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Sammanfattning  

Det är en utmaning för många elever att analysera komplexa samhällsfrågor, samtidigt som det blir 

en alltmer central del i läroplanerna. Denna svårighet togs i beaktning och en kausalanalytisk modell 

utvecklades med syfte att hjälpa eleverna med deras analytiska förmåga. Utformningen av modellen 

gav eleverna möjlighet att koppla samhällsfrågan till kolumnerna orsak, konsekvens och åtgärd på 

en politisk och social nivå. I studien deltog 72 elever från tre olika gymnasieskolor. De skrev en 

analytisk fritext efter det aktiva arbetet med den framtagna modellen. Mätningen av analysförmågan 

hos eleverna utfördes genom en experimentell mellanpersondesign. Experimentgruppen tog del av 

den fullständiga modellen som innehöll alla kolumner, medan kontrollgruppen tog del av den ofull-

ständig modellen som inte innehöll kolumnen Åtgärd. Resultatet visar att det finns en skillnad 

mellan gruppen som tog del av den fullständiga modellen och den ofullständiga modellen av en 

effektstorlek på d = 0,74. Det visar en tendens att den framtagna kausalanalysmodellen kan vara 

ett steg i rätt riktning mot att hjälpa eleverna i den analytiska processen. 

 

Nyckelord: Samhällskunskapsdidaktik, kausalanalysmodell, analysförmåga, variationsteori, 

modellanvändning, experimentell studie, kvantitativ metod. 
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1. Inledning 

 

Att analysera en samhällsfråga på ett utvecklat sätt, som de högre betygskriterierna kräver, är en 

utmaning för många elever (Jägerskog et al. 2021). Det bekräftas av blivande samhällskunskapslä-

rare som menar att akademiska färdigheter, där analysering av komplexa samhällsstrukturer ingår, 

är en svårighet för eleverna (Nygren et al. 2022, 132–133). Enligt Johan Sandahl (2018) är det viktigt 

att inte endast konstatera svårigheterna utan också utveckla modeller och redskap som kan hjälpa 

eleverna att förbättra sin analysförmåga. Läraren behöver därmed ge eleverna ett instrument eller 

ett verktyg för att utveckla faktakunskapen till en högre analyserande nivå (Ekendahl et al. 2015, 

69; Hyltengren & Lindqvist 2014, 18). Enligt Ingegerd Ekendahl et al. (2015, 62) uppnår eleverna 

en sådan nivå när de plockar isär delar av en samhällsfråga och förstår den på ett djupare plan för 

att se olika mönster. Hur en lärare förbereder och skapar en sådan förståelse hos eleverna påverkar 

resultatet, vilket i sin tur påverkar effekten av analys. Förenklat handlar det om att förstå vad som 

sker i undervisningen och vilka metoder som ska användas för att eleverna ska uppnå en högre 

analytisk nivå.  

En förbättrad undervisning utgår från ”det som ska läras” och syftar till att utveckla elevernas 

lärande. Att analysera är mer komplext än att ta till sig fakta och lärandet uppstår när eleven kan 

urskilja olika delar av ett varierat innehåll (Ling 2014, 25). Ett verktyg i form av en modell ger dem 

inte enbart fördjupade kunskaper om den aktuella samhällsfrågan, utan det ger dem en systematisk 

och objektiv analys. Således är det förvånande att det inte finns en större mängd forskning inom 

området om vad det innebär att analysera eller hur olika modeller inverkar på elevernas analysför-

måga. I brist på forskning utformades en kausalanalysmodell till denna studie för att undersöka 

modellens påverkan vid en undervisningssituation om analysering av en komplex samhällsfråga.  

Enligt ämnesplanen i samhällskunskap för gymnasiet (2011) handlar en högre analytisk förmåga 

om att redogöra för bakomliggande idéer till problemet och se samband genom att förklara orsak, 

konsekvens samt åtgärd. Kausalanalysmodellen har utformats enligt beskrivningen i ämnesplanen 

och innefattar kolumner som ska hjälpa eleverna att uppnå en högre analytisk nivå. Förhoppning-

arna med denna utformning är att se om modellen har en påverkan på elevernas analysförmåga 

eller inte. Därmed är det av intresse att undersöka om modellanvändningen närmar sig en lösning 

på problematiken att analysera komplexa samhällsfrågor.  
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2. Bakgrund 

Följande avsnitt presenterar en övergripande redogörelse om samhällskunskapsdidaktiken och dess 

koppling till analysförmåga i styrdokumenten. Därefter presenteras hur analysmodeller kan använ-

das som ett pedagogiskt verktyg i samhällskunskapsundervisningen. 

