utöver att
samtalsanalysen inriktade sig på individers förändrade kunnande för att
kunna spåra kommunikativa handlingar som påverkade lärandeprocessen,
har även relationen mellan kommunikativa handlingar och individers
uttryckta kunnande i stort undersökts. Oftare än att spegla individers
lärandeprocesser genom att ett förändrat kunnande uttrycks, ger materialet
möjlighet att iaktta hur vissa kommunikativa handlingar relaterar sig till
förekomsten av vissa erfaranden av kunnandets innebörder. Detta går även
att utläsa ur det skriftliga materialet som utgörs av elevernas svar på för- och
eftertest, vilka tillsammans med de frågor som besvarats, också behandlats
som samtal, om än i skriftlig form.

Om vilka fenomen som undersöks
Problemet med att avgränsa ett fenomen för en fenomenografisk analys
behöver diskuteras i relation till de analyser som gjorts i undersökningen.
Medan ett lärandeobjekt i variationsteoretisk mening alltid förutsätts omfatta
en förmåga (Marton, Runesson, & Tsui, 2004), någon form av görande,
riktar sig en fenomenografisk analys mot ett fenomen av något slag (Marton
& Pong, 2005). Frågan är om ett kunnande i sig kan utgöra ett fenomen som
kan bli föremål för en fenomenografisk analys, eller vilket fenomen som är
relevant att analysera i relation till kunnandet? Carlgren (2011) beskriver
med stöd av Dewey att lärandeobjektet kan identifieras i relation till en triad
mellan kunskap, kunnande och kunnighet. Det man kan något om, det man
gör när man kan och innebörden av att kunna utgör här aspekter av en enhet
som inte kan separeras och behöver därför behandlas samtidigt. Resultatet av
en fenomenografisk undersökning beskriver ofta erfaranden av det direkta
objektet i ett lärandeobjekt, dvs. det man kan något om, men kategoriserar
dessa utifrån det sätt på vilket informanter i ett material förhåller sig till det,
det vill säga utifrån det indirekta objektet i ett lärandeobjekt. Relationen
mellan handlande och erfarande beskrivs av Marton (under utgivning) som
att det att erfara, eller ”se”, något i sig är ett handlande, nämligen handlandet
att urskilja något. Kategorierna i ett fenomenografiskt utfallsrum beskriver
forskarens tolkning av vilket urskiljande de iakttagna handlingarna innebär.
I analysarbetets inledande skede valdes elevernas erfarande av fenomenet
rättvisa som undersökningsobjekt för en fenomenografiska analys (se bild
över undersökningens design i början av kapitel 6 nedan), utifrån antagandet
att elevers sätt att erfara rättvisa skulle samspela med ett visst sätt att
3

Intersubjektivitet innebär ett delat fokus på genuina problem i klassrumsaktiviteten – det kan
exempelvis handla om scenarion där läraren inte har en färdig lösning som eleverna ska
komma fram till, att det finns utrymme för respektfull oenighet bland deltagarna samt att det
finns ett engagerat praktiskt deltagande.
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resonera om rättvisa. Det ärr dock inte självklart att detta fenomen var
tillräckligt avgränsat. Man skulle kunna hävda att det fenomen som eleverna
relaterar sig till i sitt kunnande, det direkta objektet i lärandeobjektet, snarare
är den enskilda fråga eller uppgift som eleverna ställs inför – till exempel ett
rättvist samhällssystem, rättvis lönesättning, rättvist handlande i en
konfliktsituation, rättvis fördelning av datortid i en familj osv. I ett material
som är så omfattande som det här undersökta, framförallt i termer av antal
situationer och uppgifter som eleverna mötte i de olika forskningslektionerna
aktualiseras en problematik som i själva verket gäller alla fenomenografiska
studier – är det samma fenomen som erfaras av de olika informanterna i
materialet? Samtidigt är det dessa slags begrepp och lärandeobjekt som är
grundläggande i samhällskunskapsämnet. Just genom att förstudien och de
olika forskningslektionerna omfattar många olika kontextualiseringar av
rättvisa liksom många olika sätt att problematisera rättvisa i relation till olika
samhällsfrågor åstadkoms ett rikt material som ger goda förutsättningar att
berika bekrivningarna av hur rättvisa mer generellt kan erfaras.
I relation till denna diskussion är det också intressant att diskutera den
andra fenomenografiska analysen som gjordes i undersökningen, av elevers
erfarande av att resonera om rättvisa i samhällskunskap. Ett ”görande”, ett
visst handlande, är inte ett självklart studieobjekt för en fenomenografisk
analys, men även ett handlande, eller en verksamhet i vilken man handlar,
kan ses som ett fenomen som kan erfaras på olika sätt. Det kunnande som
här undersöks är kunnandet att resonera om rättvisa i samhällskunskap, och
under den första analysprocessen visade det sig vara relevant att utöver
elevernas erfarande av rättvisa även undersöka deras erfarande av en del av
själva samhällskunsapsverksamheten, nämligen att resonera om rättvisa i
samhällskunskap. Relationen mellan dessa olika utfallsrum av erfaranden
analyserades därefter utifrån de olika manifesterade sätt att resonera om
rättvisa som hittats i materialet.
Den innehållsorienterade samtalsanalysen undersöker som sagt elevernas
lärande, förstått som ändrat praktikdeltagande och därmed antaget förändrat
erfarande av rättvisa och av att resonera i samhällskunskap. Utifrån den ovan
beskrivna synen på kunskap och lärande där dessa förutsätts vara del av en
kontinuerlig och samtidig process kan kunnandet inte beskrivas utan hänsyn
till den konstituerande praktiken.
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6 Undersökningsdesign
tillkomst

och

materialets

Undersökningens design
Valet av undersökningsansats utgår alltså ifrån en syn på det kunnande som
ska undersökas som situerat och praktikberoende. Enligt den lärandeteori
som utgjort en grund för Learning study, variationsteorin (Lo, 2012; Marton,
under utgivning), fungerar praktikgemenskaper som möjliggörare av lärande
eftersom en variation av olika aspekter av kunnandet, som variationsteorin
beskriver som nödvändig för lärande, där förekommer naturligt, något som
inte är fallet i den formella lärandemiljön, skolan:
Unfortunately, the situation changes when the child begins schooling. What is
learnt at school is often remote from the child’s everyday experience, and very
likely, the only knower in the classroom is the teacher. In this environment,
teachers must make the object of learning available to students by
intentionally creating patterns of variation that allow students to discern the
critical features of the object of learning. Otherwise, learning cannot take
place. (Lo, 2012, ss. 31-32)

Ämnespraktiken i skolan utgör en egen, särskild praktik, som är annorlunda
än andra praktiker (Carlgren, 1999). Marton (under utgivning) beskriver hur
lärande kan ske antingen som en bi-produkt av att man deltar i en viss
praktik eller som ett resultat av en verksamhet med syfte att just lära ut.
Även om dessa två sorters läranden ofta förekommer samtidigt, och kan
understödja varandra, är det verksamheten med lärande som uttalat syfte som
fokuseras i variationsteori. Ett grundläggande drag hos den japanska Lesson
study-ansatsen som inspirerat Learning study, är den miljö av deltagande
lärandepraktik som byggs upp i undervisningen (Lewis, 2000). Catherine
Lewis framhåller betydelsen av en praktik där eleverna tillsammans bygger
upp kunskap, där genuina problem löses och där många olika perspektiv på
lösningar lyfts fram, och kontrasterar även denna undervisningskultur mot
den amerikanska som hon menar utmärks av ”extrinsic rewards, shortanswer questions, and minimal responsibility for classroom management”
(Lewis, 2000, s. 29). Variationsteorin i sig erbjuder inte ett teoretiskt
perspektiv som fokuserar på att utveckla en lärandemiljö som kan beskrivas
som en lärandegemenskap, eftersom den fokuserar behandlingen av
innehållet utan att särskilt adressera frågan om verksamhetens natur.
Vid sidan av det sociokulturella arvet efter Vygotskij finns även ett
teoretiskt
perspektiv
som
fokuserar
lärandemiljön
som
en
lärandegemenskap. Beskrivningen av kunskap som socialt konstruerad utgår
från Lev Vygotskij, och avser inte bara att lärande kommer till stånd i
sociala kontexter, utan att kunskap som sådan enbart kan existera i
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mellanmänskliga relationer (Vygotskij, 2001). Activity Theory, eller
verksamhetsteori, har sin uppkomst i arbeten av Vygotskij, Alexander Luria
och Aleksei Leontiev, men har utvecklats i olika riktningar av bland andra
Michael Cole och Yrjö Engeström, James Wertsch, Vasily Davydov och
Eugene Matusov. Verksamhetsteori kan sägas fokusera människan som
arbetande, samverkande, social varelse i materiella sammanhang och
människans kunnande och lärande i ett praktikdeltagande-perspektiv
(Matusov, 2001a). Inom denna breda ansats ryms teorin om dialogisk
intersubjektivitet (Matusov, 1996; 2001) som framförallt fokuserar olika
egenskaper i lärandegemenskaper. Den verksamhetsteoretiska lärandeteorin
om dialogisk intersubjektivitet valdes för att komplettera det
variationsteoretiska perspektivet på lärande med ett perspektiv som
fokuserade verksamheten som möjliggörare av en lärandegemenskap, och
lärandegemenskapens roll för elevernas lärande. Teorin om intersubjektivitet
har därför tillsammans med variationsteorin legat till grund för planering och
utvärdering i genomförda Learning study, och används även för analys av
hur det undersökta kunnandet konstitueras i undervisningspraktiken. Bägge
dessa lärandeteorier beskrivs närmare i längre fram i detta kapitel.
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Tillvägagångssätt
Eftersom undersökningen som helhet dels utgår ifrån material insamlat
genom tre Learning study (dessa refereras till som LS1, LS2 och LS3) och
dels genomförts genom flera olika analyser, skisseras och förklaras här
undersökningsprocessen i sin helhet:

Figur 1 Skiss över undersökningens design

För att besvara undersökningens frågor om kunnandet att resonera om
rättvisa i samhällskunskap har en fenomenografisk analys gjorts av material
insamlat genom de tre tidigare nämnda Learning study i samhällskunskap
med tre olika lärarlag på tre olika gymnasieskolor. Fenomenografisk analys
kan användas som insteg i en Learning study, för att utifrån ett
intervjumaterial ge information om olika sätt som elever kan erfara ett
lärandeobjekt på, och om de kritiska aspekter som eleverna behöver ges
möjlighet att urskilja genom undervisningen, för att de ska erfara
lärandeobektet på det sätt som lärarna avser. Inför genomförandet av
Learning study 1 (LS1) genomfördes en förstudie i form av sju
elevintervjuer kring fenomenet rättvisa. Som nämnts analyserades elevernas
erfarande av rättvisa fenomenografiskt och gav ett tentativt resultat i form av
ett utfallsrum och kritiska aspekter – de strukturella aspekter som skiljde
olika erfaranden utfallsrummet åt – som utgjorde underlag för planering av
undervisningen i LS1. Undervisningsdesignen beskrivs längre fram i detta
kapitel. Som framgår av beskrivningen av undervisningsdesignen
formulerade de tre lärarlagen lärandeobjektet på olika sätt, och också
lärarnas erfarande av lärandeobjektet varierade över tid. Detta är ett naturligt
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inslag i en lärandeobjektsutforskande Learning study. Lärarlaget går in i
studien med en oklar uppfattning om lärandeobjektets beskaffenhet och
elevers förståelse av detsamma, och reviderar under studiens gång iterativt
sin uppfattning om lärandeobjektet, i och med att varje undervisningscykel
analyseras. De lärandeobjekt som undersöktes i de tre studierna ska ses som
lärarlagens tentativa beskrivningar av ett kunnande som de inte hade
tillräcklig kännedom om, och kan inte jämställas med det kunnande som
denna undersökning riktar sig mot (detta beskrivs ytterligare nedan).
Förstudien och de tre genomförda sudierna utgör tillsammans denna
undersöknings datainsamling och tentativa analys, vilket illustreras av ruta I
i figur 1 ovan.
Medan studierna i ruta I utfördes av de tre lärarlagen, har analyserna i ruta
II och III alltså utförts enbart av mig. Ruta II i figuren illustrerar processen
med den fenomenografiska analysen av kunnandet att resonera om rättvisa.
Analysen utfördes först enbart på materialet från förstudieintervjuerna, och
det fenomen som då analyserades utifrån elevernas utsagor var erfaranden av
rättvisa. Denna process påbörjades innan LS1, men fortsatte under hela den
tidsperiod då studierna med lärarlagen genomfördes. Allteftersom tillfördes
till analysunderlaget material i form av transkriberade lektioner och
gruppsamtal, vilket berikade och fyllde ut innebörden i kategorierna av
erfaranden. Denna dubbelriktade iterativa process illustreras i figur 1 av
pilarna mellan ruta I och II. De funna kategorierna av erfaranden av
resonemang om rättvisa användes för att, inom ramen för varje Learning
study, analysera elevernas deltagande under lektionerna, samtidigt som
analysen av lektionsmaterialet bidrog till att berika den fenomenografiska
analysen. I denna process blev det tydligt att valet av fenomen att analysera
– ”rättvisa” – kunde ifrågasättas. Kategorierna i utfallet föreföll omfatta
såväl erfaranden av fenomenet rättvisa som erfaranden av själva
verksamheten att resonera om rättvisa i samhällskunskap. Utifrån det
samlade transkriberade lektionsmaterialet och förstudieintervjuerna gjordes
därför först en analys av fenomenet rättvisa (ruta II:i i bilden ovan) och
senare en analys av fenomenet att resonera om rättvisa i samhällskunskap
(ruta II:ii i bilden). Resultatet från den första av dessa analyser, om rättvisa,
presenterades på den nordiska konferensen för ämnesdidaktik 2013
(NOFA04) och har därefter publicerats i artikelform (Tväråna, under
utgivning). I den andra analysen, om resonerande om rättvisa i
samhällskunskap, lades det tidigare resultatet åt sidan och analysen gjordes
med så ”ren” blick som möjligt. Det är dock oundvikligt att denna analys
informerats av det som framkommit i de två tidigare analyserna, viket i figur
1 illustreras med pilarna mellan ruta II:i och II:ii. I ett sista steg i analysen av
kunnandet fokuserades relationen mellan de två utfallsrummen från
analyserna i II:i och II:ii. Detta gjordes genom att kategorisera det
transkriberade materialet från forskningslektionerna och gruppsamtalen
utifrån olika manifesterade uttryck av att resonera om rättvisa, och relatera
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dessa till de olika kategorier av erfaranden av de två fenomenen rättvisa
respektive resonerande i samhällskunskap (ruta II:iii).
Slutligen undersöktes elevernas förändrade kunnande, det vill säga deras
lärande, i relation till undervisningen. Detta gjordes med hjälp av en
innehållsinriktad samtalsanalys och med fokus på de kommunikativa
handlingar som föreföll påverka enskilda elevers förändrade uttryckta
erafarande av rättvisa och resonerande i samhällskunskap (ruta III).
Nedan i detta kapitel beskrivs beskrivs Learning study som
praktikutvecklande metod, och bakgrunden till det empiriska materialet för
undersökningen. Avslutningsvis diskuteras vilket slags didaktiska kunskaper
som kan genereras genom en praktiknära undersökning av ett ämnesinnehåll
av detta slag.

Urval och design av de datagenererande studierna
Under läsåret 2012 till 2013 genomfördes tre Learning study om resonemang
kring rättvisa i samarbete med tre grupper av samhällskunskapslärare.
Studierna genomfördes på tre mellansvenska gymnasieskolor, med
samhällsklasser i årskurs ett och två på högskoleförberedande program.
Ingen representativitet i förhållande till svenska gymnasieelever i allmänhet
har eftersträvats, då lärarna genomför forskningslektionerna i de klasser de
normalt undervisar i. Materialet omfattar en förstudie bestående av intervjuer
med sju elever ur första årskursen på gymnasiet samt nio lektioner med totalt
197 deltagande elever. Skolorna är jämförbara i storlek (350-450 elever)
medan de nio deltagande lärarna har mellan två och femton års
yrkeserfarenhet var. Varje Learning study omfattade tre forskningslektioner
och alla lärargrupperna valde att låta de ordinarie undervisande lärarna
genomföra de planerade forskningslektionerna med respektive klass. Detta
innebar att varje klass undervisades av en ny lärare i LS1 och LS3, medan
alla tre klasserna undervisades av samma lärare i LS2.
Etiska ställningstaganden har framförallt berört de lärare och elever som
filmats under intervjuer, samtal och lektioner. De lärare och elever som
deltog, samt elevernas målsmän, informerades om undersökningens syfte
och upplägg samt om hur materialet lagras och används, och eleverna har
gett sitt samtycke till inspelning, lagring och användande av materialet, se
medgivandeblanketter i bilaga 3 och 4. I skolsammanhang finns förstås
anledning att fundera över grunden till att elever lämnar sitt samtycke till att
delta i en studie, eftersom de befinner sig i en beroendesituation till den
lärare inom vars undervisnings ramar studien görs. Tydlighet beträffande
framtida användning av materialet har därför varit viktigt. Intervjuerna,
forskningslektionerna och inspelade gruppsamtal transkriberades av mig och
analyserades av mig samt av de övriga lärare som deltog i respektive
Learning study. Alla personuppgifter har anonymiserats, och materialet
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behandlas i enlighet med vetenskapsrådets grundläggande etiska principer
för svensk forskning (Vetenskapsrådet, 2002).
Förstudieundersökningen utfördes i anslutning till elevernas ordinarie
samhällskunskapsundervisning, i ett avskilt rum på skolan. De sju eleverna
som intervjuades gick i årskurs 1 på ett samhällsvetenskapligt program, och
hade vid intervjutillfället läst endast sex veckor in på terminen. Intervjuerna
genomfördes i semistrukturerad form, utgående från ett inledande scenario
kring två länder med olika skattesystem. Eleverna fick frågan om på vilket
sätt systemet i ett land kunde beskrivas som rättvist, och på vilket sätt det
kunde beskrivas som orättvist. Scenariot och den inledande frågan hade
tidigare utprovats på ett antal elever. Utifrån uppfattningen att dessa fördelat
sig på främst två grupper – de som inte alls kunde se något rättvist i det ena
systemet och de som nöjde sig med att berätta vad de själva hade för åsikter
om vilket system som var mest rättvist – hade ett batteri av följdfrågor
utformats, se bilaga 1. Under de längre intervjuerna framkom dock fler sätt
att förhålla sig till huvudfrågan, och flera andra spontant påkomna
följdfrågor ställdes.
I den första delstudien, LS1, ingick tre lärare. Två av dessa var oerfarna
samhällskunskapslärare som dock bägge undervisat i andra ämnen (svenska,
historia, religionskunskap och teknikutveckling) under tre år, medan den
tredje läraren hade tretton års erfarenhet som samhällskunskapslärare. I den
andra delstudien, LS2, deltog två lärare, med fyra respektive fem års
erfarenhet som lärare på gymnasienivå, varav den lärare som ledde
undervisningen tidigare även undervisat på högskolenivå i många år. I den
tredje delstudien, LS3, deltog tre lärare med två, elva respektive femton års
erfarenhet som lärare i samhällskunskap. I alla delstudierna har jag själv
dessutom deltagit som lärare och handledare, med en tidigare
samhällskunskapslärarerfarenhet på tio år. Jag har deltagit vid planering,
analys och revidering av forskningslektionerna, och i klassrummen har jag,
liksom övriga deltagande lärare i respektive studie, agerat stödlärare under
gruppdiskussionerna. Den dubbla rollen som lärare och forskare diskuteras
utförligare nedan. De olika studierna överlappar i viss mån varandra i tid, så
att ett lärarlags förberedelsefas med orientering i de aktuella lärandeteorierna
– variationsteori (Lo, 2012; Marton, under utgivning) och teorin om
dialogisk intersubjektivitet (Matusov, 1996; 2001) – samt med analys av
lärandeobjektet, pågick parallellt med genomförandet av ett annat lärarlags
forskningslektioner. De erfarenheter som gjorts i ett lärarlag har sålunda i
viss mån överförts till de andra lärarlagen vid flera olika tidpunkter, genom
min medverkan i alla grupperna.
Det empiriska underlaget för studien utgörs av material från de filmade
och transkriberade intervjuerna och klassrumssamtalen mellan elever och
lärare under forskningslektionerna, samt av skriftliga svar på för- och
eftertest till forskningslektionerna.
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Lärare, forskare eller både och?
Att som praktikdeltagare forska på en verksamhet i vilken man själv deltar är
ett vanligt tillvägagångssätt inom aktionsforskning, och utgör en
förutsättning för det emanciperande perspektiv som av förespråkare
betraktats som en viktig del av tidig aktionsforskning (Eliott, 2001). Detta
perspektiv är inte lika framträdande inom Learning study, men det
professionella deltagarperspektivet är avgörande för den relativt snabba
analys och revision av forskningslektionerna som metoden bygger på.
Genom hela arbetet i de tre lärarlagen hade jag en dubbel roll som
deltagande samhällskunskapslärare och som forskare, något som diskuteras
utförligare längre fram i detta kapitel. Varje Learning study inleddes med ca
fem träffar för lärarlaget, där vi gemensamt analyserade lärandeobjektet och
där övriga lärare av mig introducerades till variationsteori och teorin om
dialogisk intersubjektivitet (dessa teorier beskrivs utförligare i längre fram i
kapitlet). Även under genomförandet av varje Learning study uppbar jag
dessa dubbla roller – i min roll som samhällskunskapslärare deltog jag själv
aktivt i lärarlagen, med planering och analys av lektionerna. I min roll som
forskare handledde jag samtidigt övriga lärare, och analyserade material från
forskningslektionerna utförligare än övriga lärare i laget. De erfarenheter jag
bidrog med från förstudien kring elevers erfaranden av rättvisa och från
deltagande i tidigare Learning studies med liknande lärandeobjekt i andra
lärargrupper växte sålunda från den första till den sista Learning study som
genomfördes i projektet. Projektet kan beskrivas som en form av
aktionsforskning, i vilken praktiken undersökdes utifrån ett
deltagarperspektiv och i ett samspel mellan de praktiska erfarenheter som
görs i klassrummen, den analys som lärarlagen gör av dessa erfarenheter
samt de didaktiska teorier som formar och formas av analyserna. Även
diskussioner som förts med andra forskarkollegor kring delresultat och data
från studierna påverkade den analys jag bidrog med i lärarlagens
diskussioner.
Det är dock viktigt att skilja på dessa tre Learning study och denna studies
egentliga undersökning, som är de innehållsinriktade analyserna av det
transkriberade intervju- och lektionsmaterialet samt testen. I denna
undersökning har jag innhaft rollen som forskare mot en bakgrund av min
erfarenhet som lärare.

Learning study som forskningsansats
Learning study utvecklades av Mun Ling Lo och Marton som en variant av
Lesson study, det japanska sättet att kontinuerligt studera och utveckla
undervisning, och det kinesiska Teaching study, vilka använts i en
omfattande utveckling av japansk och kinesisk undervisning under 1900talets senare del (Stigler & Hiebert, 1999; Pang & Lo, 2011). Det
grundläggande iterativa mönstret av planering och design kring ett
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undervisningsinnehåll, lektionsgenomförande, utvärdering och revidering är
gemensamt för Lesson study och Learning study.

Genomför
lektionen

Planera en
lektion

Utvärdera

Revidera
lektionsdesignen

Sammanfatta och
redovisa studien

Figur 2 Den gemensamma formen för Lesson study och Learning study.

I en Learning study planerar, utvärderar och reviderar ett lärarlag iterativt sin
klassrumspraktik genom s.k. forskningslektioner. Ett antal lärare med
elevgrupper på samma utbildningsnivå väljer ett lärandeobjekt, ett kunnande
som de vill att eleverna ska utveckla genom undervisningen, och analyserar
detta utgående från lärarnas pedagogiska och ämnesmässiga kunskaper, en
analys av elevernas uppfattningar av lärandeobjektet samt diskussioner
sinsemellan kring sina egna varierande förståelser av lärandeobjektet.
Därefter planerar lärarlaget tillsammans en forskningslektion utifrån sina
tidigare erfarenheter av att undervisa om lärandeobjektet, ämnesdidaktisk
litteratur och en eller flera valda teorier om lärande. Utifrån antagandet att
det kunnande som undervisningen syftar till att utveckla kan betraktas som
ett praktikdeltagande är det viktigt att lärarlagen själva utvecklat
undervisningsdesignen. En av lärarna genomför den planerade lektionen
under observation av de andra lärarna (direkt och/eller genom filmning),
vilka noterar styrkor och svagheter i lektionsplaneringen för att senare kunna
revidera den. Vid analysen läggs särskilt stor vikt vid vilken förståelse för
lärandeobjektet som eleverna uttrycker, i relation till hur undervisningen
genomfördes. Lärarlaget utvärderar därefter lektionen, särskilt i relation till
dess effekt för elevernas lärande och till möjliga förbättringar, och reviderar
tillsammans lektionen för att förbättra den och åtgärda sådant man missat.
Den reviderade lektionen genomförs av antingen samma lärare eller av en av
de andra lärarna, i en ny elevgrupp, utvärderas igen och processen fortsätter
till dess att lärarlaget är nöjd med lektionsdesignen, eller så många gånger
som laget bestämt från början. I föreliggande studie begränsades antalet
forskningslektioner till tre stycken i varje Learning study. En viktig del i en
Learning study är också delandet av studiens resultat med andra lärare i
samma skola eller andra skolor, genom seminarier eller publikationer.
Learning study utmärks av att ha en eller flera explicita teorier om lärande i
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botten (Pang & Marton, 2003). Den teori om lärande som Marton och Pang
använde vid utvecklandet av ansatsen, och som använts i de flesta Learning
study hittills, är variationsteorin som beskrivs längre fram i detta kapitel.
Testande av undervisningsdesign, utforskande av ämnesinnehåll och
skolutveckling
I sitt introducerande av Learning study som beteckning på en specifik form
av praktikutvecklande forskning med utgångspunkt i en explicit lärandeteori,
beskriver Marton & Ming Fai Pang (2003) ansatsen som en kombination av
Lesson study och Design experiment. Paul Cobb m fl (2003) beskriver vid
samma tid Design experiment, eller designforskning (Design research) som
man senare benämnt metoden (Collins, Joseph, & Bielaczyc, 2004), som
samtidigt praktikförbättrande och teoriutvecklande. Designforskning
utvecklades under tidigt 1990-tal av Ann Brown och Allan Collins, som en
metod för att generera, utveckla och pröva teorier om undervisningsdesign
(Cobb m fl, 2003). Utgångspunkten för de teorier som testas och utvecklas
inom designforskning är dock mer akademisk än praktikorienterad. Genom
forskningsprocessen i en Learning study explicitgörs den ”tysta kunskap”
lärare har om sitt ämne och eleverna. Med ”tyst kunskap” avses det Michael
Polanyi (2009) omtalar som the tacit dimension, nämligen den praktiska
erfarenhet lärare har av vad som är ett kvalificerat sätt att resonera om
rättvisa i samhällskunskap – lärarna i studien känner igen förmågan när de
möter uttryck för den, men kan inte själva definiera av vad den består, vilket
är den fråga som arbetet undersöker. I detta undersökande utgör lärarnas
tysta kunnande en del av de kunskapsgenererande mekanismerna. För
Carlgren (2012) ligger en grundläggande skillnad mellan Learning study och
designforskning i forskningsansatsens förhållningssätt till de deltagande
lärarna: medan det i Learning study är lärare som beforskar sin egen praktik,
och därmed den egna tysta kunskapen som en del av denna, praktik, är
lärarna inom designforskningen oftare utförare av en externt definierad
undervisningsdesign.
En annan avgörande skillnad mellan Learning study i denna
undersökning och designforskning i allmänhet förefaller vara de fenomen
som beforskas. Cobb m fl (2003) benämner föremålet för designforskning
som en av ett flertal interagerande faktorer i det komplexa system som utgör
”lärandeekologi”. På motsvarande sätt beskriver Collins m fl (2004)
designforskning som forskning vars intresse är hur artificiella, designade
lärandeomgivningar påverkar beroende variabler i lärares undervisning och
elevers lärande. I min undersökning är forskningsobjektet av annorlunda
natur – det är innebörden av ett kunnande som fokuseras. Inom
designforskning är kunnandet snarare en av de beroende variabler som finns
fördefinierade i en designbaserad undersökning. I Marton och Pangs
undersökning av effekten av en variationsteoretisk undervisningsdesign i
undervisning om momsfördelning (Pang & Marton, 2003) är likheten med
designforskning större, vilket indikerar att Learning study som
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forskningsansats kan betraktas på olika sätt utifrån om dess främsta syfte är
att testa en teoretiskt underbyggd undervisningsdesign eller att utforska ett
ämnesdidaktiskt innehåll. Många Learning study initieras som
designtestande för att senare utmynna i ett undersökande av ett lärandeobjekt
som tidigare tagits för givet. Detta kan bero på att designens roll i en
Learning study är att synliggöra kritiska aspekter för eleverna, medan dess
roll i designbaserad forskning snarare är att hitta den bästa utformningen av
en lektion med ett visst innehåll.
Det iterativa inslaget i Learning study är avgörande för utvecklande av en
praktikgrundad teori om lärandeobjektets natur. Även om det huvudsakliga
intresset i en lärandeobjektsutforskande Learning study inte är att testa en
viss undervisningsdesign, är en genomtänkt design en nödvändig del av
processen. Genom att utgå från en undervisningsdesign underbyggd av en
viss lärandeteori försöker lärarna iscensätta lärandeobjektet genom en
praktik som svarar mot det avsedda lärandeobjektets natur. Genom att denna
presumtiva tolkning av lärandeobjektet i relation till elevernas förståelse av
detsamma testas i forskningslektionen, framstår ytterligare aspekter av
ämnesinnehållet för lärarna. Dessa utgör grund för en reviderad tolkning av,
eller teori om, lärandeobjektets beskaffenhet. Att utgå från lärandeteorier
som motsvarar den idé om ämnesinnehållet man inleder Learning studyn
med är självklart.
I en Learning study finns som sagt en eller flera explicita teorier om
lärande i botten för planering av undervisningen och för analysen av
elevernas förståelse för lärandeobjektet. Företrädesvis har denna utgjorts av
variationsteorin (Lo, 2012; Marton, under utgivning), en teori om lärande
som utvecklats ur fenomenografi och vars bärighet testats just genom
kvasiexperimentella Learning study (Pang & Marton, 2003; Pang & Lo,
2011). På senare tid har även andra teorier om lärande prövats som grund för
undervisningsdesignen i Learning study, så även i denna studie, vilket
beskrivs nedan. Learning study lämpar sig väl som metod för praktiknära
ämnesdidaktisk forskning, genom att fokusera ämnets innehåll som
beskrivningar av kategorier av uppfattningar av snarare än som attityder till
ämnet/innehållet. I denna studie används Learning study för produktion av
data, vilka analyseras fenomenografiskt i efterhand, men även för att pröva,
följa upp och analysera hur olika planerade och oplanerade inslag i
undervisningen förhåller sig till olika manifesterade uppfattningar av
lärandeobjektet.
Genom det variationsteoretiska ramverket har Learning study visat sig
kunna bidra till att för lärarna fokusera elevernas förståelse för
lärandeobjektet snarare än lektionens instrumentella design. Mona
Holmqvist (2011) visar i en studie av lärares förändrade förhållningssätt till
den egna undervisningen hur lärare som genom en Learning study utvecklar
teoretisk kunskap om variationsteorin, förflyttar sitt fokus från organisering
av lektionsinnehåll och val av metod för undervisningen, till ämnesstoffets
beskaffenhet och elevernas förståelse av detta. Holmqvist framhåller att
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lärare som arbetat med Learning study menar sig ha börjat använda
variationsteorin i sin planering såväl enskilt som i samarbete med andra, en
slutsats som även framkommer i andra rapporter (Gustafsson, 2008) om
lyckad kompetensutveckling med Learning study. Utsagor från lärare som
deltagit i Learning study rör sig ofta kring hur de fått en annan syn på
lärande via variationsteorin, och kring hur de även fortsättningsvis använder
sig av detta synsätt på egen hand. Fokus förflyttas i dessa utsagor från det
kollaborativa momentet i Learning study-processen till den enskilde lärarens
ökade kompetens att urskilja kritiska aspekter av ett lärandeobjekt och
planera den organiserade variationen av dem under lektionen.
En utmaning i undersökningens upplägg är alltså att hålla isär syftet med
de enskilda Learning study som genomförs i lärarlagen och syftet med
undersökningen. I första fallet handlar det om att utveckla undervisningen
såväl som den egna förståelsen för ämnesinnehållet och i andra fallet om att
fördjupa den ämnesdidaktiska kännedomen om förmågan till resonemang
om rättvisa.
Syftet med de Learning study som genererat materialet för föreliggande
studie har alltså varit att lärarlag i sin praktik ska få möjlighet att samtidigt
utforska ett lärandeobjekt och att utveckla sin undervisning kring detta
lärandeobjekt. Som tidigare understrukits sammanfaller detta inte helt och
hållet med syftet för föreliggande undersökning, som är att utforska
innebörden av ett kunnande, nämligen att resonera om rättvisa i
samhällskunskap. Men hade inte nio vanliga lektioner i samhällskunskap
kring samma ämnesinnehåll fungerat lika bra som underlag för analysen?
Inte fullt ut. Fördelen med att använda underlag från flera Learning study
inriktade på utforskande av lärandeobjekt som liknar det ämneskunnande
som ska analyseras i undersökningen är att en process av utforskande redan
påbörjats tillsammans med lärarlagen. Eftersom varje forskningslektion
byggt på erfarenheter från tidigare faser i projektet har ämnesinnehållet
belysts ur fler olika aspekter än vad som antagligen hade varit fallet med nio
mer
förutsättningslösa
samhällskunskapslektioner
kring
samma
ämnesinnehåll, genomförda av lärare som inte på annat sätt varit involverade
i undersökningen. Genom att kontinuerligt i för- och eftertest, samt i analys
av inspelade lektioner och elevsamtal, undersöka elevernas kunnande, har
lärarlagen reviderat undervisningsdesignen och prövat nya slags uppgifter
för att därigenom få fler elever att föra kvalificerade resonemang om
rättvisa. Denna iterativa process av prövande och utvärderande av ny design
och nya uppgifter medför att ytterligare aspekter av kunnandet kommit till
uttryck i undervisningen. Därigenom bidrar upplägget med Learning study
till ett rikare undersökningsmaterial för undersökningens analys än vad man
skulle kunnat förvänta sig av att endast observera vanliga lektioner.
Det kollaborativa elementet i en Learning study förstärker också
möjligheten att uppmärksamma betydelsen av variationer hos lärarnas
förståelse av lärandeobjektet. Pang och Lo (2011) menar att det är viktigt att
de deltagande lärarna i en Learning study använder sig av tre typer av
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variation när de planerar sin lektion; variationen i elevernas förståelse av
lärandeobjektet, variationen i lärarnas förståelse av lärandeobjektet och
variation som en vägledande princip för planeringen av lektionen. De första
två typerna av variation är grundläggande för att hitta de aspekter av
lärandeobjektet som är kritiska i den aktuella gruppen, och den andra typen
av variation – den i lärarnas förståelse av lärandeobjektet, bör inte
underskattas. Dels finns, i relation till komplexa lärandeobjekt som
exempelvis demokratibegreppet eller budskapet i en text, en klar risk att
olika lärare har olika uppfattningar om lärandeobjektets innebörd – särskilt i
de fall när det även inom det aktuella vetenskapsområdet råder delade
meningar om hur ett begrepp ska tolkas. Dels, och kanske mest relevant i
sammanhanget, är det inte möjligt för någon att fullt ut uttrycka i ord sitt
fulla vetande beträffande en företeelse, utom genom just det aktuella begrepp
som utgör lärandeobjektet. I en lärandesituation är det den kollektiva
betydelsen hos lärandeobjektet som fokuseras, men denna är dels färgad av
de skilda innebörder som de enskilda lärarna lägger in i begreppet, dels
skymd av de omedvetna premisser och förståelser med tyngdpunkt på olika
aspekter av begreppet som alla lärare har. Även den lärare som känner sitt
lärandeobjekt väl, begränsas av att hon omedvetet lägger tyngdpunkten på
vissa aspekter, medan andra aspekter förbises, och särskilt stor är denna risk
kanske om en aspekt av lärandeobjektet är så djupt ihopkopplad med den
innebörd läraren tillmäter lärandeobjektet, att aspekten och objektet som
helhet framstår som oseparerbara för läraren.
Om valet av lärandeobjekt
Utgångspunkten för valet av forskningsobjekt för studien som helhet, och
därmed även för lärandeobjekt i de ingående Learning study, har varit att
visst ämnesinnehåll utgör särskilda svårigheter för lärare när det gäller att
möjliggöra för eleverna att lära sig innehållet. Detta sätt att avgränsa ett
didaktiskt forskningsobjekt anknyter till den syn på vad lärare behöver
kunna som diskuteras av Carlgren och Marton (2007). För att kunna lära ut
ett ämnesinnehåll till elever räcker det inte för en lärare att själv ha
motsvarande ämneskunskaper. Läraren behöver även ha kunskap om vad
eleverna behöver lära sig för att utveckla den kunskap som läraren själv
innehar, och läraren behöver också veta hur hen kan göra det möjligt för
eleverna att lära sig detta.
Detta sätt att avgränsa forskningsobjekt motsvarar också det sätt som
lärandeobjektet väljs på inom Lesson study (Stigler & Hiebert, 1999). Valet
av lärandeobjekt utgår vanligen från lärarnas egna erfarenheter av vilka
centrala kunnanden som eleverna har svårt att utveckla. Ett argument för
detta är att det ämnesinnehåll som är i störst behov av att undersökas och
beskrivas i relation till praktiken är det som lärarna själva upplever att de har
problem att undervisa eleverna i. Genom att ställa frågan i lärarlaget i den
första av tre i studien ingående delstudier, vilka beskrivs närmare i
metodkapitlet, om vilket kunnande vi visste att vi ville att eleverna skulle
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behärska, men samtidigt misslyckades med att lära ut, valdes det aktuella
lärandeobjektet, nämligen att resonera om rättvisa i samhällskunskap, vilket
specificerades till att diskutera olika perspektiv på rättvisa utifrån deras
principiella grunder. Lärandeobjektet utgör som sagt det kunnande som
lärarna med sin undervisning vill möjliggöra för eleverna att utveckla under
lektionerna (Pang & Lo, 2011). Förmågan att resonera om rättvisa i relation
till samhällsfrågor är en förmåga som lärarna själva menade att de besatt,
och kunde känna igen när den kom till uttryck hos elever, men som de inte
visste hur de skulle utveckla hos eleverna. I det skede då lärandeobjektet
valdes som undersökningsobjekt av lärarlaget, var kännedomen om det alltså
inte tillräcklig för att skapa en noggrann ämnesdidaktisk beskrivning av
kunnandet. Däremot beskrev lärarlaget sin preliminära uppfattning av
lärandeobjektet, utifrån inledande analyser av den egna förståelsen.
I detta fall utgjordes lärandeobjektets direkta objekt alltså av rättvisa, och
det indirekta objektet av resonerande om rättvisa i samhällskunskap. Denna
noggrannhet i avgränsningen av lärandeobjektet är viktig, eftersom den
kunskap som omfattas av det här nämnda lärandeobjektet inte utgör all den
kunskap som är möjlig att utveckla kring rättvisa. Det finns andra förmågor
som kan utvecklas i relation till rättvisa, till exempel kan man tänka sig som
ett annat lärandeobjekt att redogöra för den idéhistoriska innebörden av
rättvisa. På samma sätt utgör inte den kunskap som omfattas av
lärandeobjektet i fråga all den kunskap som det innebär att resonera om
någonting i samhällskunskap. Att man kan resonera på ett kvalificerat sätt
om rättvisa innebär inte med nödvändighet att man kan resonera kvalificerat
om frihet i samhällskunskap. Däremot är det rimligt att anta att det finns
möjligheter till ett slags mönsterigenkännande (Larsson, 2009) mellan olika
lärandeobjekt med samma eller näraliggande indirekta objekt, en form för
generalisering som diskuteras utförligare i längre fram.
Variationsteori
I denna undersökning valdes två olika lärandeteorier som utgångspunkt för
planering och analys av forskningslektioner. Den ena var variationsteorin
(Marton & Booth, 1997; Lo, 2012) som beskrivs nedan, vilken valdes för att
den omfattar ett för Learning study grundläggande synsätt på lärande som
erfarande och på undervisning som möjliggörande av erfarande.
Variationsteorin utgår ifrån att lärande är intentionellt – lärandet är alltid
riktat mot ett objekt, precis som andra psykiska handlingar som att analysera,
älska eller frukta är riktade mot det objekt som analyseras, älskas eller
fruktas. Beträffande lärandet innebär detta att vi inte kan undersöka goda
förutsättningar för lärande utan att beakta de objekt som lärandet tar (Lo,
2012). Marton och Booth beskriver som tidigare nämnts lärande som ett
urskiljande, eller erfarande, av något man tidigare inte kunnat urskilja. För
att alls uppfatta ett objekt, konkret eller abstrakt, måste man urskilja detta
från dess omgivande kontext, och även förstå hur det relaterar sig till denna
(Marton & Booth, 1997). För att få syn på en hjort i skogsbrynet måste man
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kunna urskilja den från dess bakgrund, men för att erfara det urskilda som
just en hjort behöver man även urskilja dess olika delar och relatera dessa
olika aspekter till varandra. Vissa av de aspekter som utmärker ett fenomen
är kritiska för erfarandet av fenomenet – för att skilja hjorten från till
exempel en älg är det vissa aspekter som särskilt måste urskiljas, som
storleken, färgen och så vidare. De aspekter som skiljer olika erfaranden av
ett fenomen åt är av speciellt intresse för lärandet. Dessa aspekter beskrivs
som kritiska för utvecklandet av ett kunnande som omfattar det erfarande av
ett fenomen som eftersträvas i undervisningen (den didaktiska normen).
Detta kan till exempel vara att erfara fenomenet pris som en funktion av de
motsatta effekterna av efterfrågan och utbud, till skillnad från att erfara pris
enbart som en funktion av utbud alternativt efterfrågan. För att använda
variationsteorin för design av undervisning är det alltså nödvändigt att ha en
idé om vilka aspekter av kunnandet som kan vara kritiska för att eleverna ska
erfara den didaktiska normen – det avsedda lärandeobjektet.
Lo (2012) framhåller att variationsteorin är en praktiskt inriktad teori om
lärande som har direkta återverkningar på undervisningens design. Enligt
variationsteorin behöver värden av en viss aspekt av ett fenomen varieras
medan övriga aspekter av fenomenet hålls konstanta, för att den avsedda
aspekten ska kunna urskiljas. För att möjliggöra för någon att erfara till
exempel innebörden av aspekten färg hos ett föremål kan man variera värdet
av denna aspekt hos ett i övrigt konstanthållet objekt: en grön keramikmugg,
en blå keramikmugg, en gul keramikmugg osv. Detta variationsmönster
kallas kontrastering, eftersom ett visst värde hos den fokuserade aspekt
kontrasteras mot andra värden hos samma aspekt, medan övriga aspekter
hålls konstanta. Ett annat variationsmönster är generalisering, där värdet av
den fokuserade aspekten hålls konstant medan andra aspekter av ett objekt
varieras: en grön keramikmugg, en grön plastmugg, en grön plåtmugg osv.
På så sätt separeras den fokuserade aspekten (färg) från övriga aspekter hos
objektet (som material). Dessa variationsmönster är enligt variationsteorin
nödvändiga för att urskilja tidigare icke erfarna aspekter av ett objekt.
Marton och Booth framhåller ytterligare ett variationsmönster, nämligen
fusionen, där värdet hos flera olika aspekter varieras samtidigt för att deras
inbördes relation ska framträda för eleven.
Tabell 2 Variationsmönster av aspekter av ett lärandeobjekt

Variationsmönster

Fokuserad aspekt

Icke fokuserad aspekt

Kontrast

Variant

Invariant

Generalisering

Invariant

Variant

Fusion

Variant

Variant
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Marton understryker att variationen kan åstadkommas av eleverna själva,
genom deras deltagande i klassrumspraktiken (Marton, under utgivning).
Variationen kan åstadkommas genom det sätt på vilket betydelsebärande
element i undervisningen, som bilder, uppgifter eller exempel kombineras,
men variation kan även åstadkommas genom att den lärandes
uppmärksamhet riktas mot särskilda aspekter hos lärandeobjektet, eller
genom att värden av vissa aspekter av lärandeobjektet varieras eller
konstanthålls. I de fall där elever inte på egen hand eller i samspel med andra
åstadkommer den nödvändiga variationen för att få syn på en kritisk aspekt
hos ett lärandeobjekt bör en variationsteoretiskt designad undervisning
kunna möjliggöra för eleverna att urskilja de kritiska aspekterna av ett
lärandeobjekt. Lärarlagen planerade forskningslektionerna utifrån variation
av värden av de aspekter av resonemang om rättvisa som lärarna antog var
kritiska för att eleverna skulle utveckla detta kunnande, utifrån egna
erfarenheter och den förstudie som gjorts av elevers erfarande av rättvisa.
Även i analys och revidering av forskningslektionerna användes
variationsteorin som redskap.
I det variationsteoretiska perspektivet på lärande och undervisningsdesign
betraktas som sagt variation som en nödvändig förutsättning för lärande.
Flera studier visar på verksamheten hos en variationsteoretiskt designad
undervisning (Pang & Lo, 2011; Lo, 2012; Marton, under utgivning). Teorin
säger dock mindre om hur den undervisningspraktik i vilken variationen
iscensätts bör se ut i övrigt. Även om variationen är nödvändig så kan den
inte betraktas som en tillräcklig förutsättning för lärande.
Matematikdidaktikern John Mason menar till exempel i en kritisk
kommentar till variationsteorin att utgångspunkten att lärande kan
åstadkommas enbart genom att elever utsätts för variation förbiser viktiga
dimensioner av mänsklig kreativitet (Mason, 2011), och pekar på
nödvändigheten av att läraren explicitgör för eleverna vad det är som
varieras, nämligen de kritiska aspekterna av lärandeobjektet. I ett exempel på
en variationsteoretisk analys av en naturvetenskaplig lektion skriver Lo:
To be a good science lesson, in addition to addressing in-depth scientific
content that is worth teaching, the lesson itself should reflect the lines of
thinking and the nature of the discipline, that is, what knowledge means and
how it should be acquired. (2012, s. 150).

Vikten av att skapa en undervisningspraktik som även har andra egenskaper
än en variation av kritiska aspekter av det direkta objektet hos kunnandet
framstår här som tydlig, men någon närmare analys av vilka dessa
egenskaper skulle vara ges inte hos Lo. En teori om lärande som diskuterar
just egenskaper hos en undervisningspraktik som främjar lärande användes
därför vid sidan av variationsteorin.
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Dialogisk intersubjektivitet
Intersubjektivitet är som nämnts en aspekt av verksamhetsteori (Activity
Theory), och har ett psyko-lingvistiskt ursprung där det betecknar den delade
förståelsen av ett fenomens innebörd (Rommetveit, 1979; Wertsch, 1998).
Begreppet har utvecklats didaktiskt i ett dialogiskt perspektiv av Matusov
(1996). Matusov adresserar frågan om lärande som lärande av fördefinierad
kunskap eller lärande som uppöppnandet av ett gemensamt rum för lärande
genom en jämförelse mellan den implicita kunskapssynen hos Vygotsky
respektive Mikhail Bakhtin (Matusov, 2011). Matusov pläderar för
nödvändigheten av ett dialogiskt perspektiv i tillägg till Vygotskys
perspektiv på lärande, för möjliggörande av en jämlik lärandemiljö som kan
beskrivas som en lärandegemenskap (community of learners) (Matusov,
2001a). Matusov är kritisk mot den syn på barnets utveckling mot en högre
form av tänkande som i Vygotskys efterföljd förstås som ett närmande till en
kollektiv uppfattning som definieras utifrån ett västerländskt vetenskapligt
perspektiv. Matusov tolkar här Vygotskys proximala zon (Zone of Proximal
Development) som ett uttryck för gapet mellan barnets temporära,
outvecklade uppfattning av ett fenomen, och en vetenskaplig uppfattning
som utgör kunskapsmålet för undervisningen. Matusov (2001) hänvisar till
Laves mening (1993) att en syn på läraren som en lärande ingående i en
praktikgemenskap med andra lärande (dvs. eleverna) medför en annorlunda
syn på innebörden av lärarens misstag – som med nödvändighet begås i ett
genuint undersökande av ett kunskapsstoff – än den som präglar en syn på
lärandet som en guidning fram till omfattandet av en i förväg fastslagen
kunskap med definitiva (eller åtminstone av lärare antagna) sanningsanspråk.
En sådan annorlunda syn på lärarens roll menar han finns i det dialogiska
perspektivet. Med ett dialogiskt perspektiv avser Matusov Bakhtins syn på
det individuella medvetandet som icke-transparent och därmed omöjligt att
dela (Bakhtin, 1990). Detta medför att all social verksamhet måste vara
polyfonisk, dvs. omfatta flera olika röster vilka alla betraktas som värdefulla.
Deltagarnas samverkan måste vara dialogisk, och grunda sig i deras
ömsesidiga genuina intresse i och respekt för varandras deltagande genom
problemställningar, infallsvinklar och agendor. Bakhtin (1999) påpekar att
just den konventionella klassrumspraktiken är ett typexempel på en ickedialogisk verksamhet: den är monologisk i sin utformning där den som redan
besitter den färdiga kunskapen instruerar den som ännu inte kan. På så vis
ligger det enligt Bakhtin i den traditionella undervisningssituationens natur
att förtrycka den undervisades medvetande. Matusov (2001) sätter upp två
nödvändiga villkor för den dialogiska situationen: den ömsesidiga förväntan
att den andre kommer att överraska, dvs. är i besittande av idéer, reaktioner,
beteenden osv. som är oförutsedda och okända för motparten, samt ett för
alla deltagande gemensamt genuint intresse i det gemensamma ämnet, vilket
kan vara sprunget ur olika problematiska aspekter av ämnet för olika
deltagare.
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Genom anläggandet av ett dialogiskt perspektiv närmar sig
undervisningsdesignen i de Learning study som ingår i studien den syn på
kunskap som socialt konstruerad, som ligger i grunden för Martons
variationsteori. Marton och Booth (1997) förklarar att även om
lärandeobjektet till en början förefaller sammanfalla med forskarens
beskrivning av det fokuserade och snävt avgränsade området av ett ämne,
utgörs det i själva verket av det komplex av uppfattningar av lärandeobjektet
som uppkommer i lärandet om detsamma. Marton och Booths påpekande att
lärandeobjektet ständigt konstitueras och att lärande kan betraktas som ett
deltagande i denna process kompletteras i denna studie med Matusovs
intersubjektivitet, eller interproblemacitet, i betydelsen att det problem som
utforskas under lärandeprocessen måste vara ömsesidigt engagerande för alla
deltagare, även läraren.
Matusov använder sig av begreppet intersubjektivitet för att identifiera
essensen i det dialogiska förhållningssätt som utmärker en
lärandegemenskap. Intersubjektivitetsbegreppet har flera innebörder som
Matusov använder för att visa på tre nödvändiga förutsättningar för att
designa en lärandegemenskap i klassrummet: (1) ett delat fokus i
klassrumsaktiviteten, (2) utrymme för deltagarna att respektfullt vara oense,
och (3) elevernas engagemang i ett omsorgsfullt praktiskt handlande
(Matusov, 2001a). Den första innebörden, intersubjektivitet som ett
gemensamt fokus, grundar Matusov bland annat hos Engeström och
Wertsch, vilka menar att ett delat fokus, vilket innebär utvecklandet av
gemensamma intressen och motiv, är nödvändigt för en gemensam
verksamhet (Engeström, 2000). Samtidigt blir klassrumsaktiviteten aldrig en
helt konsensusbaserad verksamhet, eftersom målet och förutsättningarna för
läraren och eleverna är olika. Förhållandet dem emellan är asymmetriskt,
och därför behövs ytterligare innebörder av intersubjektivitet. Den andra
innebörden av intersubjektivitet Matusov diskuterar är utrymme för
respektfull oenighet. Det viktiga här är att deltagarna har ett gemensamt
problemobjekt snarare än en delad vision om slutmålet. Att uppmärksamma
och erkänna oenigheter inom lärandegemenskapen som (minst) lika
värdefulla bidrag till det gemensamma lärandet som enigheter är en viktig
uppgift för läraren. Slutligen talar Matusov om intersubjektivitet som
engagerat och omsorgsfullt praktiskt deltagande. Samarbetets enda mål kan
inte uteslutande vara att utveckla det individuella lärandet. Med Bakhtins ord
(1990) blir ett sådant mål ett val mellan att göra andra till medel för (delar
av) sig själv, eller att helt förneka sig själv och uppgå i andra. Gemenskapens
mål måste vara den dialogiska interaktionen med andra. Det blir omöjligt att
samverka utan att göra det inte bara för sin egen utan också för andras skull.
I ett dialogiskt perspektiv ses lärandeverksamheten som en verksamhet där
alla deltagande är medskapande, och bidrar till ett icke fördefinierat
slutresultat, varför ett förhållningssätt präglat av förtröstan i att det är möjligt
att motivera elever till aktivt engagemang och deltagande utan hot om straff
eller externa krav är rimligt.
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Det sätt att se på lärandeobjektets natur där kunnande betraktas som
deltagande i en praktik, har varit avgörande för valet av dialogiskt perspektiv
som underliggande lärandeteori i såväl lektionsplanering som i analys av
forskningslektionerna i studien. Utifrån antagandet att lärandeobjektet
konstitueras i relation till undervisningens form antogs också i
lärargrupperna i de tre LS-studierna som beskrivs nedan att det var rimligt
att eftersträva en undervisningsform som understryker vikten av att flera
olika perspektiv får utrymme, för att möjliggöra utvecklandet av förmågan
att resonera polysemantiskt om rättvisa. Det dialogiska perspektivet omfattar
vikten av en gemensam frågeställning för ett gemensamt motiv för
verksamheten, av öppenhet för olikheter för framlyftande av föreställningar
och möjligheter att korrigera missförstånd, samt av samarbete för lyssnande
och försök till perspektivtagande. Perspektivet bör därför kunna tillföra en
väsentlig, för att inte säga nödvändig, aspekt till en sociokulturellt
underbyggd undervisningsdesign genom att fokusera undervisningen inte
främst på att guida eleverna till samma förståelse som läraren har för ett valt
lärandeobjekt, utan på att delta i ett ömsesidigt utforskande av
lärandeobjektet och engagera eleverna i olika relevanta diskurser kring
ämnet. En hypotes under arbetet i de tre LS-grupperna var att en dialogisk
klassrumspraktik, det vill säga skapandet av utrymme för flera olika röster i
diskussionen om ett innehåll, kan verka möjliggörande för utvecklandet av
förmågan att resonera polysemantiskt om rättvisa.

Tre Learning study om att resonera om rättvisa
För att ge en bakgrund till och förståelse för det empiriska materialet följer
här en sammanfattande beskrivning av de tre Learning study som
genomförts. Fokus för alla tre lärarlagen är frågan ”Hur kan vi som
samhällskunskapslärare utveckla en undervisningspraktik som möjliggör för
eleverna att utveckla förmågan att resonera om rättvisa?”. I varje LS
undersökte
och
utvecklade
ett
lärarlag
relationen
mellan
undervisningspraktiken och det ämnesinnehåll som praktiken konstituerar.
Lärarlagens intresse sammanföll alltså inte direkt med forskningsintresset för
denna uppsats, utan de genomförda Learning study-studierna fungerade som
undervisnings- och kompetensutvecklande projekt för de medverkande
lärarlagen
samtidigt
som
de
genererade
data
för
den
lärandeobjektsutforskande undersökningen.
Inför varje LS träffades lärarlaget ca tio timmar för att analysera sin egen
förståelse av det lärandeobjekt man valt, samt för att planera en
undervisningsdesign utifrån de lärandeteorier som valts.
LS1 Björkdungeskolan
Lärandeobjektet som formulerades av lärargruppen i LS1 var förmågan att
diskutera/redogöra för olika principiella (värdegrundade) sätt att se på
rättvisa. Formuleringen av lärandeobjektet utgick alltså ifrån den förståelse
66

av kunnandet som lärargruppen själva hade inför planerandet av den första
forskningslektionen. Efter den första analysen av förstudiematerialet
framstod två aspekter av rättvisa som kritiska för lärandeobjektet: dels att
innebörden av rättvisa inte är objektiv, utan att det finns olika grunder för
olika möjliga innebörder, och dels att de skilda innebörderna av rättvisa har
sina grunder i skilda värderingar. Med utgångspunkt i dessa kritiska aspekter
planerades och utvärderades forskningslektionerna i LS1.
Inledning
De första två av dessa lektioner innehöll längre föreläsningsdelar kring
begreppet rättvisa, och ett antal diskussionsuppgifter för eleverna, vilka
syftade till att möjliggöra för eleverna att urskilja de kritiska aspekterna
genom variation av dessa. Den tredje forskningslektionen planerades istället
helt utifrån sådana diskussionsuppgifter och uppföljning av dessa i helklass.
Denna lektion inleddes med att eleverna fick diskutera två korta fall som
läraren redogjorde för:
Fall (1)
Vi har på en lektion vilken som helst elev A och elev B och så jag som lärare.
Under lektionen, mitt i arbetet, så glider jag lite obemärkt in bakom de här två
eleverna som händelsevis sitter bredvid varandra och båda två är ute på
Facebook. Jag väljer att ta elev A:s dator [klappar med händerna] smäller ihop
den: "nej, du ska inte ha någon dator mer". Jag tar dock inte elev B:s dator.
Det här skapar ju naturligtvis en viss frågande stämning bland eleverna.
Varför gjorde jag nu så att jag bara tog elev A:s dator? Jag resonerar då som
följande att jag vet erfarenhetsmässigt att elev B kan hantera det här med
Facebook samtidigt som eleven arbetar och det kan inte elev A. Därför har jag
tagit elev A:s dator. Och då är ju frågan som jag vill ställa till er: Vilken
princip handlar jag efter här? Varför handlar jag som jag gör, som lärare, i det
här fallet? Vad har jag för grund till att göra som jag gör?

Fall (2)
Vi har två stycken elever som har läst samma [matte]kurs på samma skola
med samma lärare. Sture, han har inte behövt att anstränga sig speciellt
mycket, han har gått på lektionerna, kört sitt race, och när slutbetyget dimper
ner så fick han ett C. Kerstin å andra sidan, hon har jobbat väldigt hårt på
lektionerna. Hon kände att det kanske inte bar sig så hon har mattestuga
dessutom, och hon har även kontinuerligt arbetat hemma med
matteundervisning. Hon har också fått ett C. Enligt vilka principer har de här
betygen satts?

De uppgifter som förekom under alla tre lektionerna i LS1 var följande
(fallen visades på power-point och lästes samtidigt upp av läraren):
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Uppgifter
Uppgift (3) Kalle slår tillbaka
Efter flera månader av mobbning bestående av förolämpningar, puttar och
slag får mobboffret Kalle nog och slår ned mobbaren Johan efter att denne
slagit honom framför sina kompisar.
Rätt eller fel gjort av Kalle?
•
•
•
•

Princip A: Rätt – mobbare förtjänar att få igen
Princip B: Fel – man får inte använda mer våld än nöden kräver
Princip C: Fel – våld föder våld
Princip D: Rätt – mobbaren och andra lär sig att inte mobba

I de första två varianterna av uppgift (3) företräddes de olika principerna av
fiktiva personer (Anna, Bo, Clara och Dennis), en personifiering som togs
bort i lektion 3 eftersom den föreföll uppmuntra till att se på de olika
rättviseprinciperna som individuella åsikter. I den första varianten av
uppgiften åtföljdes den även av ett utdrag ur lagen om misshandel, i syfte att
eleverna skulle skilja principiella ståndpunkter kring rättvisa från
lagstiftning, en åtskillnad som lärargruppen efter analys av lektionen
betraktade som missriktad (detta utvecklas mer under rubriken ”Lärarnas
ämneskunnande – det avsedda lärandeobjektet” i kapitel 8).
Uppgift (4) Ett rättvist sommarlov
•
•

Lisas sommarlov: seglarläger på Orust, en resa till Cannes, tre
veckor i sommarstugan på Öland och så lite avslappning hemma.
Jespers sommarlov: kanske några besök på badhuset, i övrigt inga
aktiviteter.

På den första forskningslektionen åtföljdes den här uppgiften helt enkelt av
frågan: ”Utifrån vilka principer skulle det här kunna vara rättvist eller
orättvist?”. I den andra och tredje lektionen presenterades eleverna först,
med hjälp av ett annat exempel om fördelning av saft på en förskola, för fyra
principer för rättvis fördelning:
Saft – hur ska vi fördela rättvist?
•
•
•
•
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Astrid: Alla barn borde få lika mycket saft (jämlikhet)
Bengt: Den som gjort flest pärlplattor får mest saft (merit)
Conny: Den som är törstigast får mest saft (behov)
Doris: Isa får aldrig saft hemma – hon ska ha mest
(kompensatoriskt)

I forskningslektion två formulerades frågan till uppgift (4): ”Utifrån vilka
fördelningsprinciper är det här rättvist/orättvist?” och i forskningslektion tre
formulerades frågan: ”Vad kan vi säga om bakgrunden till fallet, om vi utgår
ifrån att det här är en rättvis fördelning enligt a) likhetsprincipen, b)
meritprincipen, c) behovsprincipen, d) kompensationsprincipen?” Liksom i
uppgift (3) byttes de fiktiva principföreträdarna Astrid, Bengt, Conny och
Doris i den sista forskningslektionen ut mot beteckningarna på själva
principerna.
Slutsatser
Den övergripande slutsatsen som lärarlaget i LS 1 drog efter sin studie var
att eleverna kunde resonera om rättvisa utifrån principer när det var
motiverat av samtalet. Det föreföll som om det som framförallt spelade roll
för om eleverna verkligen resonerade om rättvisa på det sätt som lärarna
önskade var hur uppgifterna var utformade.
LS2 Tallbacksskolan
I LS2 formulerades lärandeobjektet på samma sätt som i LS1, nämligen som
förmågan att diskutera/redogöra för olika principiella sätt att se på rättvisa.
Lärarna formulerade dessutom syftet med lektionen i skrift:
Det finns flera sätt att se på rättvisa – det är dit vi vill nå. Och att det inte bara
handlar om egennytta. Att förstå att det finns 1 flera och 2 principiella sätt att
resonera kring rättvisa.

Lärarlaget beslöt här att använda case-metodik (Easton, 1992), dvs. utgå från
ett specifikt fall, där en familj behövde fördela tiden vid familjens dator på
ett rättvist sätt (se bilaga 2).
Inledning och uppgifter
Den första forskningslektionen inleddes med att eleverna i mindre grupper
fick diskutera fallet förutsättningslöst. Diskussionerna sammanfattades i
helklass och därefter presenterade läraren med hjälp av power-point fyra
fördelningsprinciper för eleverna (fördelning enligt likhet, behov, förtjänst
och uppskattning) och grupperna fick därefter i uppgift att tillämpa de olika
principerna på fallet. Den andra forskningslektionen inleddes istället med att
läraren utgick ifrån det förtest som eleverna gjort innan lektionen och
härledde de fyra fördelningsprinciperna därifrån. Därefter fick eleverna i
smågrupper diskutera fallet och redogöra för resten av klassen. I den tredje
forskningslektionen i denna LS fördes i början en längre helklassdiskussion
om vad principer egentligen innebar, varefter fallet diskuterades i
smågrupper och därefter i helklass. Lektionen avslutades med att eleverna
fick i uppgift att försöka formulera vilka principer som styrde dem själv i
deras egna liv.
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LS3 Aspkulleskolan
I LS3 formulerades lärandeobjektet som att kunna applicera
rättviseprinciperna på samhällsfrågor och att kunna koppla
rättviseprinciperna till politiska ideologier.
Inledning
Den första forskningslektionen inleddes med en föreläsningsdel där läraren i
dialog med eleverna presenterade rättviseprinciperna likhets-, behovs- och
prestationsrättvisa och repeterade olika politiska ideologier samt kopplade
dessa till varandra.
Den andra forskningslektionen inleddes med att läraren gick igenom de
tre rättviseprinciperna och förde in dem på en politisk-ideologisk högervänster-skala med ideologierna socialism, liberalism och konservatism
inritade.
Den tredje forskningslektionen i denna LS inleddes med att eleverna fick
ta ställning till följande påståenden genom att placera sig fysiskt i
klassrummet enligt om de höll med eller inte:
•
•
•
•

Det är rättvist att också barn till miljonärer får barnbidrag
Det är rättvist att Zlatan tjänar så bra som han gör
Det är rättvist att kvinnors snittlön är lägre än mäns
Det är rättvist att kvinnliga fotbollsspelare tjänar en bråkdel av vad
manliga fotbollsspelare tjänar4

Läraren bad därefter några elever motivera sitt ställningstagande, och
”etiketterade” elevens argument genom att ge eleven en lapp med en
principgrund som överensstämde med principen för elevens argumentation
(det fanns tre sorters lappar i olika färger med orden ”Likhet”, ”Behov” eller
”Prestation”). I takt med att eleverna förstod hur lapparna delades ut började
de själva begära att få lappar som passade in på grunden för deras
argumentation.