2.1. Analysförmåga i samhällskunskapsundervisningen 

 

Enligt tradition har fokuset i samhällskunskap i hög utsträckning handlat om att samla på sig och 

minnas fakta. Sture Långström och Arja Virta (2016, 142) menar att det möjligen kan förklaras av 

samhällets utformning. Det kan exempelvis handla om att förändringstakten i samhället var lägre 

än vad den är idag och att ett kritiskt förhållningssätt inte uppmuntrades. Även när den första 

kursplanen för samhällskunskap betonade samhällsstudiernas analytiska karaktär var det inte förrän 

mot slutet av 1980-talet som analysförmågan fick större utrymme (Ekendahl et al. 2015, 53). I 

dagens läroplan för gymnasieskolan läggs stor vikt på det vetenskapliga tänkandet där analys-

förmåga är en kognitiv förmåga som särskilt lyfts fram. Det kan ses som en viktig förmåga att 

erhålla för att kunna delta i och påverka samhället (Jägerskog & Tväråna 2021, 19).  

Enligt läroplan för gymnasieskolan (Gy11, 2011) ska varje elev öka ”sin förmåga att analysera 

olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa kan ha”. De ska också öka förmågan att 

använda sina kunskaper som redskap för att ”formulera, analysera och pröva antaganden och lösa 

problem” (Gy11, 2011). Det räcker således inte att eleverna lär sig faktakunskaper för att utveckla 

deras tänkande om samhälleliga frågor. Vid analysering måste de förstå den komplexa verkligheten 

genom att plocka isär den och se sambandet mellan dess olika delar (Ekendahl et al. 2015, 62). 

Olika perspektiv som kan användas är exempelvis ekonomiska, politiska eller sociala frågor på 

lokala, nationella eller internationella nivåer (Ekendahl et al. 2015, 60; Kommentarmaterial till 

ämnesplanen i samhällskunskap 2011). Vidare står det i kommentarmaterialet att samhällsfrågan 

blir mer komplex av fler perspektiv eleven tar upp i analysen som visar på orsaker och konsekven-

ser. Det är emellertid viktigt att poängtera hur elevernas analyser ska bestå av kausala samband. De 

behöver även förstå att dessa samband sällan är linjära (Ekendahl et al. 2015, 156).   

 

2.2. Analysmodeller som pedagogiska verktyg i undervisningen 

 

Inom samhällsdidaktiken hamnar fokuset på frågan hur kan innehållet bli undervisningsbart och möjliggöra 

kunskap för eleverna? Enligt Ekendahl et al. (2015, 144) innefattar det att ge eleverna möjligheten att 

aktivera olika tankeredskap vid sitt utforskande av samhällsfrågor. Modeller är exempel på sådana 

redskap som kan ge eleverna möjligheten att betrakta världen utifrån olika roller och perspektiv 

(Gy11 2011). Det är emellertid viktigt att ”de modeller som används som stöd för eleverna belyser 

just de aspekter av fenomenet som är centrala för analysarbetet” (Jägerskog & Tväråna 2021, 12). 

Det innebär med andra ord att olika modeller öppnar upp för olika diskussioner. Vidare bör 
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modeller förstås som ett redskap som ska tillföra något i undervisningssituationer. En modell kan 

användas som ett sätt att ”uppmuntra till att möjliggöra problematiserande frågor och 

diskussioner” (Jägerskog & Tväråna 2021, 12) 

Enligt Ekendahl et al. (2015) är en analysmodell en illustration som går att arbeta med konkret 

i klassrummet. Idén med dessa analysmodeller är att eleverna ska se sig själva som teoretiska och 

förklarande individer. Emellertid behöver eleverna inneha eget vardagsförståelser av världen för att 

kunna förstå fenomen bättre och se kausala samband (Ekendahl et al. 2015, 66). De ska förstå hur 

deras förmåga kan utvecklas och frikopplas från det allmänna tyckandet (Hyltegren & Lindqvist 

2014, 97). Med det sagt ska inte dessa modeller användas som en passiv inlärning, utan som ett 

medel för att hjälpa eleverna att tänka analytiskt.  