4

De två påståenden kring fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic respective herr- och damfotboll
är valda utifrån klassens idrottsprofil. Ungefär hälften av eleverna har fotboll som tillval och
klassen består av ungefär lika många flickor som pojkar.
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Uppgifter
I den första forskningslektionen
diskussionsuppgift:
1.
2.
3.
4.
5.

fick

eleverna

i

grupp

följande

Barn till miljonärer bör inte få studiebidrag från staten
Har man bra betyg bör man få högre studiebidrag
Samhället tjänar på ökade studiebidrag
Det är principiellt viktigt att bidraget är lika för alla!
Samhället har gått in lågkonjunktur, staten måste skära ner på
studiebidraget. Hur bör detta göras?

Eleverna uppmanades att diskutera påståendena och para ihop dem med
rättviseprinciper och med ideologi.
I den andra lektionen diskuterades bara punkterna 1, 2 och 4 ovan.
Liksom i den första lektionen var uppgiften att koppla påståendena till en
rättviseprincip och en ideologi.
Efter ställningstagande-övningen i den tredje forskningslektionen ledde
läraren en helklassdiskussion där eleverna ombads koppla ihop de olika
principerna med de politiska ideologierna liberalism, socialism och
konservatism. Därefter fick eleverna i uppgift att i mindre grupper diskutera
vilken fördelningsprincip som passade bäst för fördelning av följande
samhälleliga nyttigheter:
•
•
•
•

Sjukvård
Lönesättning
Utbildning
Studiebidrag

Gruppdiskussionerna redovisades i helklass och sammanfattades av läraren
på tavlan och lektionen avslutades med att eleverna fick besvara en variant
av Rawls berömda tankeexperiment ”A veil of ignorance” (Rawls, 1971):
Föreställ dig att du föds på nytt och att du slumpmässigt kommer att bli
placerad någonstans, du vet inte vem du kommer att vara (fattig, rik, man,
kvinna, handikappad, nationalitet, etnicitet, ålder, utseende, osv.). Vilken
rättviseprincip skulle du vilja att samhället skulle gå efter?
I den sista forskningslektionen i LS3 användes alltså ingen jämförelse
mellan för- och eftertest för att avgöra lektionens effekt. Under lektionen
resonerade flera elever väl om rättvisa, men eftertestet i sig gav inte
tillräckliga möjligheter att uttrycka kunnandet.
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Om vilket slags kunskaper undersökningen kan generera
Vilket slags kunskaper genereras av ett undersökande av ämnesinnehållet
genom dess konstituerande i en undervisningspraktik? En noggrann analys
av en iterativt prövad undervisningsdesign baserad på lärandeteorier och
beprövad erfarenhet samt elevers uppfattningar av det undersökta
lärandeobjektet bör kunna resultera i en beskrivning av ämnesinnehållet som
innefattar:
•
•
•

olika möjliga sätt att uppfatta ämnesinnehållet.
relationen mellan olika aspekter av ämnesinnehållet.
drag i en undervisningspraktik som möjliggör ett konstituerande av
det avsedda ämnesinnehållet.

Sådana representationer av ämnesinnehållet kan vara direkt användbara för
lärare i deras didaktiska verksamhet. Tidigare forskning har visat att kritiska
aspekter framtagna för ett väldefinierat lärandeobjekt genom Learning study
är transfererbara över kulturkontexter (Runesson & Gustafsson, 2012). En
kunskapsprodukt överförd i termer av lärandeobjekt och föreslagna kritiska
aspekter för detta förefaller kunna övertas och användas som en resurs för
lärare i andra kontexter, även i de fall där lärandeobjektet inte förblir
konstant. Samtidigt måste lärandeobjektet utifrån de underliggande
teoretiska utgångspunkterna förstås som ständigt dynamiskt och konstituerat
i en social praktik. Därmed är det inte studiens avsikt att ge en definitiv
beskrivning av ett lärandeobjektet utan en vidgad och fördjupad förståelse av
ett kunnande och hur detta kan konstitueras i en undervisningspraktik. Denna
förståelse för studiens teoretiska grund medför också att frågan om
elevgruppernas representativitet är mindre viktig än om resultatet
förväntades vara generaliserbart på ett mer definitivt sätt. Eftersom
forskningsdesignen baserar sig på en kvalitativ analys av utsagor, är det av
vikt för konfirmeringen att såväl empiriska data som analytiska resonemang
och teoretiska utgångspunkter redovisas tydligt och klart.
Resultatet från en Learning study presenteras oftast i direkt anslutning till
och via beskrivningen av en eller flera specifika lektionsplaneringar. En
direkt anledning till detta är att resultatet alltid måste ställas i relation till den
specifika studien; de deltagande lärarnas avsedda lärandeobjekt och tidigare
erfarenheter av och föreställningar om detta, samt de deltagande elevernas
föreliggande uppfattningar och förutsättningar. Resultatet blir ett slags
fallbeskrivning av den aktuella forskningslektionen och dess revisioner. En
risk med att dela ett kunskapsmaterial i form av fallbeskrivningar är att andra
lärare som tar del av resultaten i denna form, skulle kunna tendera att fastna i
beskrivningen av den valda metoden och lektionsplaneringen, något som
också noterats i diskussioner kring tillämpningen av Learning study. Det
resultat som eftersträvas i denna undersökning är snarare ett deskriptivt
bidrag till den ämnesdidaktiska teoribildningen. Då det inte är
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klassrumspraktiken som helhet som är fokus för undersökningen är en thick
description, dvs. en fallbeskrivning som strävar efter att omfatta alla olika
aspekter av verksamheten, inte relevant.
Det resultat som eftersträvas i är istället en teoretisk, generaliserbar
redogörelse som i väldefinierade termer beskriver innebörden av ett
ämnesinnehåll på ett sätt som är tillämpbart på samma lärandeobjekt i andra
undervisningskontexter. De beskrivningar av som utgör resultatet kan
beskrivas som generaliseringar genom mönsterigenkännande (Larsson,
2009). Carlgren skiljer på universalistisk och partikularistisk forskning, dvs
forskning som syftar till att finna generella, universella lagar, respektive
sådan som syftar till att finna specifika, möjliga samband (Carlgren, 2012).
Generalisering av forskningsresultat kräver en anpassning till den aktuella
forskningstypens kunskapsintresse och beskaffenheten hos de genererade
resultaten (Larsson, 2009). Det slags resultat som den här exemplifierade
beskrivningen av ett lärandeobjekts beskaffenhet utgör, är en teoretisk
konstruktion vars validitet kan avgöras av huruvida den kan igenkännas i
andra förekommande fall av samma lärandeobjekt. Generalisering kan i
relation till forskningsresultat som tolkar och beskriver ett fenomen eller en
process, förstås som utnyttjandet av sagda resultat för tolkning och
igenkännande av mönster i nya fall (Larsson, 2009). Denna slags
generalisering är etablerad inom juridik och klinisk medicin – tidigare
beskrivningar av praktikspecifika objekt, i form av teoretiska konstruktioner
som framhäver objektets essentiella drag, bidrar till igenkänning och
förståelse av nya, familjelika fall. En beskrivning av ett ämnesinnehåll, i
form av en teoretisk konstruktion som sammanlänkar element från
övergripande lärandeteorier med praktikers situerade erfarenheter, bör kunna
generaliseras genom mönsterigenkänning i den mening som Larsson avser.
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Del 2 Vad innebär det att kunna resonera om
rättvisa i samhällskunskap?

Kapitel 7 presenterar resultaten av de fenomenografiska analyserna av
rättvisa och resonerande om rättvisa i samhällskunskap. Det som redovisas
här är det analytiska resultatet av en abduktiv process. Kategorierna som
presenteras är teoretiska konstruktioner som beskriver strukturer funna i ett
omfattande material, och dessa illustreras med excerpt ur materialet, valda
för att de exemplifierar just den aktuella struktur som beskrivs. I kapitlet
diskuteras de aspekter som är kritiska för att erfara dels rättvisa och dels
resonerande om rättvisa i samhällskunskap, i enlighet med det avsedda
kunnandet. Dessutom beskrivs hur de olika kategorierna av erfaranden av
rättvisa respektive resonerande i samhällskunskap relaterar sig till varandra,
under rubriken ”Olika manifesterade sätt att resonera om rättvisa i
samhällskunskap”. Kapitel 8 redovisar slutligen resultaten från den
innehållsorienterade samtalsanalysen.

7 Hur elever erfar rättvisa och att resonera om
rättvisa i samhällskunskap
Under den fenomenografiska undersökningen av rättvisa noterades att det
verkar finnas ett samband mellan hur elever erfar rättvisa och hur de
resonerar om rättvisa, vilket alltså stämmer överens med den
fenomenografiska utgångspunkten att ens agerande i relation till ett fenomen
säger något om ens erfarande av detta fenomen. Detta samband föreföll dock
inte visa att ett sätt att resonera om rättvisa enbart hörde samman med ett
enskilt erfarande av rättvisa. Därför gjordes, som tidigare nämnts, ytterligare
en analys där enbart elevernas sätt att erfara vad det var att resonera
fokuserades, vilket resulterade i ett annat utfallsrum med tre kategorier av
erfaranden. Resultatet av denna analys redovisas efter resultatet från den
första analysen.
Nedanstående tre kategorier av erfaranden har, som tidigare nämnts,
konstruerats utifrån upprepade läsningar av det transkriberade materialet,
som beskrivs i avsnittet om fenomenografi i kapitel 5 samt i beskrivningen
av undervisningens tillvägagångssätt, i inledningen av kapitel 6. Ett första
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utfallrum, baserat på utsagor från intervjuerna under förstuden, har iterativt
reviderats och berikats utifrån analyser av elevsamtal under de nio
forskningslektionerna, samt utifrån de skriftliga svaren på för- och eftertest
till forskningslektionerna. Ur materialet har därför för denna redovisning
excerpt valts ut som på ett tydligt sätt illustrerar olika slags utsagor som kan
ingå i de olika kategorierna av erfaranden. De flesta av dessa excerpt
kommer från förstudiematerialet, där de intervjuade eleverna fick gott om
utrymme att utveckla sin syn på rättvisa. Förstudiematerialet gav många
exempel på utsagor från kategori A och B, men färre från kategori C, som
istället förekom i större utsträckning under gruppsamtal på lektionerna.

Tre kategorier av erfaranden av rättvisa
Följande beskrivning av olika erfaranden av rättvisa är en utvecklad
presentation av innehållet i en tidigare artikel (Tväråna, under utgivning)
som bildat en utgångspunkt för den vidare analysen av resonerande om
rättvisa, som presenteras nedan. Den första delen av utforskandet av
förmågan att resonera om rättvisa i samhällskunskap inriktade sig på hur
elever erfar fenomenet rättvisa. Nedan beskrivs först de olika kategorierna i
tur och ordning och illustreras med utvalda excerpt ur materialet och därefter
presenteras resultatet från analysen som ett utfallsrum.
Innan beskrivningen av de enskilda kategorierna tar vid vill jag lyfta fram
innebörden av principgrunderna för rättvisa i de olika erfarandena. I samtliga
tre kategorier av utsagor refereras i utsagorna till principgrunder som t ex
jämställdhet och likhet, behov, förtjänst och samhällsnytta, som
innebördsliga aspekter av rättvisa. Ur ett första ordningens perspektiv, där
man studerar vad eleverna talar om, skulle detta kunna tolkas som att olika
principiella perspektiv på rättvisa finns närvarande i alla tre kategorierna. Ur
ett andra ordningens perspektiv framträder dock olika sätt att erfara dessa
aspekter av rättvisa. Tittar man närmare på utsagorna i materialet är det
tydligt att i kategori A behandlas de nyss nämnda aspekterna av rättvisa som
universella mål eller rättigheter, till vilka yttrandet hänvisar för att förklara
den stipulativa innebörden av rättvisa. Detta innebär att en eller flera av
dessa aspekter (jämställdhet, likhet, behov, förtjänst och samhällsnytta) här
erfars som detsamma som rättvisa. Rättvisa erfars alltså i utsagorna i denna
kategori som ett absolut, universellt värde. I den andra kategorin B erfars
aspekterna som detsamma som den åsikt om vad rättvisa är som företräds av
en viss person eller grupp. I den tredje kategorin C erfars dessa aspekter av
rättvisa som principgrunder för olika principiella tolkningar av rättvisa och
rättvisa erfars således här som ett principiellt ställningstagande.
A Rättvisa som universellt värde
I intervjuerna i förstudien ställdes frågan om på vilket sätt ett visst
skattesystem kunde anses vara rättvist, och på vilket sätt det kunde anses
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vara orättvist. Genom att ställa frågan om det rättvisa i ett skattepolitiskt
scenario på detta sätt kunde man förvänta sig att eleverna hjälptes att
fokusera på skillnaderna mellan olika perspektiv på rättvisa. Trots detta
verkade flera elever skilja på vad olika människor ansåg vara rättvist och
vad som egentligen var rättvist. Ett exempel är följande utsaga från en elev:
Ibrahim: Vad, vad jag tycker att folk borde tänka, det är att man ska liksom
först hjälpas åt lite och man ska ha den här liksom, rättvisa; om jag föds
liksom fattig, vem har, varför, vad har jag gjort för att födas utan mat och utan
nånting?

I utsagan ovan förefaller eleven skilja på vad människor tänker och vad som
i grunden faktiskt är rättvist. Det erfarande som kan antas ligga till grund för
en sådan distinktion är erfarandet av rättvisa som någonting universellt. De
utsagor som gav uttryck för detta erfarande av rättvisa som någonting
universellt och möjligt att fastställa refererade ofta till idéer om vissa
grundläggande mänskliga rättigheter eller universella värden, i utdraget ovan
antyds till exempel att det inte är rättvist att födas till fattigdom eftersom
man inte förtjänat det, ett antagande om meriträttvisa antyds alltså. Ett sätt
att komma till insikt om dessa grundläggande, eller naturliga, rättigheter,
framställdes i utsagorna som att använda sin intuition eller magkänsla, som i
följande excerpt: ”Ja, det finns ju en slags rättvisa som alla tänker generellt,
som att det är inte rättvist att bli dödad”. Liknande utsagor förekom i
samband med att intervjuaren ställt en mer explicit följdfråga om ifall det
finns något som man kan veta är rättvist.
Intervjuaren: Tror du att människor i olika länder och kulturer och såhär, har
samma känsla för vad som är [rättvist]?
Adam: Ja, de flesta.

Ovanstående excerpt indikerar att detta sätt att erfara rättvisa kan främjas av
hur frågan ställs. På en direkt fråga om ifall det finns en universell innebörd
av rättvisa blir svaret jakande. I exemplet nedan följer dock en utsaga som
förefaller uttrycka erfarandet av rättvisa som ett universellt värde, på en
fråga om ifall det alls är intressant att diskutera rättvisa i skolan när det finns
så många olika perspektiv på rättvisa (något som konstaterats tidigare under
intervjun):
Niklas: Ja, på nåt sätt ska det ändå vara rättvist och ha nån… Så det är bra att
man lär sig vad som är rättvist i skolan och så.
Intervjuaren: Ja. Men kan man lära sig det då, finns det nåt som är: ”det här är
rättvisa”?
Niklas: Allt går väl att lära sig?

Trots att intervjuaren och eleven tidigare konstaterat att det finns många
olika perspektiv på rättvisa så föreslår eleven att man ska lära sig vad rättvisa
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är i skolan. En sådan utsaga uttrycker ett erfarande av rättvisa som en
sanning man kan informeras om, någonting som är odiskutabelt fastställt.
Det finns flera utsagor som uttrycker erfaranden inom kategori A som
samtidigt klargör den eller de principgrunder som finns för den universella
rättvisa som diskuteras. I de följande fem exemplen fokuserar eleverna på
principgrunder att det som är lika för alla är rättvist (även samhällsnytta
åberopas i inledningen av det första exemplet). Återigen kan det vara av vikt
att understryka att det erfarande av rättvisa som en enskild utsaga kan sägas
uttrycka inte antas motsvara en eventuell personlig föreställning om rättvisa
hos en individ.
Ibrahim: Ja, det är rättvist genom att man, om man vill ha ett samhälle
som ska funka liksom bra, och du ska inte vara hemlös och det ska inte
vara folk som inte kan läsa och sånt, då ska man ju, tycker jag, man
höjer på skatterna lite och sen kan vi lägga liksom gratis skola och det
ska vara bra välfärd och allt det där, fri välfärd och det är rättvist.

En viss grundläggande välfärd med bostad och läskunnighet för alla
behandlas här som en självklar rättighet och dessutom som viktigt för att
samhället ”ska funka”. Utsagan kan förstås som vilande på ett erfarande av
rättvisa som detsamma som en samhällsordning som uppfyller dessa
rättigheter.
Ibrahim: Om jag föds liksom fattig, vem har, varför, vad har jag gjort
för att födas utan mat och nånting medan nån kan liksom födas med en
rik pappa?

I exemplet ovan antyds att det är att betrakta som en orättvisa när två
personer föds till olika ekonomiska förutsättningar. Utsagan motiveras inte
och problematiseras inte heller av eleven.
Niklas: Nej, rättvist är väl det som är, om den här, om man hade att alla
ska betala en viss procent av sin lön.

Även här beskrivs en viss fördelning (av betalningsbörda) som rättvis, utan
att utsagan underbyggs med explicita principgrunder eller problematiseras
genom att relateras till alternativa perspektiv på rättvisa. I de två följande
exemplen är det en meritprincip eller äganderättsprincip som underförstås
när den universella rättvisan beskrivs:
Joel: Det är ju alltså, vissa får ju socialbidrag av att sitta rakt upp och
ner och inte göra nånting och då är det ju skatten från de som, alltså de
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som betalar skatt, det är ju deras skatt som går till att ge pengar till dem,
och det är ju orättvist.

Utan att det sägs rakt ut framgår det av ovanstående utsaga att de som inte
gör nånting inte har förtjänat ett ekonomiskt bidrag från de som arbetar och
betalar skatt. På samma sätt är det i exemplet nedan underförstått att det som
avgör en elevs betyg ska vara vilka kunskaper hen har (diskussionen rör sig
kring ett fall med två elever som presterat lika bra på prov men deltagit olika
mycket och aktivt under lektions- och hemarbete).
Lisa: Alltså, så länge de liksom besitter samma kunskaper så är det klart
att de ska ha ett lika betyg.

Ovanstående fem excerpt har valts för att illustrera att utsagor inom
kategorin rättvisa som universellt värde inte innebär en total avsaknad av
aspekter som likhet eller förtjänst – de aspekter som i ett principiellt
erfarande av rättvisa utgör principgrunderna för rättviseprinciperna. Dock är
det vanligt att den aktuella aspekten behandlas som om den vore
underförstådd och intuitiv för alla, som i detta excerpt: ”Jag tror att de flesta
försöker få bra för alla. Det blir rättvist”. Rättvisa är här något absolut, som
ofta inte behöver förklaras utan erfars som att det förstås av de flesta.
Utsagorna avspeglar erfarandet att det finns en tydligt definierad rättvisa. En
sådan finns det varken behov eller möjlighet att diskutera. Detta medför att
det inte finns någon skillnad mellan rättighet och rättvisa.
Jakob: Man har ju dragit linjer för det, vad som är rätt och fel. Till exempel
domstolar – det kan man ju inte säga: ”nämen alltså jag tycker att det är
rättvist att jag slog honom för att.. ja… han har rånat mig och så där” utan då
är det fortfarande, vi har en viss definition på rättvisa.

Vid följdfrågan om eleven här tänker sig att domstolarna har ett
tolkningsföreträde beträffande vad som är rättvist, ger eleven uttryck för
erfarandet att det finns en grundläggande, generell måttstock för rättvisa som
är gemensam för alla. Det vanligaste exemplet på underförstådd
rättvisegrund är att rättvisa helt enkelt likställs med likhet i utsagorna. Det är
inte alltid som en enskild rättvisegrund kan utläsas ur utsagorna inom
kategorin. Ibland framställs rättvisa som flera olika regler och rättigheter i
samspel. Framförallt är det gemensamt för alla utsagor i denna kategori att
rättvisegrunderna, explicita eller inte, framstår som odiskutabla och inte
problematiseras. Utsagorna beskriver vad som är rättvist utan att
problematisera det eller ställa det i relation till andra möjliga innebörder av
rättvisa. Här finns en medvetenhet om olika rättvisegrunder (till exempel
efter att läraren haft en presentation av olika rättviseprinciper inför klassen),
men dessa tolkas snarare som olika slags rättigheter som alla utgör en del av
en samlad rättvisebedömning, än som principgrunder. Oftast är dock rättvisa
beskrivet som ett värde sett ur ett enda perspektiv, särskilt som likhet i
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fördelning. Erfarandet av rättvisa som likhet och erfarandet av rättvisa som
en eller flera andra rättvisegrunder utmärks av samma struktur; rättvisa som
något universellt. Därmed kommer resonemangen som förs om rättvisa att
handla om att redogöra för vad rättvisa är och bedöma huruvida ett visst
förhållande är rättvist eller inte.
En del utsagor och samtalssekvenser som handlar om elevers åsikter om
rättvisa är svåra att sortera in. När rättvisa erfars som ett universellt värde är
det egentligen inte möjligt att tala om olika åsikter om rättvisa – antingen
känner man ju till vad rättvisa är, eller så känner man inte till det. Ändå
förekom det under samtal som handlade om olika åsikter om rättvisa utsagor
som snarast uttryckte erfarandet av rättvisa som ett universellt värde. Under
lektionerna förekom många olika diskussionsuppgifter där den egna åsikten
om det rättvisa i ett fall egentligen inte alls efterfrågades. Trots detta var det
ofta svårt för eleverna att ”hoppa över” att först redogöra för vad de själva
tyckte om huruvida fallet som diskuterades var rättvist eller inte. Samtidigt
var det vanligt att eleverna inte motiverade sin utsaga om vad som var
rättvist och inte, och inte heller benämnde detta som sin åsikt utan snarare
som en beskrivning av vad rättvisa är. I nedanstående elevsamtal
förekommer en sådan utsaga. I exemplet diskuterar några elever utifrån
lärarens instruktion att de ska diskutera fyra givna exempel på olika
perspektiv på rättvisa i relation till ett fall med en mobbningsutsatt pojke
som slår en av sina mobbare. Eleverna kan inte avstå från att inleda
diskussionen med att berätta om ifall de själva bedömer handlandet som
rättvist eller inte:
Martin: Jo, men samtidigt så är det ju fortfarande lite lite rätt
Patrik: Ja
Martin: anser ju jag.

Eleven Sofia berättar sen vad hon anser om huruvida mobbaren har förtjänat
att få stryk: ”Jag tycker han förtjänar det”, men understryker samtidigt att
”det är fortfarande inte rätt”, vilket sen utvecklas som ”våld är inte rätt”.
Trots att eleverna här diskuterar sina åsikter uttrycker åtminstone några av
utsagorna ett erfarande av rättvisa som ett universellt värde.
B Rättvisa som personligt värde
Utsagor i den andra kategorin återspeglar erfarandet att rättvisa är ett
perspektiv på en samhällsfråga, som grundar sig i någon form av personligt
intresse. Med detta avses att erfarandet omfattar en syn på rättvisa som ett
värde som variererar och som inte är universellt gällande. Samtidigt antas
grunden för variationen av perspektiv på rättvisa vara olika slag av privat
intresse. De tydligaste uttrycken för detta finns i de utsagor där rättvisa
omtalas som att något är rättvist för de personer som tjänar på det, och
därmed önskar det, medan det samtidigt kan vara orättvist för en annan
grupp. Följande utsaga kommer från en diskussion kring ett fall där en pojke
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inte får åka på en lång resa under sitt sommarlov, medan en flicka får det.
Diskussionen rör sig kring på vilket sätt detta kan betraktas som rättvist eller
orätttvist:
Tommy: Ja, det är rättvist och orättvist i olika perspektiv. Det kanske är
orättvist för honom, men han kanske inte har jobbat lika mycket men ändå får
han inte åka på den här resan, medan hon har jobbat lite mer och då är det ju
rättvist att hon får göra den här resan.

Trots att eleven här nämner en möjlig grund för att flickan får åka på en resa
medan pojken inte får det, nämligen antagandet att pojken inte har ”jobbat”
lika mycket som flickan, påstår eleven att fallet är ”orättvist för honom”.
Rättvisa används här som en beskrivning av en upplevd känsla hos en person
– förhållandet är rättvist ”för” den som gynnas av det medan det är orättvist
”mot” den som missgynnas: ”Det som är bäst för en själv det kommer man
se som mest rättvist.” ”Ja, då blir det ju inte rättvist för en viss grupp för att
de tjänar ju mindre på det.” I dessa utsagor beskrivs människors preferenser
och ageranden som främjande av det egna intresset, och detta intresse
förutsätts överensstämma med det egna rättviseperspektivet, som i
nedanstående excerpt:
Ibrahim: Till exempel, de som har stora företag, de vill, de kommer rösta på
partierna som kommer sänka skatten helt enkelt, och de som kanske jobbar
med, lite kommunalt kanske, typ så här inom vården eller nåt, de kanske
röstar på nåt parti som kommer höja skatterna så att de kommer få bättre lön
och det kommer bli bättre förutsättningar och sådär.

I exemplen ovan förutsätts personer anse att det som gynnar dem själva
ekonomiskt är det som de betraktar som rättvist. Men egenintresset som
utgör grund för perspektiv på rättvisa i utsagorna inom denna kategori kan
även handla om annat än en rent ekonomisk vinst. Till exempel kunde
värderingar som man fått genom uppfostran förklara varför en person hade
ett visst perspektiv på rättvisa: ”det beror på hur man har blivit uppfostrad
skulle jag vilja säga, hur man, vad för skola man har gått i, hur livet har
berört en”. Även åsikter om och perspektiv på rättvisa som grundar sig i
omsorg om andra finns med bland exemplen på uttryck för rättvisa som
perspektiv utifrån egenintresse. I exemplet nedan förklarar en elev hur man
kan få ett förändrat perspektiv på rättvisa när ens intresse förändras från att
enbart omfatta den personliga vinningen till att även om fatta andras
välmående:
Ibrahim: Om vi säger nu, jag har en kompis som inte mår så bra, då kommer
jag fokusera på att: "Okej, jag ska ändra det här, så att han ska bli nöjd", och
då kommer jag ju ändra för alla som, till och med som jag inte känner, som
ligger i samma position som honom.
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Eleven framhåller i diskussionen att när en persons perspektiv på rättvisa
förändras så att även vänner och familjemedlemmar med andra
förutsättningar gynnas, så kommer detta medföra att flera personers intressen
sammanfaller med det egna intresset. Därför bör folk med olika intressen få
möjlighet att lära känna varandra:
Ibrahim: så att det inte ska vara liksom, att man, det ska inte vara klasser, om
du förstår vad jag menar. Allt ska vara blandat. Den som kan ha det dåligt,
han ska hänga runt med den som har det bra och det ska vara blandade
[klasser].

Utsagorna i kategorin beskriver alltså rättvisa som ett personligt värde, men
inte nödvändigtvis som personlig fördel. Dock framstår även de omsorger
om andra som kan utgöra en grund för det individuella perspektivet på
rättvisa, som den enskilde personens privata intressen. Eleverna framhåller
att omsorg om andra kan skapas genom erfarenheter som skapar empati. Ett
eventuellt perspektivbyte framstår därför som en förmåga att ”ställa sig i
någon annans skor”, att tänka sig in i andras situation, snarare än att betrakta
en viss fråga utifrån ett resonemang om rättigheter eller olika principgrunder.
I exemplet nedan resonerar en elev om ifall det är möjligt att påverka rika
människors åsikter om rättvisa:
Joel: Ja det är klart man kan. Alltså, kommer man med rätt argument och rätt
förklaring och liksom lyckas övertala dem så kanske man får dem att vända
sin synvinkel och se det från ett annat håll. Se det, liksom vända sig mot de
fattigas, och liksom tänka om man levde i deras värld.

I utsagan ovan framstår grunden för en åsikt om rättvisa som ett förändrat
personligt intresse. Rättvisa erfars som ett personligt värde – eller en åsikt
baserad på ett personligt intresse. Den avgörande distinktionen av kategorin i
förhållande till kategori A – rättvisa som universellt värde – är att rättvisa
här betraktas som någonting relativt. Därmed framstår det som ointressant att
sträva efter att fastställa ett perspektiv på rättvisa som mer sant eller riktigt
än ett annat. Istället fokuserade vissa av eleverna på att förklara orsakerna till
de olika åsikter om rättvisa som var representerade i t.ex. en fallbeskrivning,
genom att fundera över vilka personliga omständigheter och erfarenheter
som kunde ha format de olika åsiktsinnehavarna:
Joel: Jag tror det ligger i hur föräldrarna har uppfostrat dem faktiskt, för att
man kan bli uppfostrad väldigt själviskt och så kan man bli uppfostrad så att
man verkligen ser från andras perspektiv och liksom kan sätta sig in i
situationer.

För att tydliggöra innebörden i det erfarande av rättvisa som kategorin
omfattar är det förutom det relativa i rättvisebegreppet viktigt att peka på
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avsaknaden av principiella grunder för olika perspektiv på rättvisa. Medan
erfarandet av rättvisa som ett universellt värde gör det irrelevant att prata om
olika åsikter om eller perspektiv på rättvisa, blir detta själva huvudfokus för
diskussionen utifrån erfarandet av rättvisa som ett personligt värde.
I flera av de forskningslektioner som ingick i studien förekom de politiska
ideologierna som ett inslag med syfte att hjälpa eleverna att urskilja just de
principiella grunderna för olika rättviseperspektiv. Inom ramen för
erfarandet av rättvisa som ett personligt intresse fick dock ideologierna
istället rollen av förklaringsmodell för olika perspektiv på rättvisa. I utdraget
nedan har en grupp elever fått i uppgift att identifiera en rättviseprincip och
en ideologi som stämmer överens med påståendet ”Barn till miljonärer bör
inte få studiebidrag från staten”:
Gabriel: Men i alla fall, det är ju, vad heter det, behovs-rättvisa.
Peter: Och det var ju socialism
Rickard: Vilken då? Första [påståendet]
Gabriel: Första. Och det var ju socialistiskt.

Lite senare diskuterar samma elevgrupp på samma sätt påståendet ”Det är
principiellt viktigt att studiebidrag är lika för alla”.
Anna: Är det lika för alla det är väl lika, likhetsrättvisa.
Peter: Ja, alla får lika mycket
Anna: Ja
Peter: Och sen så är det ju socialistiskt

I bägge fallen ovan kommer eleverna fram till att de olika rättviseprinciperna
som ligger bakom respektive påstående om studiebidrag stämmer överens
med en socialistisk ideologi. Just dessa elever hade tidigare under lektionen
beskrivit socialism som detsamma som att vilja ge folk bidrag i allmänhet.
Läraren och klassen hade också i en gemensam diskussion som föregick
gruppdiskussionen beskrivit socialism som omfattande både likhetsrättvisa
och behovsrättvisa. De politiska ideologierna erfars här inte som de
principgrunder som rättvisa som ett principiellt värde vilar på, utan som
omskrivningar för ett personligt intresse hos en viss grupp. Att olika
ideologier utmärks av olika principiella grunder framstår inte som klart för
eleverna.
I den här kategorin finns de flesta utsagorna i förundersökningen, där
eleverna inte explicit ombads fundera över rimligheten i principiella
argument för olika rättviseperspektiv. Olika perspektiv på rättvisa beskrevs
som individuella åsikter. I denna kategori av erfaranden kan det relativa hos
rättvisa urskiljas, men inte de principiella skillnaderna, det vill säga
begreppets essentiellt omtvistade innebörd. Förklaringarna till att rättvisa
betyder olika saker för olika personer ligger i dessa erfaranden i att olika
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personer har olika personliga intressen som utgångspunkt för sina åsikter,
inte i att åsikterna skulle ha olika strukturella innebörder.
1. Jakob: Det är subjektivt, det beror på hur de ser på det hela, vad man
har för synpunkt. Ifall man inte berörs av till exempel att man själv
måste betala och skolor och sånt, kanske man inte tycker att det är så
orättvist [om skolgång inte bekostas av skattemedel].
2. Niklas: Ja, det är, ja rättvist vet jag inte direkt men – för de som inte
behöver hjälp i så fall, de som kan få hjälpen hemma, de klarar sig
utan den, då kanske de vill ha någonting annat som de vill ha för de
hundratio miljonerna [som bidrag till läxhjälp skulle kosta].
3. Ibrahim: Ja, i land A så känns det som att det är rättvist att alla får
samma möjlighet för sjukvård och skola även fast man inte har lika
mycket pengar, men det känns orättvist mot de som betalar mer
pengar och liksom får betala för andra också.