Den vanligaste modellen att arbeta med är den samhällsvetenskapliga analysmodellen. Den hjäl-

per eleverna att strukturera sina analyser och se kausala samband med utgångspunkt i ett problem 

som exempelvis fattigdom. Eleven arbetar med orsaker bakom problemet, konsekvenser av pro-

blemet och slutligen åtgärder (se figur 1). Följaktligen kan denna samhällsvetenskapliga analysmo-

dell utformas genom olika nivåer. Dessa nivåer kan innefatta individ-, grupp- och samhällsnivå eller 

politiska, ekonomiska och sociala faktorer. Utformningen av modellen kan vid första anblick 

uppfattas som komplicerad och det är viktigt att gå igenom modellen tillsammans med eleverna 

innan den används. Det är särskilt viktigt vid svårtolkade modeller (Jägerskog & Tväråna 2021, 15). 

Figur 1. Den vanligt förekommande samhällsvetenskapliga analysmodellen.  
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3. Forskningsöversikt 

I följande avsnitt presenteras den forskningsöversikt som ger bakgrund till det forskningsområde 

som denna studie behandlar. Den tidigare forskningen behandlar frågor om vad det innebär att 

analysera en samhällsfråga inom samhällskunskapen samt hur analysmodeller används i under-

visningen. Därefter presenteras experimentella studier inom ämnesdidaktiken och en motivering 

till varför ytterligare empiriska studier behövs för att komplettera fältet. 

3.1. Kunskapen att analysera samhällsfrågor 

 

Skolforskningsinstitutet (2020, 44) beskriver analysförmåga som en kunskap där individen kan 

”urskilja och förstå olika perspektiv, konsekvenser och samband, samt att kunna göra bedömningar 

och dra slutsatser”. Vidare omfattas begreppet analysförmåga, i en didaktisk kontext, av kritiskt 

tänkande. Maria Rönnlund et al. (2019, 303) definierar kritiskt tänkande som förmågan att kunna 

reflektera, analysera och ifrågasätta samt att se fenomen från olika perspektiv. De menar att dessa 

förmågor är viktiga för det demokratiska deltagandet. Vidare menar de att kritiskt tänkande hjälper 

individer att se och kontextualisera sociala strukturer samt sina egna positioner i strukturerna. 

Kritiskt tänkande hjälper också eleverna att kunna ifrågasätta social ordning och agera för föränd-

ringar. Syftet med deras studie är att öka kunskapen om hur kritiskt tänkande kontextualiseras i det 

dagliga lärandet inom yrkesförberedande program. Likheten mellan föreliggande studie och 

Rönnlunds et al. är att de båda ämnar undersöka hur eleverna ökar sina kunskaper att reflektera 

och analysera. Skillnaden mellan studierna är att föreliggande studie undersöker inlärningsförmågan 

hos eleverna inom samhällsprogrammet med hjälp av en kausalanalysmodell, medan Rönnlund et 

al. (2019) undersöker hur kritiskt tänkande används i undervisningen inom yrkesförberedande 

program. Det gör de genom att observera den praktiska undervisningen samt intervjua elever och 

lärare. Därtill är det viktigt att skilja på det kritiska tänkandet och analysförmågan. Enligt 

Skolforskningsinstitutet (2020, 45) innebär ett kritiskt tänkande att eleven är medveten och kan 

reflektera över egna bedömningar och slutsatser. Med andra ord handlar det inte om att se varje 

del för sig – som i en analys – utan att se helheten av ens egna tankeprocess och vad den lett fram 

till.  

Vid beskrivning av analys refererar Thomas Klijnstra et al. (2022, 3) till Sandahls (2015) fyra 

faser som eleverna måste inkludera när de antar samhälleliga analyser. Faserna innefattar att 

beskriva problemet av situationen, orsaken till problemet, konsekvenserna av problemet och 

slutligen beskriva lösningen på problemet. I analysen av elevernas skrivna texter har forskarna kon-

ceptualiserat elevernas förmågor utifrån indikatorerna att beskriva, förklara och lösa underliggande 

problem (Klijnstra et al. 2022, 4). I studien har forskarna också definierat tre nivåer av resonemang 

som ska indikera hur avancerad elevernas analys är. Exempelvis operationaliserades orsaksanalys 

på avancerad nivå om eleven visade förmågan att jämföra och kontrastera flera orsaker för att 
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identifiera ett socialt problem. Det kunde också visas genom att de skiljer mellan olika typer av 

orsaker, exempelvis sociokulturella och politiskjuridiska (Klijnstra 2022, 20).   

Enligt Ann-Sofie Jägerskog et al. (2021) kan en samhällsfråga möjliggöra elevens sätt att identi-

fiera kritiska aspekter samt ge möjligheten att utveckla en mer kvalificerad analysförmåga. I studien 

förhåller de sig till en begränsad del av analysförmåga där kausalanalys är i fokus. Dessutom menar 

de att den orsaksutredande delen av en kausalanalys utgör grunden för en bedömning av vilka 

åtgärder som är mest rimliga (Jägerskog et al. 2021, 25). Resultaten från studien bidrar således till 

en konkretisering och förståelse för den kausala analysen. De kan se att olika erfaranden av den 

samhällsfråga som lyfts fram har en viktig betydelse för hur kvalificerade kausalanalyser eleverna 

kan skriva (Jägerskog et al. 2021, 22). Vidare argumenterar de för att stora och svåra samhällsfrågor 

bör få utrymme även hos elever i lägre åldrar. De menar även att framtida studier som fokuserar 

på hur ett sådant lärande kan utformas och genomföras behövs (Jägerskog et al. 2021, 26). I studien 

använder Jägerskog et al. (2021) en fenomenografisk ansats och metod för att definiera lärandet 

och analyserandet av materialet. Deras forskning grundas på en kvalitativ metod, vilket skiljer sig 

från föreliggande studie där en kvantitativ metod används för att mäta variation i modellanvändning 

hos elever. Som synes är vårt kunskapsobjekt att se om den framtagna kausalanalysmodellen kan 

vara ett verktyg för att möjliggöra den analytiska kunskapen. 

 

3.2. Användning av analysmodeller i undervisningen  

 

Johan Sandahl (2018) skriver utifrån intresset att undersöka undervisningspraktiken och hur elevers 

lärande går till. Enligt honom handlar det inte enbart om att konstatera svårigheterna hos eleverna 

i samhällskunskap, utan att utveckla modeller och redskap som kan hjälpa dem att övervinna dessa 

svårigheter. Vidare skriver han att dessa modeller kan vägleda elever i rätt riktning och därmed 

hjälpa lärarna att förbättra sin undervisning. Därtill menar Klijnstra (2022, 5–6) att det saknas 

empiriska bevis för elevernas användning av sådana verktyg och modeller. 

I en fallstudie från 2011 undersöker Sandahl hur samhällskunskapslärare arbetar med modeller 

i undervisningen för att lära eleverna att identifiera och analysera samhällsfrågor. I likhet till 

Ekendahls et al. (2015) förklaring om samhällsvetenskapliga analysmodeller – att göra den 

komplexa verkligheten mer tydlig för eleverna – framkommer det liknande argument av Sandahls 

resultat (2011). Det framkommer att eleverna får arbeta med dessa analysmodeller som ett verktyg 

för att strukturera deras analysförmåga. Lärarna menar att elevernas kunskaper behöver förankras 

i samhällsvetenskapliga redskap för att de sedan ska kunna strukturera sina kunskaper. Då kan 

eleverna få syn på samhällsfrågans alla delar och dess kausala samband (Sandahl 2011, 151). Något 

som inte framkommer i Sandahls fallstudie är på vilket sätt elevernas lärande kan utvecklas med 

hjälp av modellerna. Fokuset hamnar i stället på hur modellerna används av lärare. En åter-

kommande problematik är att samhällskunskapsdidaktisk forskning som undersöker och mäter 

elevernas inlärning av analysförmåga med hjälp av analysmodeller saknas. 
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Vidare skriver likaledes Emmy Jonasson Ring (2015) en studie som baseras på lärarintervjuer. 