I excerpt ett ovan beskrivs rättvisa som ett helt subjektivt personligt värde, i
excerpt två och tre som ett personligt värde direkt kopplat till personlig
vinning – skattesystemet är rättvist för de som vinner på det men orättvist
mot de som förlorar på det.
C Rättvisa som principiellt värde
I denna kategori finns utsagor som uttrycker strukturella erfaranden av
rättvisa där en eller flera principiella ståndpunkter framträder. I utsagorna
behandlas rättvisa som ett fenomen vars innebörd alltid kan diskuteras och
analyseras utifrån olika principiella ståndpunkter. Exempel på sådana
principer är för fördelningsrättvisa likhetsprincipen, behovsprincipen och
prestationsprincipen. Exempel på principer för retributiv rättvisa är
talionprincipen (principen om lika för lika), allmänprevention (straff i
avskräckande och normbildande syfte) och ickevåldsprincipen. De
konkurrerande nyttigheter eller värden som utgör grunderna för dessa
principiella ståndpunkter är till exempel samhällsnytta som välstånd och
jämlikhet eller rättigheter som människors lika värde och människors rätt till
liv eller till frukten av sitt arbete (egendomsrätten).
I utsagorna inom kategori C argumenteras för olika perspektiv på rättvisa
genom att rättviseprinciper antingen benämns med namn som uttrycker deras
innebörd, eller genom att de förklaras med exempel av eleverna. Liksom i
utsagorna i kategori B diskuteras här alltså åsikter om (eller perspektiv på)
rättvisa, men skillnaden ligger i vad åsikterna erfars som grundade i –
personligt intresse eller principiella ståndpunkter. En åsikt om rättvisa som
vilar på ett personligt intresse, antingen detta är gynnande av en själv eller av
andra som man bryr sig om, är inte samma sak som en åsikt om rättvisa som
vilar på en princip. Namn på principer som i sig själv uttrycker innebörden
av dessa är till exempel ”behovsrättvisa’’ eller ”likhetsrättvisa”, men även
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rättvisesentenser som ”vänd andra kinden till” eller ”öga för öga, tand för
tand”. I utsagor som förklarar en icke namngiven rättviseprincip står det
principiella argumentet ”för sig självt” utan att kopplas till en sociologiskt,
psykologiskt eller ideologiskt beskriven företrädare. Till exempel kan detta
(i ett fall med fördelning av tid vid familjens dator) uttryckas som ”dela efter
förtjänst så skulle väl det bli farsan då, eftersom det är antagligen han som
har pröjsat datorn”. I denna utsaga används begreppet förtjänst för att
förklara principen att den som betalat för datorn har störst rätt att använda
den. Ett annat excerpt kommer från en diskussion kring huruvida barn till
miljonärer bör få barnbidrag eller inte: ”Alltså jag tycker så här: om man har
så mycket pengar att man blir kallad miljonär så kan man väl skippa den där
tusenlappen i månaden”. I denna utsaga förklaras behovsprincipen utan att
nämnas explicit. Ibland beskrivs principerna direkt utifrån de värden som de
grundar sig på (principgrunden): ”Vissa kanske ser det som att han tillför ju
inget till samhället så att han kan vi ta bort, medan andra ser det som att alla
människor är lika värda” (i ett resonemang kring dödsstraff). De principer
som här beskrivs – talionprincipen respektive ickevåldsprincipen – benämns
inte och beskrivs inte heller utförligt, men deras skilda principgrunder uttalas
tydligt, som förklaring till de skilda perspektiven på rättvisa.
Alla utsagor vars underliggande strukturella erfarande kan hänföras till
denna kategori behandlar inte många olika principiella perspektiv på rättvisa.
Erfarandena kan hos eleverna komma till uttryck i utsagor som enbart
behandlar en enda rättviseprincip, i de fall då det tydligt framgår att denna
utgår från en grund som skulle kunna diskuteras. Ett exempel är ett fall, där
en elev exemplifierar behovsrättvisa med verksamheter som delar ut gratis
mat till hemlösa: ”Folk som liksom har det bra ställt ska ju inte gå dit och äta
gratis mat. Det är ju till för de som är uteliggare”. Även om inget alternativt
perspektiv på rätten till gratis mat presenteras, framgår det ur sammanhanget
att exemplet förklarar innebörden av behovsrättvisa som princip. Utsagor
inom kategori C förekommer dock oftast när elever explicit ombeds att ställa
olika rättviseprinciper mot varandra. Här är ett exempel på en utsaga som
lyfter fram argument för perspektiv som skilde sig från elevens eget
(behovsprincipen snarare än likhetsprincipen). Förslaget som omtalas går ut
på att satsa pengar på läxhjälp till alla, och eleven uttryckte tidigare att detta
var rättvist, eftersom det var lika för alla:
Intervjuaren: Men det finns ju de som tycker att det är ett dåligt förslag. Kan
du inte alls förstå hur de tänker?
Pernilla: Kanske att alla barn inte har riktigt, riktigt behöver… alltså läxhjälp
kanske är mer på nåt sätt då för de som har kommit efter, liksom inte på grund
av sig själva så mycket, utan mera, de har nåt hinder.

Även om eleven tidigare uttryckt att det rättvisa är att fördela läxhjälpen lika
kan hon ställa denna princip mot ett möjligt annat perspektiv, nämligen
fördelning efter behov (intressant är att eleven i utsagan gör skillnad på att
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komma efter ”på grund av sig själv” och för att ”de har nåt hinder” – en
möjlig antydan om att olika prestationer gör en förtjänt av olika mycket
läxhjälp). Det framgår tydligt att de diskuterade rättviseprinciperna förutsätts
utgå från principiella grunder och inte enbart från olika individers personliga
intressen. Gemensamt för de utsagor om rättvisa som återspeglar erfarandena
i denna kategori är att de tydliggör att rättvisa är ett begrepp som omfattar
flera olika principiella perspektiv. Det händer att utsagor stannar vid att
redogöra för namnen på några sådana rättviseprinciper, men i de flesta fall
berörs även de värden och idéer som ligger till grund för olika principiella
perspektiv på en samhällsfråga. I exemplet nedan förklarar några elever
varför de kommit fram till att principen om allmänprevention (straff i
avskräckande syfte) är en bra princip för lagstiftning på ett samhälleligt plan:
Anders: För om man ska se från ett samhälle så måste ju liksom, det måste
hända nånting för att den här personen ska ge upp och sluta, så att de behöver
ju lära sig att det är inte okej.
Klas: Och då lär sig andra av den händelsen, tänker vi.

I det här fallet går elevernas resonemang om rättvisa ut på att urskilja och
förklara argumentet för den principiella ståndpunkten. Däremot granskas inte
denna principgrund kritiskt i relation till annat vetande om verkligheten – är
det verkligen så att straff generellt fungerar avskräckande? Erfarandet av
rättvisa som ett essentiellt omtvistat begrepp möjliggör, men garanterar inte,
ett ifrågasättande av de antaganden som principerna vilar på. Hur de olika
erfarandena av rättvisa samspelar med olika sätt att resonera om rättvisa
undersöks närmare längre fram.
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Utfallsrummet för erfaranden av rättvisa
Rättvisa kan utifrån den fenomenografiska analysen beskrivas som ett
utfallsrum omfattande tre kategorier av erfaranden:

C
Rättvisa som
principiellt värde

De skilda grunderna för
olika rättviseprinciper

Figur 3 Elevernas erfaranden av rättvisa

Att ett så mångfacetterat fenomen som rättvisa utifrån analysen kan
sammanfattas i ett så här renodlat utfallsrum av erfaranden kan förstås om
man betänker att kategorierna av erfaranden bestäms utifrån deras
strukturella särdrag, det vill säga utifrån vad de olika utsagorna om rättvisa
innebär i andra ordningens perspektiv. Vilket erfarande av rättvisa kan
förklara att eleverna talar om rättvisa på det sätt som de gör i de olika
utsagorna? De tre kategorierna av erfaranden har i utfallsrummet placerats
horisontellt för att illustrera att utfallsrummet är icke-hierarkiskt. Det innebär
att erfarandet i den första kategorin A inte ingår som en del av erfarandet i
kategori B respektive C. Utsagorna i kategori A, rättvisa som universellt
värde, handlar om vad som är rätt och/eller önskvärt, och rättvisa beskrivs
som något universellt. I såväl kategori B, rättvisa som personligt värde, som
kategori C, rättvisa som principiellt värde, förekommer och diskuteras olika
perspektiv på rättvisa. I kategori B diskuteras de olika perspektiven utifrån
olika aktörers personliga åsikter, erfarenheter och intressen, medan de i
kategori C diskuteras utifrån de generella principiella argumenten bakom
dem. Utsagorna i kategori B beskriver olika perspektiv på rättvisa, men
lyfter inte fram argumenten för eller principerna bakom perspektiven.
Perspektiven på rättvisa beskrivs inte som principiella utan som motsvarande
individuella intressen. I utsagorna i kategori B är det också svårt att skilja på
perspektiv på rättvisa och rättvisa som ett värde som ett sakförhållande kan
ha för en person. I kategori C handlar dock utsagorna tydligt om olika
rättviseperspektiv, och fokus ligger på de principiella grunderna för dessa.
Två aspekter förefaller därmed vara kritiska för att elever ska uppfatta
rättvisa som ett principiellt värde. En är insikten att innebörden av rättvisa
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inte är entydig – relativitetsdimensionen hos rättvisa – och den andra är
insikten att det finns olika principiella grunder för olika möjliga innebörder,
vilka grundas i skilda värderingar – de skilda principgrunderna hos
rättviseprinciper.

Tre kategorier av erfaranden av att resonera om rättvisa i
samhällskunskap
Ovanstående analys beskriver alltså en aspekt av kunnandet att resonera om
rättvisa i samhällskunskap, nämligen fenomenet rättvisa. Redan under denna
analys framgick tydligt att olika slags erfaranden av rättvisa kunde uttryckas
genom olika slags sätt att resonera. Antagandet i det variationsteoretiska
tillvägagångssättet är att ett förändrat erfarande av ett fenomen leder till,
eller åtminstone möjliggör, ett förändrat sätt att förhålla sig till detta
fenomen. Som tidigare nämnts framkom genom de olika exemplen i
materialet att elevers sätt att resonera inte kunde relateras till deras erfarande
av rättvisa på ett enkelt sätt. Olika elever uttryckte ett erfarande av rättvisa
som ett principiellt värde genom flera olika sätt att resonera om rättvisa på.
Det föreföll därför rimligt att tillskriva dessa olika förhållningssätt egna
strukturella erfaranden. Därför gjordes ett försök att undersöka erfarandet av
att resonera om rättvisa i samhällskunskap med fokus på hur eleverna erfor
innebörden av denna verksamhet som helhet. Detta gjordes genom att
analysera samma material som tidigare, det vill säga intervjumaterialet från
förstudien, transkriberade lektions- och gruppsamtal samt skriftliga svar på
för- och eftertest. Sekvenser av elevdiskussioner och enskilda muntliga och
skriftliga utsagor kategoriserades som exempel på olika erfaranden av vad
det är att resonera i samhällskunskap. De tre kategorierna beskrivs nedan,
och illustreras med utvalda excerpt från materialet.
a Resonerande om rättvisa i samhällskunskap som redogörelse för
rättvisa
Den första kategorin omfattar elevutsagor och sekvenser där det eleverna gör
är att redogöra för någonting: för vad rättvisa är (rättvisa som universellt
värde), för vad olika personer – till exempel de själva – anser är rättvist
(rättvisa som personligt värde) eller för olika rättviseprinciper (rättvisa som
principiellt värde). Alla de ovan beskrivna erfaranden av rättvisa kan alltså
förekomma inom ramen för denna kategori av resonerande om rättvisa.
I resonerande av det första slaget inom kategorin uppfattas rättvisa som
ett universellt värde. I LS2 fick eleverna arbeta med ett fall där en familj
behövde fördela tiden vid familjens gemensamma dator på ett rättvist sätt (se
bilaga 2). I den första forskningslektionen fick eleverna inleda med att
diskutera fallet förutsättningslöst i små grupper, det vill säga utan att först ha
presenterats för olika rättviseprinciper. Alla grupperna kom fram till en
lösning som baserade sig på behov i första hand och likhet i andra hand.
Resonemangen i de mindre diskussionsgrupperna tog formen av ett sökande
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efter en rättvis och praktiskt genomförbar lösning där olika praktiska förslag
vägdes mot en oartikulerad och underförstådd idé om vad som var rättvist.
Denna idé – som föreföll omfatta att prioritera behov framför likhet och
nyttiga verksamheter som studier framför lustbetonade verksamheter som
spelande – explicitgjordes inte och problematiserades aldrig. Nedan är ett
exempel på en typisk diskussion i en av smågrupperna:
Zizzla: Okej, vad var frågan nu (läser): "Hur ska familjen göra för att använda
datorn på ett rättvist sätt? På vilka olika sätt kan man fördela
datoranvändningen rättvist?"
Mina: Ja, en grej är två timmar var eller nånting.
Zizzla: Ja. Och sen, det kan vi också komma in på såhär: hon hade ju en
utbildning i juridik som hon skulle göra, och om hon inte får klart det på den
tiden, vad gör man då?
Svante: Det beror på om man prioriterar utbildningen.
Mina: Men om hon har en uppgift som hon måste göra? Och det är ingen
annan som behöver göra en uppgift eller liknande som är viktigt.
Svante: Då borde ju hennes
Mina: Då borde hon, hennes tid, hon borde kunna vara på den datorn tills hon
är klar. Fast då får hon inte spela, då får hon se till att jobba.
Oskar: Ja.
Mina: Det låter som en...
Svante: Det var bara morsan som ... dottern bara spelade
Mina: Ja, men då borde ju morsan helt klart bara få göra klart sitt.

Ett oreflekterat antagande om rättvisa som är underliggande i diskussionen
är antagandet att utbildning bör prioriteras före nöje (dataspelende). Eleverna
refererar till detta underliggande antagande som något självklart, utan att
explicitgöra det. Därmed blir resonemanget ett redogörande för vad som är
rättvist utifrån för-givet-taganden om vad rättvisa grundar sig på.
Ett annat slag av resonerande som även det gav uttryck för erfarandet av
resonerande om rättvisa i samhällskunskap som redogörelse, var redogörelse
för personliga värden. I forskningslektion två i LS3 fick en grupp elever i
uppgift att koppla påståendet ”Barn till miljonärer bör inte få bidrag från
staten” till en rättviseprincip och en ideologi. Eleverna inleder på eget
initiativ med att gå igenom vad alla gruppens medlemmar personligen tycker
om förslaget. Åsa säger: ”Barn till miljonärer bör inte få bidrag – vad tycker
ni? Vi börjar med Josefin. Alla får säga sin egen [åsikt]”. Åsa vidhåller
sedan denna åsiktsinventering trots att Magda påpekar att den inte ingick i
uppgiften: ”Vi måste väl bara para ihop dem med rättvisa?”. Åsa: ”Ja, och ...
kan vi gå igenom vad alla tycker om det också?”. Efter att ha konstaterat vad
alla i gruppen anser om sakfrågan ger de sig i kast med det som var själva
uppgiften, att koppla påståendet till korresponderande rättviseprincip.
Genom att de inte går in på principgrunderna för de redogjorda
ståndpunkterna blir diskussionen ett exempel på resonerande som
redogörelse, som även uttrycker erfarandet av rättvisa som ett personligt
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värde. Det är möjligt att de enskilda eleverna har en klar principiell grund för
sina åsikter, men det framgår inte i just denna diskussion.
Det sista sättet att resonera om rättvisa som redogörelse är de diskussioner
som redogör för principiella värden. Det kan förefalla som om en elev som
kan redogöra för olika rättviseprinciper har tillräckliga redskap för att kunna
föra ett kvalificerat resonemang om rättvisa i relation till samhällsfrågor.
Men i materialet märks att sådana här slags resonemang saknar uttryck för
insikten om principgrunderna för rättviseprinciperna. I de tydligaste
exemplen sker redogörelsen enbart i form av benämnande av olika
rättviseprinciper men förklarar inte närmare innebörden av dessa. I för- och
eftertestet som användes till lektionerna i LS2 blev detta slags resonerande
särskilt tydligt, då frågan i testet var:
Syskonen	
  Malin	
  10	
  år,	
  Jens	
  3	
  år	
  och	
  Hans	
  7	
  år	
  har	
  ett	
  glasspaket	
  att	
  dela	
  
på.	
  
På	
  vilka	
  sätt	
  kan	
  man	
  fördela	
  glassen	
  rättvist?	
  	
  
Nedanstående elevsvar är ett exempel på det slags resonemang som avses
här:
Dela lika, dela efter behov, efter uppskattning eller dela efter förtjänst.

Eleven som svarat så här har under lektionen lärt sig beteckningarna på de
olika rättviseprinciperna för fördelning men svaret säger ingenting om den
principiella innebörden av dessa. Uppgiften i sig är heller inte utformad på
ett sätt som kräver något annat än en redogörelse. I andra fall redogörs i
resonemanget för rättviseprinciper genom att dessa förklaras med hjälp av
beskrivande exempel. I exemplet nedan förklarar en elev hur en princip för
rättvis betygsättning skulle kunna se ut, utan att ha en explicit beteckning på
principen:
Johan (lärare): Kan ni tänka er några andra betyg, alltså några andra principer
för att sätta betyg? Där vi inte följer just prestationen? [Rebecca]?
Rebecca: Alltså ambitions-, att man skulle kunna betygsätta ambitionsnivå för
att folk skulle (ohörbart) eller ja, kanske inte just på vissa ämnen men i helhet
så här i skolan. Om någon är väldigt så här, verkar kämpa för att klara vissa
saker så är ju det väldigt bra att ha sen, som alltså när man typ söker jobb och
sånt. Om man skulle ha ett betyg på det skulle folk direkt märka liksom att
den här personen hon kan verkligen kämpa för det hon håller på med.

Eleven redogör för meritprincipen genom att beskriva denna med ett
utförligt exempel. Även denna typ av resonemang där en mer kvalificerad
förståelse för en principgrund kommer till uttryck kategoriseras som
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redogörelse, eftersom resonemanget stannar vid just beskrivning av
principgrunden i fråga.
b Resonerande om rättvisa i samhällskunskap som utredande av
orsaker till rättviseperspektiv
I den andra kategorin finns elevutsagor och samtalssekvenser där elever
försöker förklara orsaken till någonting: orsakerna till olika personers eller
gruppers åsikter om eller perspektiv på rättvisa. Orsakerna beskrivs i ett slag
av resonerande inom denna kategori som privat intresse, på så sätt att åsikten
på något vis tjänar åsiktsinnehavarens intressen. Att de personliga åsikterna
om rättvisa som utgörs av privata intressen ser ut som de gör kopplas i
resonemangen till sociala och psykologiska faktorer. I för- och eftertestet till
lektionerna i LS1 fick eleverna läsa en insändare som pläderade för lika lön
för alla, och svara på följande frågor:
A.	
   Per	
   Sundgren	
   säger	
   att	
   den	
   mest	
   rättvisa	
   principen	
   för	
   att	
   sätta	
   lön	
   är	
  
att	
   ge	
   alla	
   samma	
   lön,	
   oavsett	
   vilket	
   arbete	
   man	
   har.	
   Har	
   han	
   rätt	
   i	
   att	
   det	
  
är	
  en	
  rättvis	
  löneprincip?	
  	
  
Förklara	
  hur	
  han	
  tänker	
  om	
  lönesättning	
  –	
  varför	
  tycker	
  han	
  som	
  han	
  gör?	
  	
  
	
  
B.	
  Förklara	
  också	
  hur	
  man	
  kan	
  se	
  på	
  rättvis	
  lönesättning	
  på	
  andra	
  sätt.	
  	
  
I svaret till fråga A för en elev ett resonemang som förklarar
insändarskribentens åsikt om rättvisa som ett utslag av egoism:
A. Nej det är inte en rättvis löneprincip för att då skulle alla ta dom ”Enkla”
jobben och då skulle inte samhället fungera. Han tycker så här för att han
kanske bara vill ha ett enkelt jobb för att han bara har pluggat i 9 år och ha
samma lön medans en som har studerat i 20 år och jobbat hårt ska ha samma
lön som han.

Här likställs alltså det personliga intresset med en önskan om egen vinning,
men det förekommer även mer nyanserade resonemang om orsakerna till
olika åsikter, som i exemplet nedan:
Jakob: Men vi påverkas ju hela tiden. Ifall vi, en person, går i en skola och
alltid får höra nånting om och om igen, då till slut så kommer ju han forma sin
åsikt efter det.

Här är det påverkan genom skolan som framhålls som möjlig orsak till
åsikter om rättvisa. Lärarna använde i tal och skriftliga uppgifter ofta ordet
”varför” när de efterfrågade vilka grunder en principiell syn på rättvisa
vilade på. I de flesta fall tolkade eleverna detta som en uppmaning till att
förklara orsakerna till en enskild person eller grupps personliga perspektiv
på rättvisa. I exemplet nedan har fyra olika rättviseprinciper exemplifierats
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för eleverna genom åsikter om rättvis fördelning från fyra fiktiva personer
(Anna, Bo, Clara och Daniel).
1. Gabriel (lärare): Just nu till exempel, så är poängen att ni ska
fundera över varför Anna säger som hon gör, varför Bo säger som
han gör och så vidare. Hur resonerar de? Har de nån slags princip
2. Frans: Ja
3. Gabriel (lärare): för hur de tänker?
4. Frans: men det kan ju vara vilken motivation som helst.

Frans förstår här inte vad läraren frågar efter utan tolkar det som att han ska
försöka besvara vad som motiverat Anna respektive Bo att ha de åsikter som
de har, en fullständigt orimlig uppgift eftersom eleven inte har någon annan
information om de fiktiva personerna. Eleven tolkar lärarens ”varför?” som
en fråga efter orsaker till exempelpersonernas ståndpunkter, snarare än som
en fråga efter skäl för deras ståndpunkter.
Ett annat slags resonemang som också uttrycker erfarandet av
resonerande om rättvisa i samhällskunskap som orsaksutredande är när
orsaker till rättviseprinciper utreds genom hänvisande till politiska
ideologier, vilket ofta utgör en form av cirkelresonemang. I alla
lärargrupperna, men särskilt i LS3, fokuserades på att tydliggöra kopplingar
mellan ideologier och rättviseprinciper. Under den andra forskningslektionen
i LS3 ritade läraren upp en ideologisk höger-vänster-skala på tavlan och
placerade tillsammans med eleverna in likhetsrättvisa, prestationsrättvisa och
behovsrättvisa på skalan. Under diskussionen om var de olika
rättviseprinciperna hörde hemma nämndes aldrig några tydliga
principgrunder, utan ideologierna framstod helt enkelt som åsikter om vad
rättvisa är.
Nicke (lärare): Men vi går på likhetsrättvisa då, vad innebär likhetsrättvisa för
nånting?
Josef: Att alla ska få lika mycket
Nicke (lärare): Alla ska få lika mycket ja. Ja. Ska vi försöka lägga in den här
nånstans?
Josef: Ja det är väl jättevänster?
Robin: Hehe, jättevänster.
Nicke (lärare): Ja... ja. Jättevänster, vi börjar med att lägga in den här då. Alla
ska få lika mycket, ja. Är det nån som tycker att den ska, hör hemma nån
annanstans? Håller med, ja? Alla exakt lika mycket, allting ska fördelas exakt
rättvist.
--Nicke (lärare): Prestationsrättvisan då, var hör den hemma nånstans?
[Rasmus]?
Rasmus: Höger.
Nicke (lärare): Varför då?
Rasmus: För att eh.. ja, det är lite moderattänk, lite att om man presterar
mycket så ska man få mycket.
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Nicke (lärare): Ja.
Rasmus: Om man presterar lite så ska man få lite.
Nicke (lärare): Mm.
Rasmus: Typ så.

I denna typ av resonemang framstår inte rättviseprinciperna som principiellt
grundade värden, utan som värden intimt sammankopplade med en viss
ideologi – och det förefaller oklart vilka principgrunder som ideologin vilar
på. Ideologin och rättviseprincipen blir varandras respektive orsaker i ett
cirkelresonemang som inte går in på de bakomliggande principgrunderna
och antagandena om världen.
c Resonerande om rättvisa i samhällskunskap som kritisk granskning av
grunderna för rättviseprinciper
Den tredje kategorin av resonerande om rättvisa förekommer bara i relation
till den sista kategorin av erfaranden av rättvisa. För att kunna kritiskt
granska de antaganden som utgör argument för olika principiella
inställningar till rättvisa är det nödvändigt att uppfatta rättvisa som ett
principiellt värde. Följande utdrag kommer från andra forskningslektionen i
LS1, när några elever i mindre grupp diskuterar fallet ”Kalle slår tillbaka”
(bilaga 2). I diskussionen varierar de tillsammans olika värden av
innebörden i talionprincipen (”lika för lika”).
Lukas: Visst var det resonemangen vi skulle diskutera om?
Tommy: Ja
Lukas: Ja okej, Annas resonemang, det är väl typ... enligt henne skulle
man ha dödsstraff på mördare.
Tommy: Alltså: det du gör får du tillbaka.
Lukas: Ja, precis. Fast samtidigt, om jag då dödar nåns...
Tommy: Mamma!
Lukas: Nåns mamma, då ska min mamma dö, men eftersom att jag
dödade så borde jag också dö, då skulle typ alla dö.
Tommy: *skratt* ja
Lukas: Det skulle ju bli helt kaos.
Tommy: Nej men du dödar ju fortfarande en person, då får ju du lida
med ditt liv.
Lukas: Jag vet, men min.. eftersom att om jag skulle döda din mamma
då skulle det som var rättvist från din sida, enligt hennes resonemang,
[vara] att min mamma dör.
Tommy: Ja
Lukas: men då för din mammas bästis, då skulle det vara att min bästis
skulle bli dödad,
Tommy: Jo
Lukas: eftersom att det skulle vara ur hennes synvinkel.
Tommy: Ja
Lukas: Och ifrån typ alla andra utanför så skulle det vara att eftersom
jag dödade så ska jag dö. Det skulle typ bli helt kaos.
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Tommy: Ja, det skulle bli typ en "endless circle".

Här kan man säga att eleverna kritiskt granskar principen (talionprincipen –
att vedergällningen för ett brott bör bestå av exakt samma brott) för det
aktuella rättviseperspektivet, och prövar de samhälleliga konsekvenserna av
detta. På detta sätt prövar eleverna argumenten för principen i relation till
hur den skulle fungera som lagstiftningsprincip på en samhällelig nivå.
I forskningslektion tre i LS3 bad läraren eleverna att i mindre grupper
diskutera vilken av likhets-, behovs- och prestationsprincipen som skulle
passa bäst för fördelning av olika nyttigheter i ett samhälle. I en mindre
grupp diskuterar eleverna Cecilia, Igor och Emil vilken princip som passar
för fördelning av sjukvård. Cecilia och Igor har precis enats med läraren om
att sjukvård inte bör inte fördelas enligt prestationsprincipen, och att en
alkoholist därför har rätt till en levertransplantation även om hen druckit sig
till leverskador och redan tidigare fått en lever transplanterad. Emil
protesterar: ”Fastän jag kanske inte riktigt håller med där”, vilket mottas
med ifrågasättande utrop av Cecilia och Igor: ”Ey mannen!” ”Ey!”. Emil
påpekar då att alkoholisten försatt sig i situationen genom ett frivilligt val,
vilket Cecilia jämför med att inte få sjukvård när man åsamkat sig själv
skador genom andra val: ”Om jag hoppar med min motorcykel utför ett stup
typ, så gör jag illa mej, så bara: ’ja, nej du får inte[sjukvård]’ ”. Igor och
Cecilia påpekar därefter att alkoholism är en sjukdom. Igor: ”Men grejen är
såhär: som alkoholist och man måste transplantera levern, grejen är att är
man alkoholist då beror det på nåt annat, då borde man även få hjälp på nåt
annat [sätt]”. Cecilia: ”Alkoholism är en sjukdom”. De ifrågasätter därmed
en principgrund för den av Emil föreslagna prestationsprincipen, nämligen
antagandet att alla människor har lika förutsättningar och fria val. Emil går
med på denna invändning: ”Ja, det är sant.”. Han invänder dock direkt med
ett ytterligare motexempel: ”Men om det är en liten unge som också behöver
en lever lika mycket som alkoholisten?” vilket raskt besvaras av Igor med en
utsaga om alla människors lika värde (och lika behov av en lever): ”Då är
det ju den som står först på listan, man ska inte... alltså. Alla behöver en
lever, självklart. Alla behöver en lever”. Eleverna finner därmed att det
grundläggande antagandet för prestationsprincipen inte håller, och att
behovsprincipen är förenlig med ett annat antagande, nämligen det om
människors lika värde.
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Utfallsrummet för erfaranden av att resonera om rättvisa i
samhällskunskap
Denna analys av elevers erfarande av att resonera om rättvisa i
samhällskunskap föll ut i tre kategorier, vilka illustreras i nedanstående
utfallsrum:

A

Resonerande om rättvisa i samhällskunskap som kritisk
granskning av grunderna för rättviseprinciper

Kritisk aspekt som skiljer
uppfattningarna åt

B

Resonerande om rättvisa i samhällskunskap som
utredande av orsakerna till rättviseperspektiv

Kritisk aspekt som skiljer
uppfattningarna åt

C

Den premissgranskande dimensionen
av att resonera om rättvisa i
samhällskunskap

Den analyserande aspekten
av att resonera om rättvisa i
samhällskunskap

Resonerande om rättvisa i samhällskunskap som
redogörelse för rättvisa

Figur 4 Utfallsrum för erfaranden av att resonera om rättvisa i samhällskunskap

När innebörden av de olika sätten att resonera om rättvisa analyseras faller
tre skilda kategorier av erfaranden av resonerande om rättvisa i
samhällskunskap ut: (a) resonerande om rättvisa i samhällskunskap som
redogörelse för rättvisa, (b) resonerande om rättvisa i samhällskunskap som
utredande av orsakerna till rättviseperspektiv och (c) resonerande om rättvisa
i samhällskunskap som kritisk granskning av grunderna för rättviseprinciper.
Ovanstående utfallsrum är, till skillnad mot utfallsrummet för erfaranden av
rättvisa, hierarkiskt, vilket innebär att de strukturella aspekterna av
erfarandet i den ”enklaste” kategorin kan sägas ingå i erfarandena i de mer
komplexa kategorierna. Det slags resonerande som uttrycks i kategori a,
resonerande som redogörelse, ingår som en del av resonerandet som utrycks
i kategori b, resonerande som orsaksutredande, och kategori c, resonerande
som kritisk granskning. De kritiska aspekterna av resonerande i
samhällskunskap som kritisk granskning kan utifrån den fenomenografiska
analysen sägas vara att skilja redogörelse från analys – den analyserande
aspekten av resonerande om rättvisa i samhällskunskap – och orsaksanalys
från granskande analys – den granskande dimensionen av resonerande om
rättvisa i samhällskunskap.
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8 Att lära sig att resonera om rättvisa som att
kritiskt granska principiella värden
De kritiska aspekterna av kunnandet att resonera om rättvisa i
samhällskunskap i det undersökta materialet var alltså:
1.
2.
3.
4.

relativitet hos rättvisa
principgrunder hos rättviseprinciper
det analyserande i resonerande om rättvisa i samhällskunskap
det granskande i resonerande om rättvisa i samhällskunskap

I relation till detta resultat är det särskilt intressant att återvända till Larssons
undersökning av kritiskt tänkande hos årskurs 9-elever i samhällskunskap,
där han undersöker just kritiskt granskande av olika synsätt på rättvisa
(Larsson, 2013). Även Larsson finner att det är viktigt att eleverna förstår
skillnaden mellan att granska och att redogöra (vilket närmast kan jämföras
med aspekterna 3 och 4), och föreslår att läraren fokuserar denna skillnad i
sin undervisning, exempelvis genom användande av variationsteorin. I det
följande uppmärksammas relationen mellan denna förmåga att skilja på
redogörelse, orsaksanalys och kritisk granskning å ena sidan och erfarandet
av det fenomen som handlandet riktar sig mot, i förekommande fall rättvisa,
å den andra. En fråga som kvarstår är dock den om relationen mellan
erfarandet av rättvisa som fenomen och erfarandet av att resonera om
rättvisa. Kommer elever som genom undervisning uppmärksammas på
skillnaden mellan att redogöra, utreda orsakssammanhang och granska
argument i och med detta erfara ett fenomen som rättvisa som ett principiellt
värde? Eller behöver eleven först och främst erfara rättvisa som ett
principiellt värde för att alls kunna urskilja skillnaden mellan olika sätt att
resonera? Och kommer en elev som erfar rättvisa som ett principiellt värde
med säkerhet därmed att kritiskt granska detta värde i en
samhällskunskapspraktik?