Lärarna anser att utvecklandet av ett kausalt tänkande i samhällskunskap sker med hjälp av olika 

analysmodeller. De består av – i likhet till Ekendahl och Sandahl – orsaker, konsekvens samt 

åtgärder på diverse nivåer. Vidare skriver Christina Odenstad (2010, 43) att dessa begrepp är viktiga 

för eleverna att använda i sina provsvar för att visa på en analytisk förmåga. Följaktligen tydliggörs 

ytterligare ett ställningstagande från lärarnas perspektiv om hur analysförmågan bör användas, 

dessvärre inget om huruvida den fungerar i praktiken från elevens perspektiv. Ställningstagandet 

förtydligas när Sandahl (2011, 101) skriver:  

Att arbeta med modellen blir en process där eleverna lär sig ett samhällsvetenskapligt 

arbetssätt. Genom det lär sig eleverna alla de delar som behövs för att komma fram till hur 

man kommer fram till slutsatser i samhällskunskap. 

Citatet är baserat på ett antagande från lärarens perspektiv och säger ingenting om huruvida 

eleverna faktiskt har lärt sig samtliga delar och kunnat dra slutsatser utifrån dessa. Således ämnar 

vår studie att möjliggöra kunskap för eleverna genom att undersöka hur deras analysförmåga 

påverkas av den framtagna kausalanalysmodellen. I likhet till Sandahl (2018) handlar det inte enbart 

om att konstatera svårigheter i samhällskunskapsundervisningen utan att utveckla modeller som 

kan hjälpa dem att övervinna dem.   

3.3. Ämnesdidaktisk forskning med grund i experimentell metod 

 

Eftersom den analytiska förmågan är en central del i samhällskunskapens ämnesplan är det förvå-

nande att vi inte har funnit några experimentella studier inom området. En sådan studie hade 

kunnat visa på verktyg som Sandahl (2018) menar kan vägleda elever i rätt riktning. De 

experimentella studier som intresserar sig för elevernas utveckling föreligger inom det etiska eller 

källkritiska tänkandet, inte inom det analytiska tänkandet. Därmed saknas det tillförlitliga bevis om 

hur modellanvändning och analysförmågan kan ha en positiv påverkan på varandra; när det sedan 

tidigare studerats kvalitativt eller från lärares perspektiv.  

Carl-Anton Axelsson et al. (2021) undersöker hur elever kan utveckla det källkritiska tänkandet 

efter arbetet med ett verktyg som kan komma att förbättra deras laterala läsande. I det första expe-

rimentet delades 209 gymnasielever in i en kontroll- och experimentgrupp. Det som skiljde 

grupperna åt var att experimentgruppen fick en observationsinlärning och feedback på det de precis 

arbetade med innan de skrev eftertestet. Resultatet som togs fram med hjälp av ett T-test belyser 

att båda grupperna ökande den laterala läsningen men att experimentgruppen hade fler poäng än 

kontrollgruppen. Resultatet från det första experimentet visade att prestationen ökade bara genom 

det faktum att ta testet. Därför utfördes ett ytterligare experiment där kontrollgruppen fick en 

distraktionsuppgift medan experimentgruppen gjorde förtestet. I experiment två analyserades 

endast utförandet i eftertestet. Det visade en förbättring i interventionsgruppen med en effekt-
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storlek på 0.65 (Axelsson et al. 2021, 14). Studien indikerar att verktyget, men också observa-

tionsinlärning och feedback, stödjer elevernas förmåga att läsa lateralt.  

Vidare undersöker Hans Teke (2020) om en trestegsmodell kan effektivisera elevernas etiska 

medvetenhet långsiktigt. 542 gymnasielever ingick i en icke-randomiserad kontrollerad studie där 

samtliga tog del av ett förtest. De delades in i två grupper där ena gruppen arbetade med trestegs-

modellen i tolv veckor medan den andra gruppen tog del av vanlig katederundervisning med vissa 

kontrollerade inslag. Efter tolv veckor skrev samtliga deltagare ett eftertest som visade att gruppen 

som tog del av trestegsmodellen hade utvecklat en påvisbar kunskap. Båda grupperna utvecklades 

från förtestet till eftertestet i del b. Utvecklingen var signifikant starkare i interventionsgruppen 

(Teke 2020, 157).  

Dessa två forskningsstudier ämnar undersöka hur ett visst verktyg eller metod kan komma att 

påverka elevernas inlärning av en högre analytisk förmåga. Båda experimenten som presenterats 

visar en utveckling inom båda grupperna utifrån den förmåga som mäts. Utvecklingen har visat sig 

vara signifikant starkare i interventionsgrupperna. I likhet till ovan beskrivna forskningar används 

effektstorlek och signifikans även i föreliggande studie för att mäta utfallet av en intervention. Där-

emot mäter denna undersökning något annat än vad Axelsson et al. (2021) och Teke (2020) gör. 

Därför är det ett viktigt bidrag till forskningsfältet.  

 

3.4. Summering av tidigare forskning 

Tidigare forskning som undersöker elevernas analysförmåga baseras på kvalitativa egenskaper där 

forskarna väljer att exempelvis koda elevernas analyserande texter med en fenomenografisk ansats 

(se exempelvis Jägerskog et al. 2021). Till denna studie används i stället en kvantitativ kodning där 

analysförmåga kontrolleras i relation till en framtagen kausalanalysmodell. Användningen av 

analysmodeller i undervisningen har studerats från lärares undervisningssituationer baserat på 

intervjuer och observationer, inte från elevernas inlärningsförmåga (Sandahl 2011; Ring 2015). Den 

kunskapslucka som framkommer är att det saknas studier som undersöker hur modeller påverkar 

elevernas inlärning och om en viss kausalanalysmodell kan möjliggöra denna kunskap. Vidare har 

de experimentella studierna undersökt elevernas utvecklande av en specifik förmåga (Axelsson et 

al. 2021; Teke 2020). Således uppdagas en tydlig kunskapslucka eftersom det inte har genomförts 

experimentella studier om elevernas analysförmåga skiljer sig åt beroende på användning av ett 

specifikt verktyg.   
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Denna samhällsdidaktiska studie ämnar undersöka en undervisningssituation med koppling till 

elevernas inlärningsförmåga. Det didaktiska fältet är mångfacetterat och kan anta olika teoretiska 

aspekter. En av dessa är variationsteorin som denna studie använder. Studiens teori avser att 

tydliggöra en statistisk beräkning om diverse tendenser av modellanvändning i undervisningen. En 

förklaring till hur en modell kan utformas möjliggörs via insamling av numeriska data och analyse-

ras med hjälp av teorin. Nedan presenteras den föreliggande studiens teoretiska ansats.  

4.1. Variationsteori – Vad krävs för att framkalla en ny förståelse? 

Enligt variationsteorin uppstår ett lärande när eleven kan urskilja olika delar av ett varierande inne-

håll. Således är lärandeobjektet centralt i variationsteorin för att förbättra undervisningen och defi-

nieras som ”det som ska läras”. Det innebär att lektionsinnehållet är kopplat till verkande läroplan 

och har ett kortsiktigt mål om vad eleven ska ta till sig (Ling 2014, 25). Denna studies lärandeobjekt 

handlar om att identifiera en analysförmåga hos eleven med hjälp av en kausalanalysmodell. Det är 

en uttolkning från ämnesplanen i samhällskunskap (2011) som nämner ”Förmåga att analysera 

samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga be-

grepp, teorier, modeller och metoder”. 

Det som är viktigt att ta i beaktning är att eleverna har individuella uppfattningar om världen 

och har sedan tidigare skapat en individuell uppfattning om lärandeobjektet. För att eleverna ska 

se lärandeobjektet på liknande sätt måste läraren identifiera elevernas sätt att uppfatta objektet. 

Läraren tar utgångpunkt i lektionen och planerar en struktur som ger eleverna möjligheten att se 

objektet på liknande sätt (Ling 2014, 28-29). Inom variationsteorin används termen ”sätt att erfara”. 

Det innebär att eleven har bildat en egen uppfattning om fenomenet men att han eller hon är 

medveten om andra aspekter av fenomenet sedan tidigare (Ling 2014, 29). I föreliggande fall hand-

lar det om att ge eleverna förutsättningen att utveckla ett kraftfullt sätt att erfara användningen av 

kausalanalysmodellen i koppling till samhällsfrågan. Därmed sker lärandet när elevernas före-

ställningar och deras sätt att erfara lärandeobjektet förändras (Ling 2014, 41).  