Manifesterade sätt att resonera om rättvisa i samhällskunskap
De olika utfallsrummen ovan relaterar dels till det direkta objektet hos
kunnandet, rättvisa (aspekt 1 och 2) och dels till det indirekta objektet,
resonerande om rättvisa i samhällskunskap (aspekt 3 och 4), och kommer till
uttryck i olika manifesterade sätt att resonera om rättvisa. För att utforska
de möjliga innebörderna av förmågan att resonera om rättvisa i
samhällskunskap är det nödvändigt att undersöka hur det direkta och det
indirekta objektet i kunnandet – rättvisa och att resonera om rättvisa i
samhällskunskap – relaterar sig till varandra. De samband mellan erfaranden
av rättvisa och sätt att resonera om rättvisa som konstaterats i den första
analysen framträdde även i analysen som inriktades på erfaranden av
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resonerande i samhällskunskap. Det förefaller som om erfaranden av rättvisa
har ett samband med erfaranden av att resonera i samhällskunskap. Olika
erfaranden man har av resonerande om rättvisa i samhällskunskap möjliggör
olika erfaranden av rättvisa, och olika erfaranden av rättvisa gör det relevant
att resonera på olika sätt. Detta överensstämmer förstås med den
fenomenografiska utgångspunkten att vårt sätt att förhålla oss till fenomen
säger något om hur vi erfar dem. Vårt sätt att erfara fenomen formar våra
möjligheter att prata om, skriva om eller handla i relation till dem. Samtidigt
är relationen mellan utfallsrummen inte helt symmetrisk. Ett erfarande av
rättvisa korrelerar alltså inte rakt av med ett sätt att resonera om rättvisa i
samhällskunskap. Ett visst erfarande av rättvisa kan sägas möjliggöra men
inte nödvändiggöra ett visst resonemang om rättvisa. Eleverna kan inte pröva
de antaganden som utgör argument för olika principiella inställningar till
rättvisa om de uppfattar rättvisa som ett personligt eller universellt värde.
Samtidigt kan eleverna ändå välja (medvetet eller omedvetet) att resonera på
olika sätt utifrån ett givet erfarande. Till exempel är det utifrån erfarandet av
rättvisa som ett principiellt värde möjligt att antingen redogöra för
principiella sätt att se på rättvisa (IV i tabellen nedan), att utreda orsakerna
till olika principiella sätt att se på rättvisa (V i tabellen nedan) eller att pröva
argumenten för dessa olika perspektiv (VI i tabellen nedan). Utifrån
erfarandet av rättvisa som ett personligt värde är det möjligt att antingen
redogöra för olika personers åsikter (II i tabellen nedan) eller försöka
förklara varför dessa personer har de åsikter de har (III i tabellen nedan).
Med erfarandet av rättvisa som ett universellt värde kan eleven dock enbart
redogöra för detta värde (I i tabellen nedan). Utfallsrummen för erfaranden
av de två objekt som kunnandet att resonera om rättvisa riktar sig mot –
rättvisa och resonerande i samhällskunskap – förhåller sig till varandra som
tabell 3 visar:
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Tabell 3 Manifesterade sätt att resonera om rättvisa (I-VI)
	
  
Erfaranden av
att
resonera
om rättvisa i
samhällskunskap:
a Resonerande
om rättvisa som
redogörelse för
rättvisa

Erfaranden av rättvisa:
A Rättvisa som B Rättvisa som
universellt
personligt värde
värde
I Att redogöra för
ett
universellt
värde

b Resonerande om rättvisa som
utredande
av
orsaker
till
rättviseperspekt
iv
c Resonerande om rättvisa som
kritisk
granskning av
grunderna för
rättviseprinciper

C Rättvisa som
principiellt värde

II Att redogöra för ett
personligt värde

IV Att redogöra för
principiella värden

Kritisk aspekt som
uttrycks:
1
III
Att
utreda
orsakerna till ett
personligt värde

Kritiska aspekter som
uttrycks:
1, 2
V Att utreda orsakerna
till olika perspektiv på
principiella värden

Kritiska aspekter som
uttrycks:
1, 3
-

Kritiska aspekter som
uttrycks:
1, 2, 3
VI Att kritiskt granska
principgrunderna
för
olika
principiella
värden
Kritiska aspekter som
uttrycks:
1, 2, 3, 4

Tabellen illustrerar hur de olika erfarandena av rättvisa respektiva av att
resonera om rättvisa i samhällskunskap samspelar för att manifestera sig i
olika sätt att delta i praktiken. Tabellen har konstruerats genom att de olika
manifesterade sätt att resonera om rättvisa som hittats i materialet relaterats
till utfallsrummen från de två fenomenografiska analyserna. Nedan beskrivs
de manifesterade sätten att resonera om rättvisa närmare, med hjälp av korta
illustrerande excerpt och i relation till de två tidigare beskrivna
utfallsrummen.
I det undersökta materialet framträder sex olika varianter av
rättviseresonemang:
I Att redogöra för ett universellt värde
I resonemang av det första slaget uppfattas rättvisa som ett universellt värde.
Detta beskrivs ibland med fokus på olika samspelande rättigheter eller
regler. Här kan finnas en medvetenhet om beteckningar på olika
rättviseprinciper, men dessa tolkas snarare som olika slags rättigheter som
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alla utgör en del av ett sammansatt rättvisevärde. I vissa av resonemangen av
variant I uppfattas rättvisa som ett universellt värde beskrivet ur ett enda
perspektiv, oftast som likhet i fördelning. Därmed kommer resonemang om
rättvisa att handla om att redogöra för vad som är rättvisa och bedöma
huruvida ett visst fall är rättvist eller inte. Något annat slags resonemang är
inte möjligt att föra i relation till ett universellt värde. Det förefaller som om
eleverna förutsätter att det de själva erfar som rättvisa är det samma som det
alla andra människor erfar som rättvisa, om inte de andra helt enkelt har
uppfattat innebörden av rättvisa fel.
Rättvisa är till sin natur ett engagerande ämne och många diskussioner
blev animerade och personliga. Samtidigt var inte alla utsagor som föreföll
att uttrycka en personlig åsikt om rättvisa av samma slag. En del utsagor som
förefaller uttrycka en åsikt om rättvisa hör egentligen till denna variant av
resonemang, där rättvisa inte alls är en fråga om åsikter. Ett sådant exempel
är utsagan ”Klart de behöver” som inledning till en diskussion om vilken
rättviseprincip som kan kopplas till påståendet att ”Barn till miljonärer bör
inte få studiebidrag”. Utsagan utgår ifrån en underförstådd föreställning om
vad som är rättvist och i vilken mån detta grundar sig i ett behov. Idén om
rättvisa behandlas i utsagan som en universell idé och påståendet bedöms
därmed genom utsagan indirekt som orättvist. Att resonemanget ser ut så här
just i denna korta sekvens innebär förstås inte att den enskilda elev som gjort
utsagan inte skulle kunna explicitgöra principgrunderna för
rättviseresonemanget, eller väga dessa mot andra rättviseargument. Det
innebär bara att detta inte gjorts i just denna sekvens. Inte heller uttrycktes i
egentlig mening en åsikt om rättvisa i sekvensen, eftersom rättvisa här
behandlas som ett universellt värde.
II Att redogöra för ett personligt värde
Det är istället inom ramarna för variant II som det blir möjligt att delge en
åsikt om rättvisa. Många elever verkar uppfatta samhällskunskap som en
verksamhet som syftar till att de ska uttrycka sina egna åsikter i olika
samhällsfrågor, något som också uppmuntras i undervisningen. Eftersom
denna variant inte inkluderar utredande av orsakerna till de olika personliga
värden som olika personer tillmäter rättvisa är de flesta utsagor här korta och
redogör antingen för den egna åsikten i en sakfråga eller för det faktum att
det finns olika åsikter om rättvisa i olika grupper. Till denna variant av
resonemang hör även utsagor där rättvisa direkt omtalas som ett personligt
värde för en viss person eller grupp: ”ja, då blir det ju inte rättvist för en viss
grupp”.
III Att utreda orsakerna till ett personligt värde
Nära kopplat till redogörandet för rättvisa som personliga värden kommer i
materialet resonemang som utreder orsakerna till dessa värden.
Nedanstående gruppdiskussion pendlar mellan variant II (redovisa personligt
värde) och variant III (utreda orsaker till personligt värde):
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Petra: Den första är väl rätt lätt?
William: Barn till miljonärer bör inte få bidrag – vad tycker ni? Vi börjar med
Petra: Alla får säga sin egen
Erik: Jag håller... vad, vad ska jag säga?
Petra: Vilken rättvisa? Nej, du kan ju säga, vad tycker du om det?
Erik: Ja, vad jag tycker om det?
William: Vi måste väl bara para ihop dem med rättvisa?
Petra: Ja, och ... kan vi gå igenom vad alla tycker om det också?

William vill göra uppgiften – para ihop, dvs. använda ideologierna som
förklaringar (variant III) medan Petra vill att alla ska berätta vad de tycker
(variant II).
I flera fall förefaller det underförstått att grupper eller personer företräder
det intresse som gynnar dem själva. Framförallt är det i förstudieintervjuerna
som sådana här resonemang förs, där olika sätt att se på rättvisa diskuteras
mer fritt, men även under lektionerna förekommer detta sätt att resonera om
rättvisa. Ett ”förtydligande” från en lärare under en pågående lektion kan
exemplifiera detta: “det är det som vi vill att ni ska försöka sätta er in i, att
man kan se på rättvisa utifrån olika perspektiv, beroende kanske på vilken
grupp man tillhör eller bara vilken ideologi, vilka värderingar man har.”
IV Att redogöra för principiella värden
Det här sättet att resonera om rättvisa motsvarade till en början de
lärandeobjekt som lärargrupperna i LS1 och LS2 hade formulerat, nämligen
förmågan att diskutera/redogöra för olika principiella sätt att se på rättvisa.
Lärandeobjektet är här otydligt uttryck, framförallt beträffande den indirekta
aspekten (”diskutera/redogöra för”). Lärargrupperna fokuserade i sin
inledande förståelse av lärandeobjektet på dess direkta objekt – rättvisa.
Detta sätt att resonera om rättvisa förekom i flera fall när lärarna ställde
kontrollerande frågor till eleverna, i det som inom samtalsanalys brukar
benämnas IRE-sekvenser (initiering, respons, evaluering). Syftet med
diskussionen verkade i dessa fall vara att få eleverna att redogöra för
rättviseprinciper snarare än att undersöka granska dem. Läraren
exemplifierar i det följande en rättviseprincip och frågar efter en redogörelse.
Gabriel (lärare): ”Clara, hon säger: ’det här är fel, våld föder våld’. Och vad
säger ni, Hannes, Stefan, Lars? Vad är det för princip som ligger till grund
här?”. Hannes redogör för principen genom att benämna den med ett
beskrivande namn: ”Peace and love”. Läraren ber honom utveckla ”Peaceand-love-principen, vad är det? Berätta om peace-and-love-principen.”
Hannes förklarar principens innebörd: ”[När någon slår en] ska man ändå
inte bråka. Happy, happy.” och läraren utvecklar själv innebörden genom att
referera till Jesus och genom att ställa frågan till en annan elev om vad
principen kan innebära för alternativt handlingssätt: ”Hur tror ni att Clara
tänker att man ska göra istället?”. Stefan svarar: ”Ta emot ett slag och sen gå
iväg och berätta det för nån.” varpå läraren förtydligar svaret och godkänner
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det: ”Ja, försöka verbalt att hantera det. Prata med nån som ansvarar för ja,
jag vet inte, vända sig till högre ort. Ja, bra.” Lärarens fokus är här inte att
undersöka om eleven kan problematisera en princip som ”Clara”
exemplifierar, utan fokus är att kontrollera om eleven kan redogöra för
principen.
V Att utreda orsakerna till olika perspektiv på principiella värden
Resonerande i samhällskunskap om rättvisa går här ut på att urskilja orsaker
till olika principiella ståndpunkter, men inte på att granska argument för och
emot principiella ståndpunkter. Eftersom principgrunderna hos
rättviseprinciperna inte urskilts stannar rättviseresonemangen här vid
beskrivningar av dessa olika principer utan hänsyn till de antaganden om
världen som ligger till grund för dem.
Ett intressant fall av resonerande om rättvisa är analyserandet av rättvisa
som ett ideologiskt färgat begrepp, där politiska ideologier får tjäna som
förklaringsgrund till olika perspektiv på rättvisa. Genom att använda
politiska ideologer som förklaringsgrund för de olika rättviseprinciperna kan
rättvisa diskuteras som ett principiellt värde utan att resonemangen
analyserar principgrunderna för olika rättviseperspektiv. Till exempel
ombads eleverna i för- och eftertesten i den andra forskningslektionen i LS 3
att besvara följande uppgift:
Staten måste skära ner på studiebidraget. Hur bör detta göras enligt de
olika rättviseprinciperna? Vilka politiska grupper (partier eller ideologier)
skulle resonera så?
Till sin hjälp fick eleverna en mall med tre rubriker: likhetsrättvisa,
prestationsrättvisa och behovsrättvisa. Under varje rubrik fanns två frågor:
”Så här drar vi ner på studiebidraget” och ”Politiska grupper (partier eller
ideologier) som skulle kunna resonera så här”. Genom att uppgiften
föreskrev vilka tre principiella perspektiv på rättvisa som skulle diskuteras,
och explicit uppmanade eleverna att exemplifiera dessa, möjliggjordes för
eleverna att i text framställa rättvisa som ett principiellt värde. En
förutsättning för att klara det var dock att ha kännedom om vad de olika
rättviseprinciperna stod för. I förtestet, innan rättviseprinciperna diskuterats
med eleverna, var det 7 av 17 elever som i sina svar gav uttryck för rättvisa
som ett principiellt värde. Efter lektionen, som starkt fokuserade på att
förklara innebörden av rättviseprinciperna och dess eventuella ideologiska
hemvister, gav alla 17 elever uttryck för rättvisa som ett principiellt värde i
sina skriftliga svar. Samtidigt gav uppgiften inget utrymme för kritisk
granskning av principgrunderna, dvs. argumenten för de principiella
ståndpunkterna. Istället fokuserade uppgiften på att eleverna skulle kunna
koppla ihop rättviseprinciperna med särskilda politiska grupper.
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VI Att kritiskt granska principgrunderna för olika principiella värden
Den sista varianten är det sätt att resonera om rättvisa där argumenten för
principiella ståndpunkter (det vill säga principgrunderna) prövas i relation
till en kontext. Detta slags resonerande förekom särskilt under de lektioner
då eleverna explicit fått i uppgift att diskutera antagandena för de principiella
argumenten för olika ståndpunkter i en rättvisefråga. I utsagorna med de mer
kvalificerade resonemangen märks tydligt att dessa rättviseprinciper är
baserade på ontologiska antaganden. Resonemanget om rättvisa går då ut på
att pröva argumenten i relation till dess underliggande antaganden.
Principgrunderna har här urskilts och resonemanget om rättvisa får därmed
funktionen av att pröva huruvida dessa antaganden om världen kan antas
gälla. Den här typen av resonemang är kritiskt granskande. Detta slags
resonerande möjliggör även argumenterande för egna ståndpunkter och
jämförande av antagandena som utgör grund för argument för olika
principiella perspektiv på rättvisa.

Vad i undervisningspraktiken möjliggör för elever att förändra sitt sätt
att resonera om rättvisa?
Föregående avsnitt visade att ett visst erfarande av rättvisa kan sägas
möjliggöra men inte nödvändiggöra ett visst sätt att resonera om rättvisa i
samhällskunskap. Frågan är vad som får eleverna att ta steget från ett slags
praktikdeltagande, ett visst sätt att resonera om rättvisa, till ett annat? Nedan
beskrivs resultatet av den analys av samtalssekvenser som gjorts för att
undersöka elevernas lärande. Analysen har utförts på samtalssekvenser där
enskilda elever någorlunda tydligt uppvisat ett förändrat sätt att resonera om
rättvisa. Enskilda elever har alltså följts inom ramen för en lektion, eftersom
det som undersöks är tecken på elevernas förändrade deltagande i relation till
undervisningspraktiken.
Det sätt att resonera om rättvisa i samhällskunskap som lärarna känner
igen som överensstämmande med vad de uppfattar som ett kvalitativt
kunnande, är det sätt som omfattar ett erfarande av alla de kritiska
aspekterna som nämns ovan, i inledningen till detta kapitel, dvs. ett
erfarande av att resonera om rättvisa som att kritiskt granska grunderna för
olika principiella värden (beskrivet som variant VI ovan). Resultaten av de
fenomenografiska analyserna och översikten av hur de två utfallsrummen
relaterar sig till varandra i manifesterade uttryck i klassrummet pekar mot att
ett visst erfarande av rättvisa inte med automatik leder till ett visst sätt att
resonera om rättvisa, vilket också överensstämmer med forskning som
indikerar att uppgifters utformande leder elever till olika slags
praktikdeltagande (Griffin & Cole, 1984).
Det ser också ut som om det finns en växelverkan mellan utvecklandet av
erfarandet av rättvisa och erfarandet av att resonera om rättvisa i
samhällskunskap. I det följande uppmärksammas därför relationen mellan
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erfarandet av dessa fenomen och den praktik som konstituerar såväl
innebörden av det aktuella handlandet som av rättvisa. Vilka kommunikativa
handlingar främjar ett förändrat deltagande i praktiken? Vilka inslag i
undervisningen bidrar till, eller motverkar, att elever börjar granska
principgrunderna för olika rättviseprinciper istället för att enbart redogöra för
eller utreda orsakerna till egna eller andras åsikter om rättvisa? Nedan
kommer lärandet, det förändrade deltagandet i praktiken, att ringas in
närmare genom exempel på när elever förefaller att förändra sitt erfarande,
utifrån de fyra aspekter som befunnits vara kritiska för kunnandet. Exemplen
redovisas utifrån var och en av de kritiska aspekterna. Analysen fokuserar på
hur elevernas förändrade erfarande förefaller konstitueras av kommunikativa
handlingar i undervisningspraktiken, och dessa har kursiverats i texten. De
kommunikativa handlingar som framträder kan vara lärarens, den lärande
elevens egna eller andra elevers handlingar. Dessa utreds sedan närmare
under rubriken ”Lärandet i relation till kommunikativa handlingar”.
1 Det relativa hos rättvisa
Fenomenet
rättvisa
har
en
annan
innebörd
i
samhällskunskapsundervisningens kontext än det har i en vardagsspråklig
kontext. Utifrån det egna, personliga perspektivet kan var och en av oss
sägas ha en intuitiv känsla, en ”magkänsla”, för vad som är rätt i en viss
situation. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv skulle man kunna säga att vi
erfar rättvisa som delar av en kulturellt formad praktikgrund. Att erfara det
relativa hos rättvisa innebär därmed att kunna erfara fenomenet utifrån en
annan praktikgrund än den egna – att inse att den egna övertygelsen inte är
varken självklar eller obestridlig. För att eleverna skulle tala om rättvisa som
något relativt behövde de lämna den vardagsspråkliga betydelsen och börja
betrakta rättvisa ur olika perspektiv. I den första forskningslektionen i LS1
fick eleverna i uppgift att diskutera ett fall utan att först ha blivit
introducerade för olika rättviseprinciper. Fallet som diskuteras här handlar
om två barn som får göra väldigt olika saker på sommarlovet, och frågan
som ställts är ”Utifrån vilka principer skulle det här kunna vara rättvist eller
orättvist?”.
Olle: Men kolla, om mina föräldrar har jobbat jättehårt i skolan, och blivit
såhär ekonomichefer, som tjänar jättemycket pengar, och så åker vi på
semester och har det jättekul och så, det är ju rättvist. Det är liksom för de
har ju tjänat ihop det.
Viktor: Ja. Fast det, det..
Olle: Och om hans föräldrar inte har jobbat nånting och är liksom
Viktor: fast
Olle: arbetare på McDonalds och inte kan åka till Cypern, är det orättvist
då?
Samuel: Det har faktiskt nästan ingenting med saken att göra. Personer
med hög utbildning kan fortfarande ha fått dåliga jobb, så det har
ingenting med saken att göra.
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Olle: Ja, men alltså det var ju därför jag sa att de blev ekonomichefer, för
att visa att de har hög ställning, och hög inkomst.
Samuel: Ja okej, fast det, det har inte med rättvisan att göra.
Olle: Jo, men det är ju det det är, liksom.
Samuel: Men är det, är det
Olle: Ja, de har ju jobbat för pengarna, precis!
Samuel: är det rättvist för att en invandrare föds i ett land i krig? Är det
rättvist att han kommer då till Sverige och får ett dåligt läge? Är det
rättvist att han föddes i ett land i krig?

I diskussionen ovan utgår de två eleverna Olle och Samuel från olika
antaganden om vad rättvisa innebär. Olle för ett resonemang som utgår från
en prestationsprincip och Samuel ett resonemang som utgår från en
likhetsprincip. De behandlar de respektive rättvisevärdena som om de vore
universella, och de förblir outtalade och oproblematiserade. Eleverna
fortsätter diskussionen en lång stund till dess en av dem, Viktor, återför
diskussionen till frågan om principer: ”Från vilka principer är det rättvist?”.
Diskussionen som följer visar dock att eleverna ännu inte har klart för sig
vad principer innebär. Olle säger: ”Jesper kanske inte ens ville åka
nånstans.” varpå Samuel svarar: ”Exakt! Fast vi fick inte ta upp det. Alltså,
ja, men det är väl rättvist från, vilka principer?”. Viktor förefaller då att
likställa principer med de olika preferenser som omtalas: ”Men vilka
principer tillämpar man i det här fallet? Jag menar, du har väl liksom en
valmöjlighet om du vill sitta inne och spelar på din [dator] eller om du vill gå
ut till badhuset och göra nåt, liksom..”. Detta förstärks av Samuel som säger:
”Men vi ska inte ta upp det liksom” och sen likställer ”det”, som inte ska tas
upp, med de egna åsikterna: ”Petra [läraren] är ju såhär: ’man ska inte ta upp
vad man tycker själv’ ”. Under replikskiftet har “principer” kommit att
betyda “preferenser”, eller ”vad man tycker”, något som understödjs även av
Viktor: ”Men vilka principer kan vi använda då? Vi får inte använda våra
egna liksom.” Den lärare som spelar in samtalet går nu in och försöker
förklara att läraren Petra inte menade att eleverna inte får prata om vad de
själva tycker: ”Men ni får ta upp vad ni tänker själv, det var inte så hon
menade”. Redan i den närmast följande utsagan använder Viktor det sätt att
tala om rättvisa som indikerar att rättvisa är ett personligt värde: ”Det är
rättvist för personer…”. Eleverna verkar sen komma överens om att
situationen med de olika sommarloven är rättvis om de två barnen själva har
valt den, men orättvis om de inte valt den. Under samtalet har en
förskjutning skett från att försöka slå fast om sommarlovssituationen är
rättvis eller ej, utifrån elevernas outtalade övertygelser om rättvisa, till att
relatera rättvisa till preferenserna hos de berörda parterna. När gruppen ska
redovisa sin diskussion i helklass säger eleverna också att de ”kom som
faktiskt överens om att det är både orättvist och rättvist”.
Exemplet visar hur eleverna förändrar sitt sätt att diskutera om rättvisa
från att bedöma fallet utifrån sina egna övertygelser till att betrakta det
utifrån olika perspektiv. Övergången sammanföll med att eleverna påmindes
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om uppgiftens utformning. Frågan ”Utifrån vilka principer skulle det här
kunna vara rättvist eller orättvist?” tycks skapa ett behov av att behandla
rättvisa som ett relativt värde, i relation till olika principer. Men eftersom
eleverna inte visste vad princip innebär utgick de från tidigare erfarenheter
av vad rättvisa relaterar till, nämligen den egna övertygelsen. De kommer att
förstå olika principer som olika övertygelser (”vad man tycker”) utan att
urskilja några principgrunder. De kan också tycka sig få stöd i denna
tolkning av principer i lärarens inpass om att ”ni får ta upp vad ni tänker
själv”. Därmed kommer eleverna inte längre med uppgiften än till att
behandla rättvisa som ett personligt värde.
2 De skilda principgrunderna hos rättviseprinciper
Den andra kritiska aspekten för erfarande av rättvisa som ett principiellt
värde är just att förstå innebörden av principer, dvs. att principer är logiska
axiom vilande på accepterade antaganden om världen, eller världsbilder. Att
växla perspektiv i samhällsfrågor innebär att tillfälligt ”kliva ut ur” sin egen
världsbild och anta, eller ”kliva in i”, en annan. Detta kan liknas vid en
empatisk rollek men också vid ett strikt logiskt och icke-moraliserande
positionerande.
En uppgift som effektivt uppmärksammade elever på principgrunderna
för olika rättviseprinciper var övningen i den tredje lektionen LS3 där läraren
bad eleverna ta ställning (vilket även demonstrerades fysiskt, genom
placering i olika hörn av rummet) till olika frågor om rättvisa, och därefter
delade ut lappar som visade vilken principgrund eleverna argumenterat för
sitt ställningstagande utifrån. Eleverna som fick principgrunderna
presenterade för sig genom att olika rättviseprinciper kontrasterades på
power-point (lektion 1 i LS2), hade inte heller några problem med att förstå
dem, vilket märktes i de efterföljande gruppdiskussionerna kring fallet med
”Bara en dator i familjen” (bilaga 2). I de smågruppsdiskussioner som
föregick power-point-presentationen utgick eleverna i gruppdiskussionerna
kring fallet tydligt från ett erfarande av rättvisa som universellt värde, medan
de i de efterföljande smågruppsdiskussionerna tillämpade olika
rättviseprinciper på fallet. I bägge dessa fall användes variation av den
kritiska aspekten – principgrundsdimensionen öppnades upp genom att olika
rättviseprinciper kontrasterades mot varandra. Ett särskilt tydligt fall av
detta finns i en diskussion i LS3 utifrån påståendet ”det är rättvist att också
barn till miljonärer får barnbidrag”. De första två eleverna som ställt sig i
”håller-med-hörnet” får ”likhets-lappar” av läraren, eftersom de
argumenterar för sin ståndpunkt utifrån en likhetsprincip. Sandra säger: ”De
ska kunna få det liksom alla andra barn. Bara för att deras föräldrar är rika så
ska det inte ha nån annan betydelse” och Flora säger: ”Man drar ju slutsatsen
att om man är barn till en rik förälder så antar man ju att de skämmer bort
dem, men det behöver ju inte vara så. […] Därför tycker jag att det är rätt att
de ska få studiebidrag”. I sitt resonemang nämner Flora även ett möjligt
antagande som skulle kunna ligga bakom ett motsatt ställningstagande (att
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barn till miljonärer får mer pengar av sina föräldrar än andra barn får) och
understryker att så inte behöver vara fallet. Läraren frågar sedan om någon
ställt sig i ”håller-med-hörnet” utifrån en annan princip än likhetsrättvisa.
Nina menar då att miljonärerna ”ska inte behöva uppoffra, ja tusen spänn
extra bara för att de har tjänat bra med pengar”, vilket läraren, med Ninas
bekräftande, identifierar som ett resonemang utifrån prestationsrättvisa.
Genom att uppmärksamma att samma ställningstagande i en sakfråga kan
utgå från argumentation baserad på olika principgrunder, konstanthåller
läraren ställningstagandet medan principgrunden varieras, och påvisar
därmed skillnaden mellan ställningstagandet i sig och de rättviseprinciper
som ligger bakom.
Ett exempel på att läraren guidar en elev från ett erfarande av rättvisa som
universellt värde till att erfara rättviseprinciper och principgrunder, kan
följas i forskningslektion två i LS1. I exemplet ifrågasätter eleven Måns till
en början att scenariot med olika sommarlov kan vara rättvist om det beror
på att familjerna har olika ekonomiska förutsättningar. Den rättviseprincip
som läraren bett eleverna diskutera för tillfället är meriträttvisa men Måns
utgår från att rättvisa innebär likhet (den vanligaste underförstådda
innebörden av universell rättvisa i materialet) och förklarar därför att ett
scenario som bygger på olika förutsättningar inte kan vara rättvist. Han
menar att om någon exempelvis föds med en skada som förhindrar personen
att arbeta ”då föds du ju inte i ett rättvist perspektiv. […] Du får sämre lön
och det är ju inte ditt fel att du föds så”. Läraren bekräftar först att det finns
ett slags universell orättvisa: ”Alltså livets lotteri är ju orättvist” – ett tydligt
exempel på hur det vardagliga användandet av rättvisa som ett underförstått
universellt värde är närvarande även hos läraren mitt i en diskussion som
syftar till att guida eleven mot ett erfarande av principgrunderna. Läraren vill
dock fortfarande att eleven ska utgå ifrån en icke ifrågasatt meritprincip och
bedöma ett givet exempel: ”Men utifrån meritprincipen – är det här rättvist
eller orättvist?”. Detta klarar inte Måns, han konstaterar att scenariot är
orättvist och motiverar detta med att det underliggande antagandet,
principgrunden (att alla kan prestera lika bra), inte är överensstämmande
med verkligheten: ”För alla kan inte prestera lika bra. Alla presterar olika.”
Vad varken Måns eller läraren riktigt kan urskilja här är att Måns faktiskt
prövar och underkänner principgrunden för meritprincipen – antagandet att
vi utgår från lika förutsättningar och därför berättigas till belöningar utifrån
våra prestationer. Just för att Måns inte fullt ut erfar principgrunden som ett
antagande möjligt att tillfälligtvis anta för resonemangets skull, kan han inte
bedöma situationen utifrån en främmande princip. I samtalets fortsättning
lyckas Måns dock förklara att det är ett grundläggande antagande hos
meritprincipen som han vänder sig mot. Läraren: ”Ja. Fast då tror jag att du
anlägger ett eget perspektiv på det här.” I denna utsaga erkänner läraren
Måns kritik mot principgrunden för meriträttvisa, men pekar också ut för
Måns att detta gäller utifrån hans horisont. Måns behöver kliva ur sitt eget
perspektiv här, vilket läraren antyder. I nästa replikskifte närmar sig Måns
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det andra perspektivet: ”Men merit säger ju att alla kan pres-, alltså att alla
kan, att det finns de som kan göra bättre än andra.” Läraren: ”Ja?” Måns:
”Och därför blir det rättvist tycker de.” Här är Måns väldigt nära att ”anta”
meriträttvisans världsbild, men han håller sig fortfarande kvar i sin egen
genom att understryka att ”de” som förespråkar meritprincipen ”tycker” att
det blir rättvist. Den spänning som uppstår när eleven närmar sig en annan
världsbild samtidigt som han hänger kvar i sin egen blir påtaglig och ger
upphov till en munterhet som märks både hos läraren och hos övriga elever i
klassen, som följer diskussionen med intresse. Läraren säger: ”Ja. Då är det
rättvist det här, eller är det orättvist?”. De andra eleverna skrattar, vilket kan
förklaras av att det framstår som om läraren retas med Måns när han sätter
press på honom att avgöra om situationen är rättvis eller inte, utifrån
meritprincipen. Måns lösning blir först att uttrycka rättvisa som ett personligt
värde: ”Nej för de som kanske inte presterar lika bra, det är orättvist för dem
ju.” där principen är orättvis för de som ”inte presterar lika bra”.
Diskussionen fortgår och eleven lyckas inte komma åt det erfarande av
prinprincipgrunder för rättviseprinciper som han är så nära. Stämningen i
klassen under diskussionen är tydligt engagerad och lätt uppsluppen – det är
klart för fler än enbart den aktuella eleven och läraren att Måns är något
viktigt ”på spåren” men samtidigt inte lyckas föra ett resonemang som
läraren är nöjd med. Läraren kontrasterar då för eleven diskuterande av
grundantagandet för en princip med det att utgå från grundantagandet i ett
resonemang: ”Jättebra. Jag är lite jobbig mot dig här, för att du är inne på ett
bra resonemang, men du ifrågasätter snarare meritprincipen än resonerar
utifrån den.” Läraren klargör här för Måns att det är möjligt att både avfärda
(ifrågasätta) och anta (resonera utifrån) meritprincipen – olika värden i den
granskande dimensionen kontrasteras – vilket möjliggör för eleven att erfara
rättvisa som ett omtvistat begrepp. Måns säger då: ”Ja, men alltså om man
tänker utifrån den då är det ju rättvist att presterar du bättre så får du det
bättre”, och vidgar därmed till slut sin praktikgrund så att han kan utgå ifrån
meritprincipen i bedömningen av scenariot.
3 Den analyserande aspekten av att resonera om rättvisa i
samhällskunskap
Den första kritiska aspekten av att resonera om rättvisa i samhällskunskap
som kritiskt granskande är den analyserande aspekten. De flesta elever
verkar uppfatta samhällskunskap som en verksamhet som går ut på att
redogöra för olika fakta. Mycket av klassrumsverksamheten är också
uppbyggd kring detta, genom att den vanligaste formen för interaktion
mellan lärare och elever är en fråga-svar-interaktion där läraren ställer en
fråga med kontrollerande syfte och eleven svarar genom att redogöra för
något. Eleverna verkade uppfatta att diskussioner i samhällskunskap till stor
del handlar om utbyte av åsikter, och uppmuntrade ofta varandra till att
redogöra för sina åsikter om de frågor som diskuterades.
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En uppgift som skapade ett behov av kritisk granskning guidade istället
eleverna mot att analysera snarare än redogöra. I exemplet nedan har en
elevgrupp fått i uppgift att diskutera vilka rättviseprinciper som influerat
olika påståenden, och vilka politiska ideologier påståendena skulle kunna
kopplas till. Direkt efter att eleven Flora läst upp det första påstående som
ska diskuteras (har man bra betyg bör man få högre studiemedel) redogör
hon för sin egen åsikt i frågan: ”Nej jag tycker”, och följs av Nina: ”Nej!”.
Direkt därpå påminner dock Flora sig själv och resten av gruppen om att
avsikten med uppgiften inte var att de skulle redogöra för sina åsikter: ”Nej,
men jag, alltså, ja just det vi ska inte diskutera vad vi tycker”. Det förekom
ofta att en elev i varje grupp under gruppdiskussionerna fick anta en
inofficiell roll av som den som höll koll på vad det egentligen var meningen
att de skulle göra. Eleverna fortsätter trots detta att tala om vad de tycker om
att koppla betyg till studiemedel innan de försöker koppla idén till en
rättviseprincip och en ideologi. Eleverna upplever sen samma svårighet varje
gång de läser upp ett nytt påstående. Sandra läser upp nästa påstående att
diskutera (samhället tjänar på ökade studiebidrag) och Flora svarar direkt:
”Nej”, följd av Sandra: ”Nej”. Flora börjar utveckla ett argument för sin
åsikt: ”Det är redan för mycket-”, när hon avbryts av Elsa: ”Men vi ska
fortfarande inte diskutera de här jävla…”. Sandra svarar: ”Ja just det nej, det
är så svårt att hålla sig till”. Eleverna förstod här att det inte var meningen
att de skulle redogöra för sina åsikter, men uttryckte trots det på olika sätt att
det var svårt att låta bli. Den analys de sedan genomförde var också en
mycket enkel orsaksutredande analys, där de olika påståendena kopplades
ihop med rättviseprinciper som i det närmaste likställdes med en politisk
ideologi, utan att några principrunder lyftes eller granskades.
4 Den granskande aspekten av att resonera om rättvisa i
samhällskunskap
Att omfatta den granskande aspekten av att resonera om rättvisa i
samhällskunskap innebär att man själv kan urskilja de antaganden som ligger
till grund för andras perspektiv i en samhällsfråga, och att man även aktivt
granskar denna, istället för att endast redogöra för den, eller försöka förklara
den utifrån en persons eller grupps psykologiska, sociala eller ideologiska
position. Ett ärligt granskande av grundantagandena i ett argument är ett
risktagande i relation till den egna världsbilden. Det innebär ett, tillfälligt,
steg ut i det okända, ett öppnande för möjligheten att ett annat perspektiv på
världen än det egna kan vara rimligt – även om slutsatsen i nästa stund blir
att det granskade antagandet inte håller. Man kan beskriva processen som ett
genuint och förutsättningslöst lyssnande.
I materialet förekommer många exempel på att elever diskuterar de
underliggande antagandena, principgrunderna, för andras principiella
perspektiv i rättvisefrågor, men varken eleverna eller lärarna verkar
identifiera just de diskussionerna som centrala för den undervisning som
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bedrivs. Exempel på detta ges nedan, i avsnittet ”När praktiken motverkar
kunnandet”.
I den tredje lektionen i LS1 finns ett exempel på hur en grupp elever
ändrar sitt deltagande från att redogöra för åsikter om rättvisa till att granska
principgrunderna för olika rättviseprinciper. Eleverna har fått i uppgift av
läraren att diskutera fallet med den mobbade eleven ”Kalle” som slår
tillbaka, och huruvida Kalles agerande är att anse som rättvist utifrån de
olika rättviseprinciper som presenterats för eleverna. Eleverna fastnar i att
diskutera vilket av de olika rättviseperspektiven de själv anser vara det
riktiga. Sofia menar att hon kan se Kalles agerande som både rätt och fel
samtidigt: ”våld är inte rätt. Jag tycker det är A [Rätt – Mobbare förtjänar att
få igen] och C [Fel – Våld föder våld] det är, liksom”. Martin börjar då pröva
ett antagande i principgrunden för alternativ A: ”jag tror inte han skulle
liksom lära sig att inte mobba, han skulle ju bara typ kanske slå tillbaks”
varpå Sofia förklarar att hennes argumentation för alternativ A bygger på ett
annat antagande, nämligen en talion-princip snarare än ett antagande om att
straff är avskräckande: ”ja men alltså det är ju ändå, liksom jag skulle också
tycka att han skulle förtjäna att få igen […] men sen efteråt så skulle jag ju
inse att jag hade gjort fel för jag har bara gjort det värre”. Efter ytterligare en
stunds diskussion återgår eleverna till det de uppfattar som huvuduppgiften,
nämligen att välja en av de presenterade alternativen som ”mest rätt”. I det
läget väljer läraren att vända sig till alla grupper och tillföra en dimension till
uppgiften: ”Vet ni vad ni kan lägga in i – i diskussionen? Försök komma
fram till den principen som ni anser fungerar bäst för ett helt samhälle.”
Detta får eleverna att direkt avfärda alternativet A: ”nej det blir ett väldigt
gangstersamhälle då tror jag. Ifall man ska slåss över saker.” I exemplet
märks dels att eleverna granskar principgrunderna när ett behov, och en
önskan, av att sätta sig in i den andres världsbild uppstår, dels att en uppgift
som kräver granskning av principgrunder för att lösas leder till önskat
resultat.