Vidare är det viktigt att identifiera de kritiska aspekterna av ett fenomen eftersom de, utifrån ett 

variationsteoretiskt perspektiv, är avgörande för elevernas lärande. Anledningen till benämningen 

”kritiskt” är för att eleverna behöver kunna urskilja aspekter av ett fenomen för att få ett kvalificerat 

lärande (Ling 2014, 33). Eleverna bör ha kunskapen att kunna urskilja de olika kritiska aspekterna 

och samtidigt bevara erfarandet av ett objekt för att bilda en förståelse om helheten av lärandeob-

jektet. Som nämndes tidigare har alla individer olika erfarande om ett fenomen. För att andra ska 

se ett fenomen på liknande sätt som oss själva, behöver fokus ligga på samma särdrag. Syftet är att 

ge eleverna samma förutsättningar till att skapa liknande kritiska aspekter under lektionen, men det 

är dessvärre inget som går att förutspå i förväg (Ling 2014, 39). 
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Inför genomförandet av den experimentella studien bör de kritiska dragen hos lärandeobjektet 

fastställas för att eleverna ska uppfatta lektionens syfte på det sätt som avses. Sålunda är det centrala 

under lektionen att ge eleverna samma förutsättningar att ta sig an samhällsfrågan och att vara 

medveten om momentets ställning till andra ämnen. Det kan handla om att eleverna sedan tidigare 

arbetat med en annan utformning av en kausalanalysmodell och att de nu ska arbeta på ett 

annorlunda sätt fast med samma syfte. Därmed är det största kritiska draget, under denna lektion, 

att tydliggöra för eleverna hur en analyserande text kan utforma sig på olika sätt med hjälp av olika 

kausalanalysmodeller. 
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5. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka om och hur kausalanalysmodellen kan hjälpa 

gymnasielever i årskurs två och tre inom samhällsvetenskapsprogrammet med deras analysförmåga. 

En experimentell mellanpersondesign används för att undersöka hur kausalanalysmodellen – som 

tagits fram till denna undersökning – påverkar elevernas analysförmåga.  

Forskningsfrågorna är: 

1. Hur synliggörs elevernas analysförmåga inom de två grupperna? 

2. Hur påverkar kausalanalysmodellens utformning elevernas analysförmåga? 
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6. Metod 

Följande avsnitt redogör för studiens metodologiska förutsättningar. Avsnittet inledes med en 

förklaring till den experimentella designen som ligger till grund för genomförandet och data-

insamlingen. Vidare presenteras urvalet, kausalanalysmodellens utformning och genomförandet av 

experimentet. Sedan presenteras kodningen av datamaterialet och de statistiska metoder som 

används vid analyseringen. Avslutningsvis framförs det etiska övervägandet baserat på ex-

perimentets utförande. Studiens genomförande och skrivande text har gjorts tillsammans av båda 

författarna till denna studie.  

6.1. Experimentell studie 

 

Studien syftar till att undersöka om kausalanalysmodellen (bilaga 1) kan hjälpa gymnasielever i 

årskurs två och tre inom samhällsvetenskapsprogrammet med deras analysförmåga. För denna 

studie är det inte relevant att studera elevsvarens kvalitativa egenskaper eftersom det är antalet 

angivna åtgärder i fritexterna som studien mäter – baserat på en modellanvändning. För att få fasta 

på antalet skrivna åtgärder används en experimentell mellanpersondesign. En experimentell studie 

manipulerar en del variabler och kontrollerar andra variabler för att kunna göra en jämförelse mel-

lan grupper (Jonsson och Fellman 2021, 208). I denna studie handlar det om att kunna se en orsak-

verkan i användandet av en specifik modell. Respondenterna blir således uppdelade slumpmässigt 

i två separata grupper, en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Experimentgruppen tar del av 

en fullständig modell medan kontrollgruppen tar del av en ofullständig modell (Bilaga 1). Eftersom 

grupperna tar del av varsina betingelser är förhoppningarna att se om kausalanalysmodellen 

påverkar elevernas direkta effekt på analysförmågan. Den direkta effekten synliggörs vid kodningen 

av antalet skrivna åtgärder i elevernas fritexter.  