Lärandet i relation till olika kommunikativa handlingar
Det kunnande som lärarna eftersträvade att utveckla hos eleverna beskrivs
som variant VI av de olika sätt att resonera om rättvisa som förekom under
lektionerna (se ovan). När eleverna kritiskt granskade de konkurrerande
principgrunderna för olika rättviseprinciper motsvarade deras handlingar (i
form av utsagor) lärarnas uppfattningar om ett kvalficerat kunnande. Större
delen av lektionstiden ägnades dock snarare åt olika av de andra varianterna
av resonemang om rättvisa (I-V). Precis som det är möjligt att hitta några
kommunikativa handlingar som förefaller viktiga för att skapa en praktik
som konstituerar det önskvärda kunnandet, går det att peka på drag i
undervisningspraktiken som verkar ha motverkat det önskade kunnandet och
istället främjat andra varianter av resonemang. Vad är det som krävs för att
eleverna ska lära sig, det vill säga etablera och delta i, den praktik som det är
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att resonera om rättvisa? Nedan följer en beskrivning av de kommunikativa
handlingar som tydligast framträder i materialet som betydelsefulla för
praktikens påverkan på utvecklandet av kunnandet. För att illustrera de
kommunikativa handlingarna har exempel tagits även från de delar av
materialet där ett förändrat deltagande inte kunnat iakttas hos en enskild
elev. Till exempel diskuteras lektionsuppgifter och för- och eftertest, vid
sidan av samtalssekvenser.
Lärarnas ämneskunnande – det avsedda lärandeobjektet
Till att börja med verkar det vara viktigt att läraren själv har lärandeobjektet
klart för sig. I de Learning study-studier som genomfördes kunde lärarna i de
flesta fallen inte själva systematiskt och klart urskilja principgrunden hos
rättviseprinciperna som antaganden om världen, eller världsbilder. Det var
inte ovanligt att lärarna i det de uttryckte om principerna förväxlade
principgrunderna med ideologier (som ju utöver antaganden om förhållanden
i världen även innehåller normativa idéer), med egenintresse, eller helt
enkelt med en intuitiv universell övertygelse. Liksom hos eleverna kunde
lärarnas utsagor om lärandeobjektet skifta avseende vilket erfarande av
lärandeobjektet som utsagan gav uttryck för (alldeles oberoende av hur
läraren personligen uppfattar lärandeobjektet, förstås). De lärandeobjekt som
formulerades i de tre lärarlagen fokuserade på att eleverna skulle kunna
”redogöra för” rättviseprinciper, ”applicera” dem på samhällsfrågor och
”koppla” dem till ideologier. Det kunnande som konstituerades i
klassrummet flöt mellan att redogöra och att analysera, oftast i form av
orsaksutredande. Eleverna var i allmänhet måna om att lösa de uppgifter som
de tilldelades under lektionerna, men hade ofta svårt att förstå vad det
egentligen var meningen att de skulle göra och vad läraren ville ”ha” av
dem.
Ett exempel på detta syns i den första forskningslektionen i LS1, som
fokuserades på skillnaden mellan formellt stadgad rättvisa (som lagstiftning)
och värdegrundade åsikter om rättvisa, snarare än på den kritiska aspekten
av rättvisa som ett begrepp med skiftande innebörder, och terminologin som
användes missuppfattades dessutom av såväl lärare som elever.
Petra (lärare): Men, sen så kan man prata om värdegrundad rättvisa och det är
alltså en annan rättviseprincip. Och det här är lite mer som vi pratade om det
här röd och blå rättvisa. Värdegrundad betyder att det är baserad alltså på våra
värderingar. Och värderingar med annat ord är? Vad skulle ni säga att
värderingar är? Kommer du på det?
Pelle: Åsikter
Petra (lärare): Åsikter, precis. Så den här rättviseprincipen [visar på
värdegrundad rättvisa] den är alltså åsiktsbaserad, medan den här [visar på
formell rättvisa] är kriteriebaserad.
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I utdraget ovan beskriver läraren formellt stadgad rättvisa (som lagstiftning)
och värdegrundad rättvisa (som åsikter om rättvisa) som baserade på olika
slags principgrunder – ”åsikter” respektive ”kriterier”. Beskrivningen ger
uttryck för rättvisa som ett universellt värde (om kriterierna uppfattas som
giltiga) eller som ett personligt värde (om kriterierna uppfattas som uttryck
för åsikter). Principgrunderna fattas helt i beskrivningen och eleverna
förvirrades också mycket av det sätt att presentera rättvisa som lärarlaget tog
fram till den första lektionen i LS1. Anledningarna till att lärarna så ofta ger
uttryck för lärandeobjektet på ett sätt som inte överensstämmer med det de
senare vill att eleverna ska ge uttryck för kan vara många: verkligt felaktiga
uppfattningar hos lärarna, oklarhet över andra möjliga missuppfattningar hos
eleverna eller oklarhet över kritiska aspekter.
En kommunikativ handling i samhällskunskapspraktiken som hindrade
elevernas lärande, och som återkom i flera av lektionerna, var lärarnas
användande av de politiska ideologierna som ett slags självbärande och
självförklarande grund för principiella ståndpunkter. En ideologi kan
visserligen beskrivas som innefattande både ett normsystem och vissa
antaganden om världen, men medan det är de senare som närmast kan
likställas med principgrunderna så förefaller det vara normsystemen som
sådana som hamnar i förgrunden för eleverna när de resonerar om
ideologier. Därmed förklarar eleverna – och inte så sällan även lärarna – en
principiell syn på rättvisa (en norm) med ett normsystem, vilket inte ger
något verkligt förklaringsvärde alls. I både den andra lektionen i LS1 och
den första lektionen i LS3 förekom flera elevsvar av variant V (att utreda
orsakerna till olika perspektiv på ett principiellt värde). I första lektionen i
LS3 fick eleverna i uppgift att koppla ett antal påståenden om olika
samhällsfrågor till en lämplig rättviseprincip och även till en viss ideologi.
Läraren hade tillsammans med klassen inför uppgiften gått igenom de tre
större principerna för rättvis fördelning (fördelning efter likhet, behov eller
merit) och kopplat dessa till de politiska ideologierna. På så sätt erbjöds en
färdig förklaringsmodell till frågan om vad olika åsikter om rättviseprinciper
beror på, i form av ideologisk hemvist – dock utan att detta fenomen i sig
berördes. När den starka kopplingen till ideologierna görs får ideologierna
status som alltigenom förklarande faktor, dvs. de är nåt slags
grundinställning till allt som även förklarar personers åsikter om rättvisa. I
utdraget nedan diskuteras förlaget ”Har man bra betyg bör man få högre
studiebidrag”: Eleverna har tidigare tillsammans med läraren gjort en
koppling mellan socialism och likhetsrättvisa samt mellan liberalism och
prestationsrättvisa.
1. Therese (lärare): Mm. Kan ni se någon ideologi bakom det här [avser
påståendet om att bra betyg bör leda till högre studiebidrag]? Robin?
2. Robin: Liberalism
3. Therese (lärare): Ja, varför då?
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4. Robin: För att, ja men de har ju mycket prestationsrättvisa som deras
politik
5. Therese (lärare): Mm
6. Robin: och deras ideologi
7. Therese (lärare): Mm, att man ska tjäna på att jobba hårt, kämpa. Joakim?
8. Joakim: Kan det inte vara lite av, alltså socialdarwinism också?
9. Therese (lärare): ja

Läraren ber eleverna identifiera en ideologi som skulle kunna ställa sig
bakom idén om att belöna höga betyg med högre studiemedel. Robin nämner
liberalism, och motiverar detta med att liberalismen omfattar
prestationsrättvisa. Läraren explicitgör i utsaga 7 innebörden av
prestationsrättvisa, men varken läraren eller Robin går in på de
grundläggande antagandena om världen som liberalismen vilar på och
relaterar dessa till principgrunderna för prestationsrättvisa. När Joakim
föreslår att även socialdarwinismen skulle kunna ställa sig bakom idén om
att belöna höga betyg med högre studiemedel svarar läraren ja, men inte
heller här berörs ideologins grundantaganden. Ändå framträder här en
kontrast mellan två ganska olika ideologier, liberalism och socialdarwinism,
som utifrån helt olika ideologiska grunder – idén om att alla människor
sporras av konkurrens respektive idén om att de dugligaste individerna bör
selekteras ut och premieras – skulle kunna tänkas ställa sig bakom samma
politiska sakfråga. Diskussionen når dock aldrig längre än till att de olika
ideologierna nämns vid namn, de tjänar som förklaringsmodeller i sig själva
utan att grunderna för varken dem eller rättviseprinciperna diskuteras.
Eleverna verkade som tidigare nämnts inte ha svårt att urskilja
principgrunderna när de ”spontant” diskuterade olika perspektiv. Några av
de diskussioner eleverna förde kring sina olika ställningstaganden i lappövningen i den tredje lektionen i LS3 handlade till exempel tydligt om att
granska just dessa principgrunder. Vid övergången till den senare delen av
lektionen, där eleverna skulle para ihop påståenden med rättviseprinciper
och ideologier, fanns dock inget tydligt behov av att granska
principgrunderna för att lösa uppgiften, och eleverna övergick till att utreda
orsakerna till olika rättviseperspektiv. I eftertesten till lektionerna i LS2
försvann också behovet av att fokusera principgrunderna, eftersom eleverna
enbart behövde redogöra för olika rättviseprinciper för att klara av
testuppgiften. I bägge dessa fall sammanföll lärargruppernas formulering av
lärandeobjektet med innebörden av de respektive för- och eftertesten.
Lärandeobjektet i LS2 formulerades som att ”redogöra för/diskutera olika
principiella sätt att se på rättvisa” och lärandeobjektet i LS3 som att kunna
applicera rättviseprinciperna på samhällsfrågor och ”att kunna koppla
rättviseprinciperna till politiska ideologier”.
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Syftet med undervisningen
Det största hindret för att eleverna skulle analysera snarare än redogöra för
de rättviseprinciper som togs upp under lektionerna verkar ha varit att
redogörelse vanligtvis utgör en så stor och utmärkande del av hela
samhällskunskapsundervisningen. Såväl lärare som elever agerade som om
(det underförstådda) syftet med undervisningen var att eleverna skulle
redogöra för fakta eller åsikter. Ett kommunikativt mönster som syntes under
forskningslektionerna var att eleverna fick beröm av läraren för att ha
åsikter, oavsett vilka dessa åsikter var eller hur eleverna argumenterade i
relation till dem.
Petra (lärare): Okej, ssh! Då ska vi se här vad ni har kommit fram till. Hör ni
så ska vi diskutera klart, sen så ska ni få lyssna på den här låten om rättvisa,
ska vi diskutera den också. Bra diskussioner hör ni, det låter bra, ni har
mycket åsikter och idéer och funderingar, det är rätt.

När läraren signalerar ett annat syfte än att granska argumenten för
rättviseprinciperna uttrycker elevutsagorna erfaranden som kategoriserats i
andra kategorier. Här signalerar läraren att frågan som ställs är
kontrollerande, och att läraren själv kan svaret:
Gabriel (lärare): Hittar ni principer här?
Tommy: Ja
Gabriel (lärare): ”Anna”, vad resonerar hon efter för princip?
Lukas: Alltså om jag gör nånting ska jag få samma tillbaka, öga för öga,
tand för tand.

Exemplet ovan utspelar sig när läraren kommer förbi och snabb-kontrollerar
vad gruppen talar om – när detta händer stannar elevens svar vid en
redogörelse för rättviseprincipen. Även i den uppsamlande diskussionen i
helklass fokuserar kommunikationen mellan lärare och elever på att eleverna
ska urskilja och redogöra för de principer som ligger bakom de fiktiva
personernas inställning till fallet med Kalle och Johan. Det blir tydligt att
eleverna förstått detta, men inte hur de erfar denna princips
grundantaganden.
Gabriel (lärare): Då vill vi höra vad ni har kommit fram till. Några såna
principer. Om vi börjar med Frans, Svante. ”Anna”, hur tänker hon?
Frans: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte, jag tycker det är svårt att
hitta den princip som hon har.
Gabriel (lärare): ”Anna” säger: "Det var rätt. Det var rätt att den här
mobbade killen slog tillbaka. Johan, han förtjänade att få igen, alltså han
har trakasserat den här killen hur länge som helst." Hur..
Svante: Lite såhär: "öga för öga, tand för tand".
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Läraren nöjer sig med detta svar från Frans. I nästa excerpt är eleven Måns
på väg in i ett granskande av principgrunden för ”Dennis” rättviseprincip när
läraren för tillbaka eleven till att redogöra för principen snarare än att
diskutera principgrunderna för den:
Gabriel (lärare): Hur resonerar ”Dennis”, vad har ”Dennis” för idé för sitt
sätt att resonera? Måns?
Måns: ”Dennis” kanske tänker att Johan alltså, eller vad heter det Kalle
kan verkligen slå tillbaka för Kalle hade, han har verkligen den styrkan
att verkligen kunna göra nånting åt saken. Tänk om det hade, mobbaren
var fem år äldre och han hade ingen chans alltså, fysiskt sett att slå ner
mobbaren. Det grundar sej på att man ska vara stark då
Gabriel (lärare): jaa..
Måns: och han kanske inte är stark utan han slår tillbaka
Gabriel (lärare): Ja, det kräver ju nästan att man är det eller att man har
nån slags artelleri att ta till i alla fall. Men hur ser själva principen ut?
Pontus: Principer
Gabriel (lärare): Jag pratar väldigt mycket om principer här, yes Hannes?
Hannes: Det är att man ska lära sig att ifall man mobbar så blir man
nerslagen själv och det kanske inte är så kul.

Att eleverna kunde redogöra för rättvisa som ett principiellt grundat begrepp
medförde alltså inte att de sedan resonerade om rättvisa på det sättet att de
analyserade de principiella grunderna för olika perspektiv på rättvisa. I
undervisningspraktiken konstituerades resonemang om rättvisa av lärare och
elever som en aktivitet där eleverna ofta svarade på frågor där läraren redan
visste det rätta svaret, och där eleverna inte själva i någon större utsträckning
konstruerade nya lösningar på ett problem.
Det förekom också smågruppsdiskussioner där eleverna var på det klara
med att uppgiften handlade om att para ihop givna påståenden med ”rätt”
rättviseprincip och ideologi, men där de på egen hand kom överens om att
ändå gå igenom vad alla hade för personlig åsikt i frågan. Eleverna verkade
alltså ha en föreställning om att deras egna åsikter i samhällsfrågor var
mycket viktiga i samhällskunskapsundervisningen, samtidigt som de inte var
vana att argumentera för dessa utan mest att redogöra för dem. Detta
medförde en krock med lärarens intentioner med lektionen som fokuserade
på analys snarare än redogörelse. Läraren försökte i andra lektionen i LS2
påpeka detta explicit för eleverna: ”Jag märker att ni alla är väldigt väldigt
benägna, eller inte alla men många, är väldigt benägna att göra en viss sak
när ni ska resonera i det här. Och vad är det tror ni? Ett fel som många gör.”
En elev svarar: ”Fylla ut” och en annan: ”Tänka själva?”, vilket framkallar
skratt i klassrummet. Läraren förklarar: ”Nej, Christoffer, ni ska tänka
själva”. ”Säga sin åsikt” föreslår då Svante, och läraren svarar: ”Säga sin
åsikt, precis. Vad är det ni ska göra istället, vad det gäller just det här?” ”Det
låter så diktatoriskt” invänder en annan elev, och läraren förklarar: ”Det är
klart att ni ska säga era åsikter, ofta och många gånger i alla ämnen, men ni
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måste också lära er en annan grej, och vad är det för grej?” Christoffer
svarar: ”Resonera…”, och läraren uppmuntrar: ”En gång till, lite högre”.
”Diskutera om hur de resonerar” fortsätter Christoffer. Det intressanta med
detta replikskifte är kanske främst formen, som fortsätter reproducera en
”svara-rätt”-praktik i klassrummet, men där det rätta svaret nu är att eleverna
inte ska ”säga sin åsikt” utan ”diskutera om hur de [andra] resonerar”.
De förväntningar som eleverna har på vad som ska göras i verksamheten
kan ses i ljuset av den praktikgrund som formas i ämnespraktiken. Genom
praktikgrunden utvecklas ett outtalat system av vanor för verksamheten, och
deltagarna
tillskriver
varandra
underförstådda
intentioner.
I
samhällskunskapsverksamheten finns hos såväl lärare som elever implicita
förväntningar på vad som ska göras under lektionerna, (eleverna ska svara
”rätt” och ha mycket åsikter om saker, läraren ska kontrollera elevernas
kunskaper och överföra vetande till eleverna genom att berätta om det),
vilken typ av svar som ska ges och vilken typ av kunnande som ska
produceras. När dessa baserar sig på vanor som går emot det syfte som det
eftersträvade kunnandet uppfyller, förhindrar praktikgrunden ett utvecklande
av kunnandet.
Ett genuint problem i en intersubjektiv lärandegemenskap
Liksom Severin (2002) konstaterar att de elever han intervjuar om begreppen
makt och samhällsförändring verkar ha en förståelse för dessa begrepp,
förefaller eleverna i denna undersökning att i stor utsträckning kunna
uttrycka (eller utveckla) det önskade kunnandet. De diskussioner där det
avsedda kunnandet uttrycktes av eleverna utgjorde dock en särskild praktik.
Dessa diskussioner uppfyllde i större utsträckning än de lärarledda
diskussionerna Matusovs tre kriterier för intersubjektivitet i en
lärandesituation; ett delat fokus på genuina problem, utrymme för respektfull
oenighet bland deltagarna samt att det finns ett engagerat praktiskt
handlande bland deltagarna (Matusov, 2001a).
Vikten av ett genuint behov av det avsedda kunnandet i
undervisningsverksamheten märks tydligast utifrån det faktum att erfarandet
av principer och principgrunder inte i sig själv förefaller vara tillräckligt för
att eleverna när de resonerade skulle granska dessa kritiskt. Det föreföll som
om eleverna behövde uppleva det som relevant att resonera polysemantiskt
istället för att nöja sig med att redogöra för fakta eller återge egna och andras
åsikter. När eleverna genom uppgifternas utformning och lärarnas frågor fick
ett behov av att resonera polysemantiskt för att lösa uppgifterna så gjorde de
också det, under förutsättning att de hade förstått principgrunderna. Om
uppgifterna däremot enbart efterfrågade att eleverna skulle redogöra för
principerna så var det detta de gjorde. Det indirekta innehållet i kunnandet,
det polysemantiska resonerandet, kunde inte komma till uttryck utan att
eleverna erfarit det direkta innehållet, rättvisa som principiellt värde. Det
direkta innehållet var således nödvändigt, men inte tillräckligt, för att det
indirekta kunskapsinnehållet skulle komma till uttryck. Istället verkade det
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vara nödvändigt att det i verksamheten som bedrevs fanns ett behov av
kritisk granskning av principgrunder för rättvisa. Behovet kunde
åstadkommas genom muntliga och skriftliga uppgifter men uppstod också
spontant hos eleverna när de diskuterade frågor som var genuint
engagerande problem för dem, som mobbingfrågan, frågor om jämlikhet
mellan könen i yrkeslivet och inom sporten och tillgång till sjukvård.
I följande excerpt från den tredje forskningslektionen i LS1 pågick en
diskussion kring olika rättviseprinciper för vedergällning, utifrån fallet med
den mobbade eleven som slog tillbaks. Eleven Andreas föreslår ett
alternativt agerande: ”Istället för att slå tillbaks med våld och så, så skulle de
kunna hjälpa mobbaren istället, liksom fråga [om] man kanske har problem
hemma eller nåt, försöka hjälpa honom på det sättet. Så man kanske blir vän
med han.” Läraren beskriver principen för det agerande som Andreas
föreslagit som att ”vända andra kinden till”. Därpå följer en diskussion där
antagandet för det föreslagna agerandet prövas. Jessica ifrågasätter ett
antagande för den föreslagna principen, nämligen att det verkligen är möjligt
att känna den sortens empati med en person som man mobbats av: ”Alltså,
jag riktar den här frågan till alla härinne. Ifall någon hade mobbat er i flera
år, skulle ni då kunna säga till den personen bara ’men gud, mår du dåligt?
Hur är det hemma? Har du’, eller nej, ’vill du ha hjälp?’, liksom? Jag tror
inte att nån skulle kunna göra det men det är en jättefin tanke men jag tror
inte att någon skulle kunna göra det”. Jonas argumenterar då för
principgrunden genom att berätta om sin egen upplevelse av att känna
empati med sin mobbare: ”Jag har varit i den där situationen och jag har
faktiskt hjälpt personer som har mobbat mig förut, och frågat om de mådde
dåligt och, ja, man kan göra det efter ett tag”. Jessica tvivlar först: ”Slog de
dig, och puttade dig?”, men Jonas framhärdar: ”Ja, det gjorde de. I över sex
år gjorde de det”. Berättelsen förefaller övertyga Jessica som säger: ”Vad
stort”. Andreas bidrar med en liknande erfarenhet: ”Mobbaren som mobbade
mig när jag var liten är typ min bästa vän idag” och konstaterar slutligen att
antagandet gäller: ”Så man kan”. Ovanstående episod avslutade en längre
och ganska intensiv diskussion utifrån exemplet med den mobbade eleven
som slog tillbaka, och stämningen i klassrummet blev påtagligt känslomässig
under de självupplevda berättelserna om mobbing. Efter Andreas
konstaterande tog läraren ordet:
Johan (lärare): Mm. Vi kan avrunda där. Är det så att man vill diskutera just
den frågan lite mer är man välkommen att stanna sen. Ifall det är så att ni vill
lyfta den lite mer med mig eller med några andra. Då går vi däremot vidare i
den här väldigt fyrkantiga världen som jag har placerat er i. Och då ska jag ta
ett exempel som ni alla känner igen [byter till power-point-bilden med
exemplet på principer för fördelning av saft]. Och det här blir väl liksom
århundradets hopp nu men jag hoppas att ni hänger med ändå.
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Lärarens reaktion på episoden förefaller vara att den går bortom det som
lektionen egentligen handlar om, samtidigt som den är viktig eftersom den
handlar om sådant som berör värdegrunden och en fråga som eleverna berörs
djupt av. Läraren ursäktar den i hans mening abrupta övergången till den
”väldigt fyrkantiga världen” som lektionsuppgifterna utgör och understryker
att saft-fördelnings-exemplet som han nu introducerar ligger mycket långt
ifrån den nyss förda diskussionen: ”det här blir väl århundradets hopp”. Att
läraren inte tydliggjorde kopplingen mellan den nyss förda diskussionen och
det granskande av principgrunder som var syftet med den uppgift han var på
väg att introducera, kan ha berott på att den kopplingen troligen inte var
tydlig för honom själv.
Ovanstående diskussion är ett exempel på en praktik som går utöver den
vanliga samhällskunskapsundervisningen, just genom att den präglas av en
relevant problemställning, genuint engagemang och respektfullt deltagande
med öppenhet för att de deltagande inte är överens. Detta slags praktik, som
förefaller främja det avsedda kunnandet, förutsätter en förändrad
praktikgrund och ett genuint problem, i meningen relevant att lösa och utan
förutbestämt svar.
Uppgifter som skapar lärandeaktiviteter
Matusovs teorier om intersubjektivitet och lärandegemenskaper är som sagt
utvecklade inom ramen för verksamhetsteori (Activity Theory). Inom
verksamhetsteori talar bland andra Davydov om lärandeaktivitet, eller
Learning Activity, som grundläggande för utformande av en praktik som
främjar lärande. Lärandeaktivitet är i Davydovs utformning inriktad på den
dialektiska strukturen hos ett ämnesinnehåll, och på att skapa ett behov av
just det kunnande som eftersträvas i undervisningen (Matusov, 2001b).
Lärandeaktiviteten utgår från de abstrakta relationerna som strukturerar ett
ämnesinnehåll för att därifrån ”höja sig” till det konkreta ämnesinnehållet.
Med detta avses att uppgiften utgör enbart kan lösas genom ett kunnande
som, när det är konstituerat, tillåter eleverna att lösa andra uppgifter av
samma ”familj”. Ingen av de lektioner som ingick i det empiriska materialet
innehöll i sin design uppgifter som kan anses uppfylla dessa krav på en
lärandeaktivitet, men den fråga som en lärare lade till i diskussionen kring
det rättvisa i fallet med den mobbade eleven som slog igen – ”Försök
komma fram till den principen som ni anser fungerar bäst för ett helt
samhälle” – uppvisar liknande drag.
De flesta uppgifter eleverna ställdes inför skapade dock inte ett verkligt
behov av att kritiskt granska principgrunderna för rättviseprinciper, utan
fokuserade tvärtom andra erfaranden av att resonera om rättvisa. En fråga
som aktualiserades i samband med konstruktion av för- och eftertestfrågor
var vikten av att lärarna ställde frågor som tydligt efterfrågar argument för
och inte orsaker till en åsikt, en skillnad som är väsentlig för skillnaden
mellan resonerande som kritisk granskning och resonerande som
orsaksutredande. Flertalet elevutsagor handlade om orsakerna till att vissa
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personer hade de åsikter som de hade om rättvisa, ett slags psykologiserande
förklaringar. Även om dessa kan vara korrekta i sig är de inte relevanta för
principiella resonemang om rättvisa. Ovan nämndes att läraren i den andra
lektionen i LS1 försökte få eleverna att förstå att syftet med lektionen inte
var att de skulle redogöra för sina åsikter utan att de skulle ”resonera” om
andras åsikter. Redan tidigare under samma lektion har läraren understrukit
för eleverna att ”idag, är inte poängen att ni ska säga vad ni tycker. Idag är
hela poängen att ni ska försöka tänka ut hur andra människor resonerar,
varför de säger som de gör.”
I den andra lektionen i LS1 bad läraren eleverna att göra en bedömning av
de fyra olika rättviseprinciper som presenterades i fallet med den mobbade
eleven som slog tillbaka: ”Vilken tycker ni är mest rätt av de fyra?”. I bägge
exemplen är det lärarens fråga som styr eleverna till att behandla de
exemplifierade rättviseprinciperna som personliga värden eller åsikter. Det
är möjligt att tolka lärarens fråga som att eleverna ombads göra bedömningar
av de ontologiska antaganden som ligger till grund för de olika principerna,
men inte särskilt troligt, då dessa aspekter inte explicitgörs i frågan. Som
tidigare nämnts var för- och eftertesten utformade så att de inte gav
möjlighet till analys av principgrunderna för olika rättviseprinciper, även om
detta kunnande konstituerades i elevernas muntliga diskussioner under
lektionerna.
Ämnesspråk som medierande redskap
Trots att eleverna under muntliga diskussioner i grupp och helklass under
lektionerna visade att de kunde urskilja rättvisa som principiellt grundat
begrepp, föll de in i att snarare återge sin egen åsikt om rättvisa eller förklara
orsakerna till andras åsikter om rättvisa. En möjlig anledning till detta kan
vara det sätt på vilket vi talar om rättvisa i dagligt tal. Att tala om rättvisa
som något som är tillstädes eller inte, utan att explicitgöra den principiella
grund utifrån vilken man bedömer en situation som rättvis eller orättvis,
medför att vissa elever förstår rättvisa som ett sakförhållande snarare än en
bedömning, vilket kan ha främjat ett erfarande av rättvisa som ett universellt
värde.
Ett vanligt sätt att tala om rättvisa är att tala om att någonting känns
rättvist eller orättvist. Detta sätt att tala om rättvisa som ett slags magkänsla
snarare än ett logiskt sammanhängande system av argument, kan ha främjat
ett erfarande av rättviseresonemang som uttryckande av personliga åsikter
snarare än argumentation. Under lektionerna diskuterades rättvisa på detta
sätt av såväl lärare som elever, och associationen till magkänslan var också
stark i lärargrupperna. Hos lärarna framkom detta sätt att tala om rättvisa
tydligt under de inledande diskussionerna i lärarlaget, om hur man skulle
kunna presentera rättvisa som ämnesinnehåll – flera lärare i de olika
grupperna föreslog att man skulle utgå från elevernas personliga upplevelser
av orättvisa till exempel i förhållande till de egna syskonen. Underförstått i
detta finns idén om att vi alla vet och känner när någonting är rättvist eller
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inte. Rättvisa framstår här som ett absolut värde, som någonting som vi alla
känner till, alternativt som givet av naturen, Gud eller lagen.
Ett annat vardagsmässigt sätt att tala om rättvisa som återkom under
lektionerna var att tala om att förhållanden är rättvisa eller kanske framförallt
orättvisa mot någon. Detta sätt att tala får till följd att ett förhållande kan
beskrivas som rättvist mot en person samtidigt som det är orättvist mot
någon annan. Ett tydligt mönster här var lärarnas benägenhet att konstruera
exempel och uppgifter där åsikter fick företrädas av fiktiva personer som
själva tjänade på ett visst förhållande, till exempel en miljonär som motsatte
sig behovsprövade barnbidrag. Även det faktum att lärarna inte belyste detta
erfarande som en missuppfattning genom att tillsammans med elever lyfta
frågan om huruvida någonting kan vara rättvist utan att vara rättvist
gentemot alla berörda, kan ha bidragit till att förstärka elevernas erfarande.
Man kan alltså säga att eleverna kunde resonera polysemantiskt om
rättvisa som ett principiellt värde i en vardagskontext, men de hade inte
utvecklat det som ett medvetet, systematiskt kunnande och såg det inte som
grundläggande för att ”göra samhällskunskap”. Ett specifikt ämnesspråk
hade kanske kunnat fungera som ett medierande redskap i Wertsch mening
(Wertsch, 1998). Den skillnad som här görs mellan ”vardagsspråk” och
”ämnesspråk” ska inte jämställas med den dikotomi mellan vardagligt och
vetenskapligt tänkande som en tradition i Vygotskys efterföljd talar om
(Matusov, 2001b). Denna dikotomi har ifrågasatts av Lave och Engeström,
vilka menar att de olika språkbruken snarare ska ses som uttryck för olika
sociala kontexter. Ämnesspråket skulle dock kunna tjäna som ett medierande
redskap för ett systematiserande och en adekvat representation av kunnandet,
vilket skulle kunna leda till uttryck för kunnandet som lärarna känner igen
som kvalificerat.
Variation av kritiska aspekter som medierande redskap
Att urskilja principgrunderna gör det samtidigt möjligt att anta eller förkasta
dem, kort sagt att granska dem kritiskt. För att möjliggöra för eleverna att
erfara det direkta kunskapsinnehållet i lärandeobjektet, rättvisa, som ett
principiellt värde fungerade exemplen som demonstrerade principer och
principgrunder med hjälp av variation ganska väl. I forskningslektion två
och tre i LS1 fick eleverna till exempel en uppgift som bestod i att utifrån
var och en av de fyra presenterade vedergällningsprinciperna diskutera hur
principen skulle fungera som rättstänkande på en samhällelig nivå, för
lagstiftning. Uppgifterna var utformade med hjälp av en variationsteoretisk
design (Pang & Marton, 2006; Lo, 2012). Genom att variera
rättviseprinciperna i relation till en ickevariant samhällsfråga kontrasterades
den kritiska aspekten av principgrunderna hos rättviseprinciperna gentemot
varandra. Eleverna hade här inga problem att resonera om de principiella
grunderna för de olika argumenten. Förekomsten av lärande, i meningen
förändrat praktikdeltagande, samtidigt med ett förmodat förändrat erfarande
av en eller flera av de objekt som kunnandet riktar sig mot, verkar alltså
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sammanfalla med variation av kritiska aspekter. Det är dock intressant att
titta närmare på när denna variation förekom. De flesta exemplen på
variation av de kritiska aspekterna förekom när eleverna pratade med
varandra i gruppdiskussioner, som präglades av den sortens intersubjektivitet
och genuina behov av kunnandet som diskuteras ovan. Det förekom även
ofta att eleverna själva öppnade upp för variation av de dimensioner av
kunnandet som utgjorde kritiska aspekter, när de själva initierade en genuin
problemställning som skapade ett behov av kunnandet. Variation har
konstaterats vara en nödvändighet för urskiljande, och Marton påpekar att
variationen i en lärandesituation kan skapas av den lärande själv eller genom
andra (Marton, under utgivning). Den genom undervisningen erbjudna
variationen kan fungera som ett medierande redskap för ett
omkonstituerande, eller ett annat erfarande, av objekten för kunnandet.
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Del 3 Slutsatser och diskussion

9 Diskussion av undersökningens resultat
Huvudfrågan för undersökningen var: vad innebär det att kunna resonera om
rättvisa
i
förhållande
till
samhällsfrågor
i
gymnasiets
samhällskunskapsundervisning? För att besvara frågan undersöktes olika
möjliga sätt som elever erfar rättvisa på i undervisningen i samhällskunskap
på gymnasiet, och olika möjliga sätt som elever erfar vad det är att resonera
om rättvisa i samhällskunskap på. Dessa två aspekter av kunnandet
undersöktes genom fenomenografisk analys av transkriberat material från sju
förstudieintervjuer, nio forskningslektioner i samhällskunskap från tre
Learning study kring det aktuella kunnandet, samt skriftliga för- och eftertest
från forskningslektionerna. Utifrån detta resultat identifierades vilka aspekter
av rättvisa och resonerande i samhällskunskap som framträdde som kritiska
för att utveckla kunnandet. Relationen mellan rättvisa och att resonera om
rättvisa i samhällskunskap undersöktes genom identifierande av olika
manifesterade sätt att resonera om rättvisa. Slutligen undersöktes relationen
mellan elevernas lärande och samhällskunskapspraktiken, genom en
innehållsinriktad samtalsanalys av det insamlade materialet som fokuserade
kommunikativa handlingar i relation till elevers förändrade
praktikdeltagande.
Slutsatser
Elevers erfarande av rättvisa befanns röra sig mellan erfarandet av rättvisa
som ett universellt värde, som ett personligt värde eller som ett principiellt
värde. Elevers erfarande av att resonera om rättvisa i samhällskunskap rörde
sig mellan att resonera som att redogöra för rättvisa, att analysera orsaker till
rättviseperspektiv och att kritiskt granska grunderna för rättviseprinciper. Att
kunna resonera om rättvisa i samhällskunskap på ett kvalificerat sätt
förutsätter därmed att kunna kritiskt granska olika principiella värden. När
en elev resonerar på detta sätt fokuserar hen på ett synkront angreppssätt, till
exempel genom att diskutera om ett visst fördelningsproblem löses bäst med
hjälp av ett rättviseresonemang grundat på likhetsprincipen eller på
prestationsprincipen. Samma sak gäller när elever kan analysera huruvida ett
visst fördelningspolitiskt förslag utformats utifrån en likhets-, prestationseller behovsprincip, eller huruvida en viss syn på vedergällning utgår ifrån
en ”lika för lika”-princip eller en ”gyllene regeln”-princip. Snarare än att
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enbart kunna formulera pro- eller kontraargument för ett visst
rättviseperspektiv handlar det alltså om att inta en synkron positionering,
dvs. att analysera ett perspektiv i relation till andra.
De kritiska aspekterna av detta kunnande befanns i materialet vara
relativitet hos rättvisa, principgrunder hos rättviseprinciper, det analyserande
i att resonera om rättvisa i samhällskunskap samt det granskande i att
resonera om rättvisa i samhällskunskap. Undersökningens resultat påvisar att
alla dessa aspekter av kunnandet behöver urskiljas för att det avsedda
kunnandet ska komma till uttryck. Relationen mellan erfarandet av dessa
aspekter av kunnandet och kunnandets manifesterade uttryck i praktiken
sammanfattades som sex olika sätt att resonera om rättvisa (se tabell 3, s.
97).
I analysen av kommunikativa handlingar i praktiken som påverkade
elevernas lärande framträdde ett antal förutsättningar i undervisningen som
betydelsefulla
för
elevernas
förändrade
deltagande
i
samhällskunskapspraktiken. Dessa var lärarnas ämneskunnande – det
erfarande av lärandeobjektet som uttrycktes av lärarna i undervisningen –
samt undervisningsverksamhetens underförstådda syfte och ett genuint
behov av det avsedda kunnandet i verksamheten. Kommunikativa handlingar
som verkar kunna underlätta för upprättande av dessa förutsättningar är
uppgifter som skapar lärandeaktiviteter, ämnesspråk som medierande
redskap och variation av kritiska aspekter som medierande redskap.
För att kunna resonera om rättvisa på ett kvalificerat sätt, dvs. på ett sätt
som går utöver Christensens ”värdshusdiskussion” som nämndes i
bakgrundskapitlet, behöver elever erfara rättvisa på ett visst sätt, men de
behöver också erfara vad det är att resonera om rättvisa på ett visst sätt. De
sätt elever erfar denna del av samhällskunskapspraktiken på och de sätt
elever erfar rättvisa på bidrar båda till de sätt som elever faktiskt resonerar
om rättvisa på. Om lärare blir medvetna om detta, och om innebörden av de
olika sätt som elever kan erfara rättvisa och resonerande om rättvisa i
samhällskunskap på, så kan de lättare identifiera vilka aspekter av kunnandet
som elever inte urskilt när de deltar i praktiken på ett mindre kvalificerat
sätt. Då kan lärare förhoppningsvis också lättare designa en undervisning
som kan möjliggöra för elever att kvalificera sitt sätt att resonera om rättvisa
i samhällskunskap.

Innebörden av att kunna resonera om rättvisa i samhällskunskap
De kategorier av erfaranden av rättvisa som framkom i undersökningen
skiljer sig åt strukturellt utifrån om rättvisa betraktas som något universellt
eller som något relativt. Den föreställning om intuitionism som återkommer i
relation till erfarandet av rättvisa som ett universellt värde återfinns i flera av
de teorier om rättvisa som diskuteras av Lindensjö (2004). I analysdelen
diskuteras även den roll som ett ”vardagligt” sätt att prata om rättvisa på kan
spela för detta erfarande. Urskiljande av principgrunder hos olika
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rättviseprinciper skiljer erfarandet av rättvisa som ett principiellt värde från
de övriga kategorierna av erfaranden, och även denna aspekt av rättvisa
diskuteras i analysen utifrån ett vanligt förekommande sätt att personifiera
olika rättviseperspektiv i undervisningen. De tre kategorierna presenteras i
undersökningen som horisontella, vilket innebär att ingen av kategorierna
innefattar någon av de övriga. Ändå är det i de undersökta
forskningslektionerna tydligt att det är erfarandet av rättvisa som ett
principiellt värde som lärarna oftast betraktar som önskvärt – det är detta
erfarande som utgör den didaktiska normen i praktiken. Varför är det då mer
önskvärt att erfara rättvisa som ett principiellt värde än som universellt eller
personligt?
Samma fråga kan ställas angående kategorierna av erfaranden av att
resonera om rättvisa i samhällskunskap. Dessa kategorier presenteras
horisontellt, vilket innebär att erfarandet av att resonera som att redogöra kan
sägas ingå i erfarandet av att resonera som att utreda orsaker, vilket i sin tur
ingår i erfarandet av att resonera som att kritiskt granska. För att kunna
granska något kritiskt behöver man kunna utreda dess orsaker och redogöra
för dessa. Att erfara resonerande om rättvisa i samhällskunskap som
redogörelse för något motsvarar en didaktisk norm som liknar Matusovs
(2011) kritiska tolkning av den implicita kunskapssynen hos Vygotsky: en
normativ vetenskaplig uppfattning som utgör (kunskaps-)målet för
undervisningen. Detta sätt att resonera kan också ses som ett naturligt
uttryck för en skolkultur som fokuserar kontroll av fördefinierade kunskaper.
Erfarandet av att resonera om rättvisa i samhällskunskap som utredande av
orsaker härrör eventuellt från ett stort fokus på just orsaksanalys som
analysform i samhällskunskap. Lärarens ”varför?” tolkas av eleverna som en
fråga efter orsaker till förhållanden snarare än skäl eller argument för
ståndpunkter. Det verkar också hänga samman med den nyss nämnda
tendensen att personifiera rättviseperspektiv i exempel där psykologiska och
sociala faktorer tillmäts stor vikt, eventuellt i en strävan att konkretisera
abstrakta idéer för eleverna. Erfarandet av att resonera i samhällskunskap
som kritisk granskning omfattas slutligen av det sätt att resonera som
beskrivits som polysemantiskt resonerande. I ett polysemantiskt resonerande
behandlas det diskuterade fenomenet som omfattande flera konkurrerande
innebörder, och målet med diskussionen kan vara antingen att kritiskt
granska principgrunderna, eller de ontologiska antagandena, för olika
tolkningar, eller att helt enkelt öppna upp det diskuterade fenomenets
innebörd genom analys. En uppgift som fungerade väl för att åstadkomma
detta slags resonerande hos eleverna var frågan ”Hur skulle rättviseprincip X
fungera för lagstiftning på samhällelig nivå?”, en frågeställning som
motsvarar Kants kategoriska imperativ där maximen för en handling skall
prövas som ”allmän lag”. Beskrivningen ”kritisk granskning” för den mest
komplexa kategorin av erfarande valdes för att målet med de förda
diskussionerna i samtliga fall föreföll vara att pröva de olika
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rättviseprinciperna gentemot varandra. Men varför är kritisk granskning så
viktigt inom samhällskunskap? Varför betraktas detta slags kunnande som
mer kvalificerat deltagande i samhällskunskapspraktiken än redogörandet
och orsaksutredandet? I detta arbetes inledande del diskuterades
samhällskunskapsämnets syfte – en samhällskunskap som lägger
tyngdpunkten på utvecklande av elevers självständiga och kritiska tänkande
snarare än på att lära elever ”färdiga fakta” om samhället, eller förankra
vissa värderingar, behöver fokusera kritiskt granskande och därmed även, i
rättvisefrågor, erfarandet av rättvisa som ett principiellt värde. Det mest
komplexa erfarandet av att resonera om rättvisa i samhällskunskap kan ses
som det sätt att delta i samhällskunskapspraktiken som är mest effektivt i
relation till syftet att pröva eller undersöka samhällsfrågor.
Utfallsrummets hierarkiska utformande medför inte heller att kritiskt
granskande av rättviseprinciper är ett kunnande som bygger på att man först
lärt sig resonera om rättvisa och utreda orsaker till rättviseperspektiv. Hirsts
(1974) liknelse vid ämnet som ett landskap att utforska snarare än en stege
att klättra uppför får illustrera vad som visade sig i den innehållsorienterade
samtalsanalysen: det var inte nödvändigt för eleverna att lära sig olika
aspekter av innehållet i någon särskild ordning. Det föreföll som om
uppgifter vilka skapade ett behov hos eleverna av att kritiskt granska
principgrunderna för olika rättviseprinciper, samtidigt möjliggjorde ett
erfarande av rättvisa som principiellt värde, utan att eleverna nödvändigtvis
behövde ha särskilda förkunskaper. Utfallsrummen bör således inte läsas
som om det mer komplexa erfarandet av att resonera om rättvisa är något
som måste föregås av kunnande som motsvarar de mindre komplexa
erfarandena. Tvärtom finns det inget i materialet som säger att detta slags
erfarande inte skulle kunna möjliggöras för betydligt yngre elever än de som
deltagit i denna studie.
Slutligen bör kritiskt granskande heller inte uppfattas som en mer
avancerand form av kunskap i något slags bedömningshänseende. De
konstruerade utfallsrummen som de presenteras i tabell 3 (i kapitel 8) kan
jämföras med de betygskriterier som fanns i den förra kursplanen för
Samhällskunskap A, i Lpf94 (2006) och kunskapskraven i den nuvarande
ämnesplanen för Samhällskunskap 1a1, 1a2 och 1b, i Gy11 (2011). I den
tidigare läroplanen användes i betygskriterierna verben ”redogöra”,
”beskriva”, ”söka, välja ut och ställa samman fakta” samt ”exemplifiera” för
att beskriva vad eleverna skulle kunna för att uppfylla betygskriterierna för
G-nivån. Verben som användes för att beskriva kunnandet för VG-nivån var
”reflektera”, ”diskutera”, ”analysera” och ”värdera” och för MVG-nivån
användes ”analysera”, ”dra slutsatser” samt ”visa ett kritiskt
förhållningssätt”. Med detta slags beskrivning var det eventuellt inte
förvånande att lärare tolkade beskrivningarna av kunskap i styrdokumenten
som en hierarki av olika kunskapstyper snarare än som olika aspekter av ett
kunskapsbegrepp. I den senare läroplanen används i kunskapskraven för alla
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betygsnivåer skrivningarna ”redogöra”, ”förklara samband och dra
slutsatser”, ”diskutera”, ”argumentera” och ”analysera” för att beskriva vad
eleverna ska kunna. Här framhålls alltså flera olika sätt att uttrycka
kunskaper, och alla de funna kategorierna av erfaranden av att resonera i
samhällskunskap som presenteras i studien kan relateras till den
grundläggande kunskapskravsnivån lika väl som till de högre i ämnesplanen.
Beträffande verbet ”analysera” i kurskravsbeskrivningarna, ska eleven för
alla betygsnivåer kunna ”analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker
och konsekvenser”, med den skillnaden att för E-nivå ska eleven identifiera
”någon orsak och konsekvens”, medan eleven för C-nivå identifierar ”några
orsaker och konsekvenser” och för A-nivå identifierar ”flera orsaker och
konsekvenser”. Den analys som avses förefaller därmed främst vara en
orsaksanalys. Beträffande det slags kritiskt granskande analys som
undersökts i denna studie är kravet att eleven för E-nivå ska analysera ”olika
samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande
idéerna” översiktligt, medan eleven för C-nivå ska göra denna analys
utförligt och för A-nivå utförligt och nyanserat. I relation till dessa
skrivningar ger det slags beskrivning av kunnandet som presenteras i studien
inte något särskilt stöd. I analysen har ingen skillnad gjorts på
nyansrikedomen beträffande till exempel kontextuella kunskaper eller sådant
som språklig utförlighet och exakthet, när olika elevutsagor sorterats till
olika kategorier av erfaranden. Snarare än att jämföras med en högre
kunskapskravnivå, framstår det kunnande som undersökts i denna studie som
något alla elever bör, och kan utveckla. Däremot förefaller det som om goda
kontextuella kunskaper och ett nyanserat och ämnesanknutet språk kan verka
som medierande redskap för ett erfarande av rättvisa som principiellt värde
och för resonerande i samhällskunskap som kritisk granskning.5

Vilken praktik möjliggör ett kvalificerat sätt att resonera i
samhällskunskap?
Utifrån denna undersökning verkar det som att vissa förutsättningar i
praktiken krävs för att lärare på ett effektivt och systematiskt sätt ska kunna
erbjuda elever de redskap som kan underlätta utvecklandet av kunnandet att
resonera om rättvisa. Dessa förutsättningar är ett väl utvecklat eget
ämneskunnande hos lärarna, ett aktivt omstrukturerande av motverkande
syfte, vanor och förväntningar i samhällskunskapens praktikgrund och att
lärarna fokuserar behovet och relevansen av kunnandet. Lärarens verktyg för
5

Möjligen skulle beskrivningarna av analyserande på olika nivåer i kunskapskraven
snarare kunna läsas som anvisningar till läraren om hur en större förtrogenhet med
ämnesinnehållet kan förväntas komma till uttryck hos en elev, än som en kravspecifikation till
eleven på vad hen skall utföra för att erhålla ett viss betyg?
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att skapa dessa förutsättningar utgörs av samma kommunikativa handlingar
som erbjuder eleverna redskap för att utveckla kunnandet. Resultatet från
analyserna indikerar att uppgifter som kan ta form som lärandeaktiviteter i
verksamhetsteoretisk mening (Wertsch, 1998) verkar kunna underlätta för
upprättande av en effektiv undervisningspraktik. Sådana uppgifter bör för
eleverna introducera medierande redskap som, genom att de internaliseras av
eleverna, kan stödja dem i deras lärande, dvs. för deras förändrade
deltagande i den aktuella verksamheten. De presenterade resultaten indikerar
att såväl ett ämnesspecifikt språkbruk som olika slag av fokusering av olika
aspekter av att resonera om rättvisa, skulle kunna utgöra sådana medierande
redskap.
En strävan i undersökningen har varit att pröva att anlägga ett
sociokulturellt perspektiv på en ämnesinnehållsundersökning som utgår från
Learning study och ett variationsteoretiskt perspektiv på kunnande. Därmed
fokuseras även frågan om variation i relation till en verksamhetsteoretisk
förståelse av samhällskunskapspraktiken. Lärande förefaller att alltid bestå i
variation av värden av de aspekter av ett fenomen som öppnar upp för ett
annat erfarande av fenomenet, och ett annat praktikdeltagande (Marton,
under utgivning). I sitt meningsskapande skapar eleven en egen variation,
men läraren och undervisningsdesignen kan erbjuda en extern variation i
form av medierande redskap som eleven får möjlighet att internalisera. På
samma sätt kan ett ämnesspråk fungera som medierande redskap för
eleverna, särskilt för att skilja ut det ämnesspecifika erfarandet av rättvisa
som principiellt värde från mer vardagliga erfaranden. Verksamhetsteori är
ett lärandeteoretiskt perspektiv som ännu inte utforskats i större omfattning
inom de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, och användandet av
verksamhetsteori som ett kompletterande perspektiv till variationsteori inom
Learning study, och som en utgångspunkt för design och analys av
samhällskunskapsundervisning, skulle kunna bidra till en vidareutveckling
av samhällskunskapsdidaktisk forskning.
Resultatet från denna studie kan bidra till utformande av didaktiska
redskap som går utöver ett idag stoff-fokuserat läromedelsutbud samt till
vidare empiriskt prövande av teoretiskt underbyggd undervisningsdesign i
samhällskunskap.

En innehållsinriktad ämnesdidaktik
En slutsats som kan dras utifrån resultatet av analysen av kommunikativa
handlingar i undersvisningen som hade betydelse för elevernas lärande, är att
lärandeobjektsanalysen är en till stora delar förbisedd del av lärares
planeringsarbete, och kanske av den ämnesdidaktiska utbildningen av lärare.
Lärare i samhällskunskap förefaller att behöva analysera hur de själva förstår
och erfar samhällskunskapsinnehållet. Det är möjligt att många
samhällskunskapslärare idag tar för givet att de med ett visst ämnesinnehåll
avser samma sak som alla andra samhällsvetare. ”Analys” verkar i
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samhällskunskapsdiskursen till exempel ofta tolkas enbart som orsaksanalys.
Det finns oklarheter hos lärare både om vad samhällskunskaps-kunnandet
innebär och om hur de ska hålla isär ”vardagserfarandet” och
”ämneserfarandet” av det innehåll som man sysslar med i ämnet. I Sandahls
undersökning av lärares beskrivningar av ämnesinnehållet (2011) är det
”samhällsvetenskapligt perspektivtagande”, det första av de fem
tankebegrepp som föreslås som utmärkande för samhällskunskap som
ämnesdisciplin, som tydligast anknyter till det här undersökta kunnandet.
Samhällsvetenskapligt perspektivtagande beskrivs som innefattande både
förmågan att sätta sig in i och föreställa sig andra människors världsbild och
förmågan att identifiera och resonera om olika ideologiska och politiska
perspektiv. Denna undersöknings resultat visar vikten av att lärare i sin
analys av ämneskunnandet särskiljer olika slag av analys i samhällskunskap
(som orsaksanalys och kritisk granskning) och de strukturella särdragen hos
det fenomen som granskas. Lärare skulle kunna gagnas av att noggrannare
undersöka vilka exempel och frågor som främjar ett utvecklande av det
önskade kunnandet. Detta skulle kunna göras genom att i undervisning pröva
och utvärdera lärandeaktiviteter som utformats med hjälp av resultatet i
studien.
I diskussionen om relationen mellan de olika aspekterna av kunnandet
tror jag att den inbördes relationen mellan dessa måste synliggöras och
relateras till praktiken, i lärares analys av ämnesinnehållet. Fenomenografin
antar att vårt erfarande av ett fenomen strukturerar hur vi förhåller oss till
det, men resultatet i studien pekar mot att vissa praktiker, och ett visst
förhållningssätt, även kan få oss att erfara ett fenomen på ett nytt sätt. Även
inom Learning study i allmänhet läggs ofta för liten vikt vid lärarnas analys
av sitt eget erfarande av lärandeobjektet. Hur kan lärare till exempel hantera
det faktum att deras eget erfarande av lärandeobjektet förändras under och på
grund av en pågående Learning study, och hur påverkar detta bedömningen
av undervisningens effekter? En utvecklad fenomenografisk analys av den
egna lärargruppens variation av erfarande av en viss förmåga eller ett visst
kunskapsinnehåll (dvs. ett potentiellt lärandeobjekt i en Learning study)
skulle också kunna gagna både lärarlag som arbetar för att identifiera
möjliga kritiska aspekter i förhållande till olika elevgrupper, och en djupare
ämnesdidaktisk kunskap hos lärarstuderande under utbildningen.
En ämnesdidaktisk analys av samhällskunskapens syfte
Nära knutet till behovet av en utvecklad ämnesdidaktisk analys av
samhällskunskapens ämnesinnehåll, finns behovet av en utvecklad
ämnesdidaktisk analys av samhällskunskapens syfte. I forskningsöversikten i
arbetets inledande del beskrevs hur olika tolkningar av syftet med
samhällskunskapsundervisning leder till olika fokusering av ämnesinnehåll.
Det kunnande som här undersökts och beskrivits fokuserar på utvecklandet
av ett kritiskt förhållningssätt till värdedimensioner i samhällsfrågor, ett
kunnande som blir relevant i en förståelse av samhällskunskap som syftande
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till effektivt medborgerligt deltagande i en polyarkisk demokrati (Dahl,
1989). En utvecklad diskussion bland aktiva lärare om huruvida
samhällskunskapsämnet
främst
ses
som
faktaorienterande,
värdereproducerande
eller
utvecklande
av
kritiskt
tänkande
samhällsdeltagare, och om vilket slags kunnande som främjar dessa olika
syften, skulle kunna utveckla samhällskunskapspraktiken.
Kan då det kunnande som beskrivs i denna studie betraktas som relevant
för gymnasieelever – är det inte för mycket att kräva att sextonåringar ska
kunna granska något så filosofiskt komplext som grunderna för principiella
ställningstaganden i politiska frågor? Undersökningen visar att det inte är för
mycket att kräva, då det framgår att eleverna faktiskt har, eller kan få,
tillgång till detta kunnande under lämpliga omständigheter. Till exempel
förefaller det vara av stor vikt att eleverna erfar det som relevant att resonera
på detta sätt. Det vore även intressant att vidare undersöka om inte detta
slags kunnande kan möjliggöras även för yngre elever. I det undersökta
materialet har kunnandet hos eleverna dock varit ostrukturerat och
oreflekterat (i meningen inte uttryckligen reflekterat), och det kan antas att
tillgång till tydligare medierande redskap än vad som erbjöds i
forskningslektionerna hade varit till hjälp för eleverna. I relation till en
pågående diskussion om samhällskunskapsdidaktiska redskap framhålls här
kritisk granskning som viktig för ett medborgarkompetensutvecklande syfte
hos samhällskunskapen. Om den kritiska granskningen skall fokuseras inom
samhällskunskapsundervisningen behöver denna inriktas mer på att utveckla
kunnanden som riktar sig mot kritisk analys än på att reproducera fakta.
Även det starka fokus som verkar finnas på orsaksanalys i läroböcker idag
skulle kunna problematiseras utifrån de resultat som framkommit i analysen
av betydelsen av olika kommunikativa handlingar i praktiken. En möjlighet
vore att i samarbete med aktiva lärare vidare utveckla redskap för en
undervisning som utvecklar kritisk granskning, och pröva dessa genom
exempelvis iterativa designstudier/Learning study med fokus på utveckling
av undervisningsdesign.
Ett praktikperspektiv i ämnesdisciplinen?
Genom att beskriva vad det är elever kan och gör när de resonerar om
rättvisa i samhällsfrågor, och relatera detta till politisk-filosofisk teori, kan
resultatet bidra med ett praktikgrundat perspektiv till en utvecklad
rättviseteoretisk diskussion, samt till en diskussion om vilket
ämneskunnande som är relevant för lärare att ha. Till att börja med kan
resultatet av den fenomenografiska analysen av elevernas erfaranden av
rättvisa relateras till politiska teorier om rättvisa. Erfarandet av rättvisa som
ett universellt värde motsvarar till exempel Nussbaums (2002) idé om
universella mänskliga rättigheter. Erfarandet av rättvisa som ett personligt
värde är särskilt intressant att relatera till Rawls rättviseteori. Rawls (1971)
utgångspunkt är att vi som människor styrs av vårt egenintresse, och att vi
just därför behöver placeras, teoretiskt, i originalpositionen där vi inte har
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någon uppfattning om vår egen situation. Även den kritik som riktats mot
Rawls tar utgångspunkt i egenintresset och ifrågasätter enskilda individers
personliga intresse i att, utifrån originalpositionen, betrakta maximinprincipen som den mest rättvisa. Samtidigt rör sig egentligen ingen av de
klassiska rättviseteorierna inom ramarna för det strukturella erfarandet av
rättvisa som ett personligt värde, eftersom ett grundläggande strukturellt
drag där är att rättvisa är något helt subjektivt som inte är meningsfullt att
diskutera. Erfarandet av rättvisa som ett principiellt värde, där grunderna för
olika principiella ståndpunkter är det som diskuteras, utgör en förutsättning
för de flesta politisk-filosofiska rättviseteoretiska diskussionerna man som
blivande gymnsielärare i samhällskunskap möter inom universitetsämnet
statsvetenskap. Som exempel kan nämnas Nozicks (1974) principiella
ståndpunkt att beskattning är orättvist, där han explicit utgår från
självägarskap och äganderätt som principgrunder. Den kritik som till
exempel Cohen (1977) riktar mot Nozicks slutsatser riktar också in sig på att
ifrågasätta giltigheten hos hans principgrund (antagandet att självägarskap
leder till fri besittningsrätt och äganderätt), vilket placerar kritiken av
Nozicks ståndpunkt inom samma erfarandekategori som ståndpunkten själv.
Begrepp som inom ramen för samhällskunskapspraktiken bör diskuteras
polysemantiskt har inom statsvetenskap och politisk filosofi benämnts som
”Essentially Contested Concepts”, vilket kan översättas med ”essentiellt
omtvistade begrepp”. Denna term beskriver begrepp som till sin natur är
omtvistade men där konkurrerande tolkningar samtidigt grundar sig på
hållbara argument (Gallie, 1956; Collier, Fernando, & Maciuceanu, 2006;
Ruben, 2010) . Ett essentiellt omtvistat begrepp befinner sig i centrum för en
pågående, olöslig konflikt mellan olika konkurrerande uppfattningar om
världen. Dessa konkurrerande uppfattningar är oförenliga men upprätthålls
var för sig av hållbara argument (Gallie, 1956). Förslaget att betrakta flera
grundläggande politiska begrepp (demokrati, makt, konst, samhällsnytta)
som essentiellt omtvistade, har kritiserats för att uppmana till radikal
relativism och motverka en meningsfull politisk diskurs. Collier m fl (2006)
påpekar att en sådan kritik är rimlig om målet med en begreppsanalys är att
etablera ett begrepps exakta innebörd. Om målet med en begreppsanalys
däremot är att beskriva komplexa begrepp utifrån hur de förekommer i och
konstituerar en verklighet är Gallies ramverk för essentiellt omtvistade
begrepp användbart. Enligt David-Hillel Ruben (Ruben, 2010) var Gallies
syfte med ramverket en praktikgrundad analys av hur ett fenomen förstås i
olika sociala kontexter och vilken effekt dessa olika användningar och deras
inbördes relationer får för utvecklingen i olika samhälleliga frågor. Utifrån
tidigare beskrivna politisk-filosofiska diskussion kan rättvisa sägas utgöra
exempel på ett essentiellt omtvistat begrepp. Utmärkande för essentiellt
omtvistade begrepp är att de är värderande, komplexa och diversifierade
samt öppna för ytterligare tolkningar. De är ömsesidigt erkända som
omtvistade och behandlas som typexempel för ett fenomen. Den pågående
tvisten kring begreppet utvecklar kännedom om och innebörd av begreppet,
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inom en viss diskurs (Gallie, 1956). Utifrån de egenskaper som Gallie pekar
ut som definierande för essentiellt omtvistade begrepp passar erfarandet av
rättvisa som principiellt värde väl in: rättvisa är här ett värderande begrepp;
det är komplext och diversifierat i meningen sammansatt av olika möjliga
principiella tolkningar vilka utgår från principgrunder som kan analyseras,
och det är öppet för ytterligare principiella tolkningar än de kända. Rättvisa
erkänns här som ett fenomen vars innebörd vi tvistar om, och vars
principiella tolkningar samtidigt ska förstås som generellt gällande. Genom
analysen av principgrunderna för de olika diskuterade rättviseprinciperna
utvecklas insikter om rättvisa, och den enskilde elevens förutsättningar att
välja och argumentera för en välgrundad principiell ståndpunkt kring rättvisa
utökas.
Den samtida svenska utbildningen av ämneslärare i samhällskunskap har
ännu inte ett väl utvecklat didaktisk ämnesperspektiv, utan
ämnesundervisningen bedrivs ofta som renodlade studier inom disciplinerna
statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi och kulturgeografi. En dialog
mellan ämnesteori inom olika samhällskunskapsdiscipliner och fortsatt
utforskande av ett samhällskunskapsinnehålls konstituerande i praktiken
skulle kunna bidra till ett praktikgrundat perspektiv på ämnesstudier för
samhällskunskapslärare. Vad blir skillnaden för skolan som verksamhet om
de didaktiska frågorna undersöks med utgångspunkt i praktiken snarare än
med en mer normativ utgångspunkt, där det som fokuseras är lärarnas
uppfattningar om ämnesinnehållet eller det önskvärda ämnesinnehåll, sett
utifrån styrdokument och akademiska discipliner? En effekt skulle kunna
vara ett bemyndigande av praktikerna, i det att svar på didaktiska frågor
riktas mot praktiken. Didaktisk kunskap om ämnesinnehållet utgående från
en praktikgrundad empiri kan vara ett användbart redskap för lärare i
samhällskunskap. Genom att beskriva kunnande utifrån det sätt på vilket det
konstitueras i klassrummet utgör sådana teoretiska beskrivningar en god
grund för utformandet av effektiva lärandemiljöer.

Praktikgrunden som meningsskapande
Marton (under utgivning) beskriver fenomenografi som undersökandet av
”different meanings of the same things […] where ’things’ refers to anything
that might have different meanings”. Samtidigt exemplifierar Marton denna
beskrivning av fenomen med materiella saker som vin eller materia men
även med begrepp som demokrati, kantonesisk opera eller
kvadratekvationer. I denna studie behandlas även den verksamhet som
undervisningen i samhällskunskap utgör, närmare bestämt den del av
verksamheten som utgörs av att resonera om rättvisa i samhällskunskap, som
en aspekt av kunnandet. Denna aspekt är möjlig att erfara på olika sätt. Som
diskuterats ovan, i kapitel 5 (avsnittet ”Om vilka fenomen som undersöks”),
är det inte helt enkelt att avgränsa vilket eller vilka fenomen som är rimliga
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att undersöka för att utreda innebörden av ett kunnande. Den ickedualistiska
ontologin i fenomenografin medför att det blir orimligt att skilja handlingar
från föreställningar. I undersökningen framstår också rättvisa som en aspekt
av resonerandet om rättvisa i samhällskunskap. Även elevers tänkande om
rättvisa är en handling som utgör en aspekt av att erfara rättvisa, men
eftersom denna handling inte kan iakttas direkt av lärare eller andra elever så
lämnas den därhän i undersökningen. Det deltagande som bedöms av lärare
och som kan vara med eller mindre funktionellt för att uppnå målet med
samhällskunskapspraktiken, är de sätt på vilka elever pratar och skriver om
rättvisa, hur de använder begreppet i argumentation kring och undersökande
av samhällsfrågor. Genom att undersökningen riktats mot bägge dessa
aspekter av kunnandet, och genom att relationen dem emellan studerats som
den kommer till uttryck i praktiken, stärker resultatet att det är fruktsamt att
använda en fenomenografisk kunskapsbeskivning för att beskriva kunnandet.
Resultatet från denna ”mångsidiga” undersökning av ett ämnesinnehåll kan
förhoppningsvis hjälpa lärare att utröna vilken av de kritiska aspekterna som
elever inte urskilt när de resonerar på olika sätt om rättvisa i
samhällskunskapsundervisningen, än vad som skulle varit fallet med en
undersökning som enbart fokuserat antingen rättvisa eller att resonera i
samhällskunskap. Resultatet visar även på komplexiteten i det
”sammantvinnade” förhållandet mellan kunnandets direkta och indirekta
objekt (Marton & Booth, 1997; Pang & Marton, 2006). Samtidigt framhålls
här att det inte är rimligt att betrakta denna beskrivning av ämneskunnandet
som vare sig en exakt eller fullständig återgivning av det undersökta
kunnandet. De två aspekterna av kunnandet existerar inte i sig själva utan
enbart i relation till varandra och till deltagarna i praktiken, men även i
relation till en rad andra fenomen i en situerad kontext. Ytterligare fenomen
som relaterar sig till det undersökta kunnandet och kunde varit aktuella att
undersöka närmare i den praktik som utgjort underlag för just denna
undersökning är ideologi, samhällsfrågor, undervisning, att gå i skola,
mobbing, arbete, samhällsnytta osv. Med detta understryks att ett val gjorts
av vilka fenomen som kan betraktas som centrala aspekter av det aktuella
kunnandet, och att resultatet av undersökningen ska betraktas som en modell
för att beskriva kunnandet. Förhoppningen är att modellen ska visa sig
didaktiskt relevant genom att kunna bidra dels med teoretiska insikter om
ämnesinnehållet, dels med förslag till praktisk tillämpning i undervisningen.
Medan den fenomenografiska analysen fokuserar innebörden av,
meningen hos, rättvisa och att resonera om rättvisa, fokuserar den
innehållsorienterade
samtalsanalysen
innebörden
av
samhällskunskapspraktiken, den verksamhet i vilken rättvisa och
resonerande om rättvisa konstitueras. Vilken mening har denna verksamhet
för de deltagande? Hur erfar de praktiken? I ett verksamhetsteoretiskt
perspektiv är verksamhetens kulturella/historiska syfte meningsskapande för
det man gör, och de fenomen man gör det i relation till. I denna
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undersökning framstår den undersökta verksamheten ibland som syftande till
att eleverna ska berätta om alternativt visa att de känner till vad rättvisa är,
ibland som syftande till att förklara varför det finns olika perspektiv på
rättvisa och ibland som syftande till att pröva eller undersöka olika
rättviseprinciper. I bilden nedan relateras syftet med undervisningen samt
fenomenen rättvisa respektive resonerande om rättvisa i samhällskunskap till
de klassiska didaktiska frågorna om Varför?, Hur? och Vad?.
Att resonera om rättvisa i samhällskunskap

Varför?
Syftet med
verksamheten

Hur?
Att resonera om
rättvisa

För att berätta om
eller visa att man
känner till

Redogöra för

För att förklara

Utreda orsaker till

För att pröva eller
undersöka

Kritiskt granska
principgrunderna
för

Vad?
Rättvisa

Ett
universellt
värde

Personliga
värden

Principiella
värden

Figur 5 De didaktiska grundfrågorna i relation till kunnandet att resonera om
rättvisa

De streckade linjerna i bilden visar på sambandet mellan innebörder av syftet
med att resonera om rättvisa i samhällskunskap, av att göra det i praktiken
och av vad rättvisa erfars som. Genom variationsteorin visar Marton hur
urskiljande och erfarande är sammankopplat, och att variation av värden i de
aspekter som behöver urskiljas är nödvändig för att så ska ske. För att kunna
utföra vissa handlingar är det nödvändigt att vi urskiljer fenomen i världen
på ett visst sätt. Men vad avgör hur vi faktiskt kommer att handla i relation
till det vi urskiljer? Ett antagande inom variationsteori är att erfarande
möjliggör handlande, medan fenomenografin antar att handlande är uttryck
för erfarande. Marx Wartofsky beskriver istället urskiljande som kopplat till
den funktion det har för en viss praktik. Han vänder sig därmed mot idén att
vi först urskiljer och sedan agerar, och menar att urskiljandet i sig självt är en
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mänsklig praktik (Wartofsky, 1979). Mänskligt erfarande av världen kan för
Wartofsky inte skiljas från mänskliga praktiker, och praktiker utmärks av
målet med praktiken. Det av eleverna och lärarna uppfattade syftet med
samhällskunskapspraktiken påverkar på vilket sätt de agerar, och därmed
vilket kunnande som kan utvecklas inom samhällskunskapspraktiken. Resultaten i denna undersökning pekar på att det kan vara fruktsamt att anlägga
detta perspektiv på samhällskunskapspraktiken när vi försöker förstå innebörden av ämnesinnehållet och hur elevers lärande kan möjliggöras.

132

Summary
Richer reasoning about justice
What factors might qualify participation in the practise of civics?
Background
What constitutes a subject for education, and what determines the subject
content? The goal of Swedish civic education as described in national policy
documents is to develop the ability of critical thinking and other competences that qualifies students for active participation in society. But school is
something more than an institution regulated by the state. It is a social practise of its own, shaped by its participants – students and teachers above all.
Research about teachers’ conceptions of civic as a school subject show that
even though teachers say that they see the subject as developing students’
civic abilities, the education that they put into practise is one of mainly studying facts and concepts (Lindmark, 2013). The subject can also be described
as influenced by the academic disciplines that underlie it. In civics, the academic roots come from political science, history, economics and sociology
and the school subject is often described as vague and in need of a developed
disciplinary character (Bronäs & Selander, 2002; Schüllerqvist & Karlsson,
2011). In its practise the subject of civics has a tradition of classroom discussions and of using students own experiences into the teaching. This can be
seen as in line with what Wolfgang Klafki (1995a; 1995b) describes as the
core of teaching: for the teacher to show how the subject can help solving
problems that are essential to the students’ own lives. It is also part of the
problem with civics having the character of a ”tavern discussion”. A crucial
question for civics didactics is to qualify civic reasoning in the classroom.
To do this, the content of civics needs to be examined. This has not been
done in any length in Swedish civics didactic research (Johnsson Harrie,
2011), and especially not from a practise-based point of view. In this work
the knowing of how to reason about justice in civics is investigated. Justice,
alongside with freedom, is an area that constitutes the basis for different
political ideas and societal theories, and the ability to reason about these
values and ideas is crucial for identifying ones own and others positions in
issues of civics.

Previous research
Education about society’s laws, rules, norms and values has been a central
part of the curriculum since the introduction of public schooling in Sweden
in 1842 (Långström & Virta, 2011). In the didactic discussion about civics
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divergent views are found of what the purpose of civics is. The purpose of
shaping citizens loyal to democratic values and with good knowledge about
laws and regulations, can be seen as different from the purpose of developing students’ abilities to think critically and to act independently in society.
Ronald Evans (2010) and William B. Stanley (2010) develop the same discussion in relation to an American context of social studies. The American
discussion shows that these different views of what the purpose of civics
should be are deeply grounded in ideological ideas about society and citizenship. It is also closely related to the question of what content the subject of
civics should contain. The discussion of whether civics education should be
seen primarily as cultivating students or as emancipating of students, and of
whether there needs to be a contradiction between these purposes, can be
found in the history of the subject up until today, in Sweden as well as in its
neighbouring countries Norway, Denmark and Finland (Børhaug, 2010;
Christensen, 2011; Löfström, in press). At the same time the purpose of the
subject in all these countries is described as focusing the development of
students’ democratic competences, but the different ideological perspectives
on democracy leads to different ideas of what kind of knowledge students
need to develop democratic competences.
The field of didactics in Swedish social studies and civics is narrow, with
particularly few studies based in the practise of social studies and civics
classrooms (Johnsson Harrie, 2011). Many interview-based studies of civics
teachers’ opinions about the subject show that teachers focus both a cultivating and an emancipating purpose in civics (Vernersson, 1999; BernmarkOttosson, 2009; Karlsson, 2011; Lindmark, 2013), and the teachers seem to
think of themselves as free to shape the teaching the way they want
(Karlefjärd, 2011). At the same time the educational materials seems to
shape the educational practise and the content of the subject (Englund,
2006), and research on educational materials in civics show that the conception of democracy presented in textbooks reinforces the view of civics as a
cultivating subject, fostering loyal citizens (Bronäs, 2000). Several studies
also show that examinations and tests in civics focus propositional
knowledge as facts and concepts (Odenstad, 2010; Jansson, 2011; Lindmark,
2013) rather than critical thinking and the ability to reason. Research on the
impact of civic education on students suggests that it does not change their
view of democracy in any significant way (Frykholm & Nitzler, 1990;
Broman, 2009), even though deliberative civic education has been shown to
enhance students’ interests in civics as a subject (Forsberg, 2011) as well as
their ability to take perspective in reasoning about civic issues (Andersson,
2012). Research on the subject content in Swedish civics is scarce. Gunilla
Svingby (1989) is an early advocate for a greater focus on procedural
knowledge and developing students’ critical and reflective thinking. Most
studies on subject content addresses the issue of what students think of democracy (Eriksson, 2006; Ekman, 2007; Broman, 2009), but Ronald Severin
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(2002) examines students’ conceptions of power and societal change, and
how these conceptions are influenced by a learning dialogue. Students seem
to both grasp the concepts of power and societal change, and be able to use
them in giving general explanations to civic issues, when being in a conversation that gives them intellectual challenge and is conducted in a investigating, respectful manner. Johan Sandahl (2011) examines first and second
order concepts in civics and suggests five second order concepts as characteristic to the discipline of civics: social science perspectives, social science
causality, social science evidence, social science inference and social science
abstraction (Sandahl, 2013). Torben Spanget Christensen (2013) develops
this model further and stresses the growing need to enable students to become reflective and empowered through civics education. Kristoffer Larsson’s study (2013) of critical thinking among fifteen and sixteen year old
students is of particular interest to this work. Larsson examines the students’
conceptions of tasks where they are asked to analyse and discuss different
perspectives on justice, in writing. He finds that, in order to solve the task in
a qualified way, students both need to perceive the aim of the task as one of
critical thinking, and to perceive the substance of the task in certain ways.

Reasoning about justice
The ability to reason about justice is something that the teachers who participated in the gathering of material for this study did not know how to teach t
their students. What the teachers wanted the students to develop was a reasoning that presupposes the ability to simultaneously perceive several different existing meanings of justice, as well as the ontological grounds for these
meanings. From literary science the term polysemantic reasoning (Attridge,
2010) was taken to describe this kind of taking perspective, which can be
described as essential to a qualified civics practise. In this kind of argumentation, the meaning of a concept is understood as changing in relation to
different perspectives and values. In civics there are several concepts that
within the practise of the subject ought to be discussed in this way, for example ”justice”, ”freedom” and ”common good”. The ideological and philosophical discussion about the concept of justice in the field of political theory is versatile, ranging from Aristotle to present-day political philosophers as
John Rawls, Robert Nozick, Martha Nussbaum and Michael Waltzer. Different principles of justice are a recurring point of departure for differentiating
between political perspectives. This discussion is well covered by Bo Lindensjö (2004), who in his examining of principles of justice in different
times and cultures points to a number of convictions on rights, or moral assumptions, which makes out the grounds for different principles of justice.
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Aims and research questions
This study explores the meaning of knowing how to reason about justice in
civics in upper secondary school. The aim of the study is to describe this
knowing in a way that is useful to teachers. What does it mean to know how
to reason about justice and how can it be enabled by civic education? The
general purpose of the study is to contribute to a didactic understanding of
polysemantic reasoning about justice in civics.
The research questions are:
1. What possible meanings of students’ conceptions of justice in upper
secondary civic education can be found?
2. What possible meanings of students’ conceptions of what it is to
reason about justice in civics can be found?
3. What aspects of justice and of civic reasoning appear to be critical
for the development of the knowing of reasoning about justice in
civics?
4. How can the relation between students’ conceptions of justice and
students’ conceptions of civic reasoning be described?
5. What aspects of the teaching practise of civics create good conditions for students’ learning of how to reason about justice?

Theoretical starting points
In this work knowledge is seen as intentional. Knowing is always the knowing of something. According to Paul Hirst (1974) the learning of a subject is
similar to exploring a map - the knowing of something is an expression of
the knower’s relation to the world. The term knowing, taken from Ingrid
Carlgren (2011) and inspired by Hirst and Dewey, is used to describe this as
an activity that has to be seen in relation to the surrounding context, as situated. The study is based in a sociocultural understanding of knowing as a
certain kind of participation in a certain practise, and of learning as changed
participation in practice (Lave & Wenger, 1991; Rogoff, 1994). Thus the
knowing examined in this study is operationalized as participation of a certain quality, and not as a cognitive structure. Subject content is seen as constituted and developed by the practise in which it exists. The concept of
practise comprises collective conceptions of different phenomena as well as
ways of relating to these through actions and through artefacts mediating this
relation. Such mediating artefacts could for example be a practise-specific
language or practise-specific tools. This practice-oriented perspective of
knowing also relates to the way subject content is described by Ference Marton and Shirley Booth (1997) in relation to phenomenography, one of the
two main methods used in this study.
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Design of the study and collection of data
The material examined in the study consists of seven transcribed interviews
with upper secondary students about justice, and nine transcribed researchlessons conducted in three Learning Studies (Pang & Marton, 2003), as well
as written pre- and post-tests. In the Learning Studies, teaching was iteratively designed, tried and evaluated by three different teams of civics teachers, at
three upper secondary schools. Each Learning Study consisted of three research-lessons, conducted with different groups of students. The researchlessons were designed and analysed using Variation Theory (Marton,
Runesson, & Tsui, 2004; Lo, 2012) and the theory of Intersubjectivity in
Activity Theory (Matusov, 2001a). Furthermore, results from phenomenographic analyses of the preceding interviews were analysed in order to find
and open up critical aspects of the knowing to students. To examine different
possible meanings of the knowing of reasoning about justice as manifested
in the practise of civics, Phenomenography (Marton, 1981; Larsson, 1986)
and a version of content-oriented Conversation Analysis (Emanuelsson &
Sahlström, 2008; Melander & Sahlström, 2009; 2011) was used. The meaning of knowing how to reason about justice in civics was investigated
through the phenomenographic analysis of two phenomena – justice, and
civic reasoning about justice. The relation between students’ conceptions of
these phenomena in their manifested participation in the practise of civics
was described, as well as the critical aspects that separated these conceptions
from one another. Finally, communicative actions in the classroom practise
were analysed through Conversation Analysis, using terms from Variation
Theory and from the theory of Intersubjectivity.

Results and discussion
Students’ conceptions of justice were found to move between the conception
of justice as (A) a universal value, (B) a personal value or (C) a value of
principle. Students’ conceptions of civic reasoning about justice were found
to move between (a) reporting about justice, (b) analysing causes to perspectives on justice or (c) critical reasoning about principles of justice. The critical aspects of civic reasoning about justice that the students need to see appeared to be (1) the relativity of justice, (2) the grounds for arguments for
principles of justice and (3) the analysing as well as (4) the criticizing aspects of reasoning. These results are discussed in relation to theories of justice in political science. The different meanings are based upon different
maxims rather than changing with situations. These concepts are in political
theory known as Essentially Contested Concepts. They are in essence contested, but competing meanings are all sustained by respectable arguments
and evidence (Gallie, 1956; Collier, Fernando, & Maciuceanu, 2006; Ruben,
2010). W. B. Gallie suggested the term in order to create a framework for a
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practise-grounded way to analyse how a phenomenon is understood in different social contexts, and how this affects the development of different societal issues (Ruben, 2010).
Learning to reason about justice in civics as critical reasoning about
values of principle
Conditions of the practise of civics that were found to be of importance for
the students’ learning were the teachers’ subject-knowledge that was
expressed in their teaching, the assumed purpose of the practise of civics and
a genuine need for the intended knowledge in the practice. Some
communicative actions that seem to facilitate these conditions are activities
that are real learning tasks (Cobb, 1995) , a subject-specific language as a
mediating tool and variation of critical aspects as a mediating tool. The
results indicate that a practise of civic education that can qualify students
reasoning about justice could be designed by taking these aspects of the
practise into consideration.
What qualifies knowing in the education of civics?
The analysis of how the practise of civics can enable students to gain a more
qualified civic reasoning about justice seems to indicate that teachers may be
overlooking the importance of analysing their own understanding of the object of learning thoroughly. Closely related to the need for teachers to develop their analysis of the subject content of civics, is the need for teachers to
develop their analysis of the purpose of the practise of civics. Current education of civic subject teachers has not yet a well-developed subject didactic
perspective. Instead it is conducted through studies in the disciplines of political science, national economy, sociology and cultural geography. A dialogue between subject theory from different disciplines and further examining of how the subject content of civics is constituted in practise would contribute to a more praxis-based perspective on studies of subject content for
civic teachers.
Studying the meaning of knowing what is to be known
The study suggests that examining the meaning of knowing can benefit from
being directed to the classic didactical questions of What?, How? and Why?
The meaning of that which the knowing is about, the meaning of the way in
which the knowing is expressed and the meaning of what purpose the knowing serves are very much connected. According to Michael Wartofsky
(1979), experiencing the world does not come prior to acting in relation to
the world. Instead they are inseparable, and attuned to the goal of these acts.
Meaning making derives from practise, and thus we need to study the meaning of practise in order to understand the meaning of knowing.
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Bilagor
Bilaga 1 Fall och uppföljningsfrågor till förstudien
Land A:
•

•
•

Ojämn inkomstfördelning
(stora skillnader mellan
hög- och
låginkomsttagare)
Höga skatter, mer för
höginkomsttagare
Fri välfärd (skola,
sjukvård, barn- och
äldreomsorg, kultur,
idrott, infrastruktur)

Land B:
•

•
•

Ojämn inkomstfördelning
(stora skillnader mellan
hög- och
låginkomsttagare)
Låga skatter, lika mycket
för höginkomsttagare
Man betalar själv för
skola, sjukvård, barn- och
äldreomsorg, kultur,
idrott, infrastruktur

Uppföljningsfrågor:
1. Förklara på vilket sätt systemet i Land A kan beskrivas som rättvist och på
vilket sätt det kan beskrivas som orättvist, och på vilket sätt systemet i Land
B kan beskrivas som rättvist och på vilket sätt det kan beskrivas som
orättvist.
Till de som inte kan se något rättvist i det ena systemet:
2. Du kan inte komma på något sätt som man kan se att det här skulle kunna
vara rättvist?
3. Hur tänker de som har infört det här systemet – tänker de att nu ska vi
införa ett orättvist system?
4. Hur vet man vad som är rättvist? Tänker/känner alla likadant om detta?
Till de som gör klart sin egen uppfattning:
5. Kan du förstå hur någon tänker som tänker annorlunda än du om
rättvisa?
6. Vad beror det på, vilken uppfattning man har om rättvisa?
7. Kan man byta uppfattning om rättvisa, genom exv. samtal om
värderingar, eller undervisning?
8. Är rättvisa olika saker för olika människor? Om ja, kan vi då använda
begreppet i gemensamma diskussioner?
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Bilaga 2 Case från Learning study 2
Fallet – Bara en dator
”Lovisa, nu måste jag ha datorn!”, ropar mamma Lena från
vardagsrummet. Lena studerar sista terminen på sin vidareutbildning i
juridik och har en viktig inlämningsuppgift som hon behöver göra klart
och skicka in.
Lovisa är fullt upptagen med att spela spel på familjens
gemensamma dator med internetuppkoppling. Datorn står i
föräldrarnas arbetsrum. På senare tid kan man kalla rummet för
”datorsalen” eftersom alla gör anspråk på familjens dator med
internet. Hon har blivit ”helt besatt av spelandet” menar hennes
föräldrar. Lovisa tycker snarare att hon offrar sig för ”alla andra ska
ha datorn hela tiden”. Nu har lillbrorsan också börjat vara på nätet.
”Men jag måste hinna kolla min mail innan sportnytt”, hojtar pappa
Lars samtidigt.
”Varför har du inte gjort det på jobbet”, säger Lena anklagande.
”Nää, det är faktiskt min tur! Pappa lovade i går!” säger lillebror Pelle
besviket. ”Lovisa har spelat jättelänge! ”
”Har jag visst inte”, svarar Lovisa!
”Sluta bråka ungar”, dundrar pappa Lars.
Ingen annan familj har bara en dator, suckar Lovisa för sig själv.
”Skyll er själva när ni är så snåla att ni inte köper en till”, vrålar hon till
övriga familjen.
Enligt henne fattar föräldrarna ingenting. Det tar faktiskt mycket tid att
hinna bli bra och hänga med i det spel hon håller på med. Och vad
skulle hon annars göra på sin lediga tid. Skolan tar också mycket tid i
anspråk och hon använder datorn till en del inlämningsuppgifter. Men
ska man vara ärlig är datorn mest avkoppling.
”Lovisa, det handlar inte om snålhet”, säger pappa bevekande. Han
står i dörren och med huvudet på sned och sin mest medlande blick.
”Så länge mamma pluggar måste vi hålla igen på utgifterna. Det har
vi ju talat om, eller hur gumman.”
Hur ska familjen göra för att använda datorn på ett rättvist sätt? På
vilka olika sätt kan familjen fördela datoranvändningen rättvist?
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Bilaga 3 Medgivandeblankett elev

Medgivande för att filma och intervjua informant i
forskningssyfte
Under hösten kommer samhällskunskapslärarna på _____________
genomföra en så kallad Learning Study. Det huvudsakliga syftet med en
Learning Study är att utveckla undervisningen. Lärarna kommer att
tillsammans med en forskare planera forskningslektioner, som sedan
kommer att genomföras av skolans egna lärare. Alla lektionerna kommer att
filmas, så att vi forskare och lärare kan analysera vad som hände, t.ex. om
eleverna lärde sig det vi ville att de skulle lära sig. Före och efter lektionerna
kan vi vilja intervjua några elever, för att få exempel på hur det vi undervisar
om kan uppfattas av eleverna. Även dessa intervjuer kan dokumenteras med
videokamera. Både före och efter lektionen får eleverna utföra ett kort
skriftligt test. Detta gör vi för att vi skall kunna ”mäta” hur mycket och vad
eleverna har lärt sig på lektionen.
Detta är ett forskningsprojekt som genomförs i samarbete med Stockholms
Universitet och Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Det
filmade materialet hanteras och ansvaras för av forskare vid dessa lärosäten,
vilka är skyldiga att följa de forskningsetiska principer som gäller för all
forskning. Dessa principer och annat som också kan förknippas härmed kan
ses på denna länk: http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml
Detta innebär att filmerna aldrig kommer att publiceras på internet eller
annan offentligt forum. Däremot kan delar användas i utbildningssyfte för
lärare, dvs. vid föreläsningar och seminarier eller i forskningssammanhang.
Vid dessa tillfällen kommer filmerna aldrig att distribueras vidare utan
endast att visas. Filmerna kommer att skyddas och hanteras konfidentiellt,
enligt gängse regler. Inga uppgifter om elevens identitet kommer att
dokumenteras i samband med studien. Eleverna avidentifieras med koder,
t.ex. "elev 101".
På nedanstående blankett ombeds du ange på vilket sätt du ger tillstånd till
inspelningar och visning av det inspelade materialet.
Ansvarig för allt filmat material är doktorand Malin Tväråna vid Stockholms
Universitet, e-post: malin.tvarana@edu.su.se.
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Godkännande för medverkan i forskningsarbete
Namn:______________________________
Telefonnummer: ______________________
Jag lämnar härmed mitt godkännande till att bli filmad enligt beskrivningen
ovan, samt till att sekvenser från inspelningarna visas i forskningsändamål,
under gällande etiska forskningsregler.
________________________________ ___________________
Ort
Datum

________________________________
Underskrift
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Bilaga 4 Medgivandeblankett lärare

Medgivande för att filma och intervjua informant i
forskningssyfte
Under hösten kommer du som lärare genomföra en så kallad Learning Study.
Det huvudsakliga syftet med en Learning Study är att utveckla
undervisningen. Du och dina kollegor kommer att tillsammans med en
forskare planera och genomföra försökslektioner. Alla lektionerna samt
planerings- och analystillfällena kommer att filmas, så att vi forskare och
lärare kan analysera vad som hände, t.ex. om eleverna lärde sig det vi ville
att de skulle lära sig. I samband med projektet kan även lärare komma att
intervjuas. Även dessa intervjuer kan dokumenteras med videokamera.
Detta är ett forskningsprojekt som genomförs i samarbete med Stockholms
Universitet och Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Det
filmade materialet hanteras och ansvaras för av forskare vid dessa lärosäten,
vilka är skyldiga att följa de forskningsetiska principer som gäller för all
forskning. Dessa principer och annat som också kan förknippas härmed kan
ses på denna länk: http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml
Detta innebär att filmerna aldrig kommer att publiceras på internet eller
annan offentligt forum. Däremot kan delar användas i utbildningssyfte för
lärare, dvs. vid föreläsningar och seminarier eller i forskningssammanhang.
Vid dessa tillfällen kommer filmerna aldrig att distribueras vidare utan
endast att visas. Filmerna kommer att skyddas och hanteras konfidentiellt,
enligt gängse regler. Inga uppgifter om elevens identitet kommer att
dokumenteras i samband med studien. Deltagarna avidentifieras med koder,
t.ex. "lärare 101".
På nedanstående blankett ombeds du ange på vilket sätt du ger tillstånd till
inspelningar och visning av det inspelade materialet.
Ansvarig för allt filmat material är doktorand Malin Tväråna vid Stockholms
Universitet, e-post: malin.tvarana@edu.su.se.
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Godkännande för medverkan i forskningsarbete
Namn: ______________________________
Telefonnummer: ______________________
Jag lämnar härmed mitt godkännande till att bli filmad enligt beskrivningen
ovan, samt till att sekvenser från inspelningarna visas i forskningsändamål,
under gällande etiska forskningsregler.
________________________________ ___________________
Ort
Datum

________________________________
Underskrift
________________________________
Namnförtydligande
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