Föreliggande studie undersöker om det finns en skillnad mellan gruppernas analyserande texter, 

inte huruvida eleverna har gjort en individuell utveckling. Testet som utgör det empiriska underla-

get för studien strävar efter att klargöra om en grupp – oavsett förkunskaper om samhällsfrågan 

eller analysmodeller – lyfter fram åtgärder i den analyserande texten. Det är inte aktuellt att mäta 

tidigare kunskaper eftersom studien avser att undersöka elevernas individuella modellanvändning. 

Likväl behöver tidsaspekten tas i beaktning eftersom experimentet sker under 80 minuter. Under 

dessa minuterar tilldelas eleverna information om experimentet, de får arbeta aktivt med kausala-

nalysmodellen samt skriva en analytisk fritext. Det hade inte funnits tid till både ett för- och eftertest 

med följande undervisning. Samtidigt hade ett förtest givit eleverna möjligheten att arbeta med 

texten två gånger. Vilket skulle resultera i att elevsvaren inte hade baserats på användningen av en 

specifik modell, utan hur goda faktakunskaper de hade om samhällsfrågan. Således visar testet, s.k. 

eftertest, hur en modell antingen kan hjälpa eleverna eller inte hjälpa dem att uppnå en högre 

analytisk förmåga.  
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6.1.1. Urval 

 

Urvalet för denna experimentella studie är gymnasieelever i årskurs två och tre inom sam-

hällsvetenskapliga programmet. Enligt ämnesplanen i samhällskunskap (2011) för årskurs ett ska 

de ha arbetat med förmågan att analysera samhällsfrågor vilket gör att begreppet analysera inte är 

främmande. I årskurs två och tre på gymnasiet inom samhällskunskap ska de utifrån kunskaps-

kraven kunna ”analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser.” 

(Ämnesplanen i samhällskunskap 2011). Betygskriteriet motsvarar således vad denna studie ämnar 

arbeta med.  

De elever som deltar i studien är från tre olika skolor i Mellansverige, två friskolor och en kom-

munal. Av de tre skolor som deltar i studien har två skolor ett stort elevunderlag och representerar 

en kommunal- och friskola. Den tredje skolan representerar ett mindre elevunderlag med studies-

vaga elever som riskerar ofullständigt slutbetyg i samhällskunskap. Samtliga skolor befinner sig i 

geografiska områden med hög befolkningstäthet. Det är sammanlagt 72 elever där indelningen i 

experimentet blev 36 elever i kontrollgruppen och 36 elever i experimentgruppen. I varje klass 

delades hälften av eleverna in i experimentgrupp och hälften i kontrollgrupp.  Från den kommunala 

skolan ingår 28 elever och från friskolorna var det 24 elever i en klass och 20 elever i den andra. 

Det var totalt 52 elever som gick i årskurs 2 och 20 elever som gick i årskurs 3. Samtliga elever går 

det samhällsvetenskapliga programmet.  

Eftersom spridningen inom grupperna är avgörande för resultatet är det viktigt att dessa skolor 

kan representera en större del av populationen. På grund av begränsade resurser att nå ut till denna 

population är ett bekvämlighetsurval mest aktuellt. Det kan även benämnas som ett möjlighetsurval 

och innebär att forskaren väljer de närmaste personerna att tjäna som respondenter och ser denna 

urvalsstorlek som de har tillgängliga just då (Christoffersen och Johannessen 2012, 57). Tanken är 

inte att generalisera hela populationen baserat på en experimentell studie; däremot ska det inte 

försummas. 

 

6.1.2. Utformningen av kausalanalysmodellen 

 

Den framtagna kausalanalysmodellen innehåller de fyra faser som Klijnstra et al. (2022, 3) menar 

ingår i kunnandet att analysera – situation, orsak, konsekvens samt åtgärd. Baserat på Klijnstras et 

al. (2022, 3) resultat – där de argumenterar för att konsekvens är nära relaterad till situation – har 

den kausalanalysmodell som tagits fram inte uteslutit kolumnerna situation och konsekvens i 

kontrollmodellen. Jägerskog et al. (2021, 17) beskriver begreppen orsak och konsekvens som en 

relation vid bildandet av orsakssamband. Således tas inte dessa begrepp bort i modellen eller skiljs åt 

vid kodningen av elevsvaren. Däremot åtskiljs begreppen när modellen presenteras för eleverna. 

Således förklaras orsak som den utlösande faktorn i samhällsfrågan medan konsekvens förklaras 
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som en påföljd av en viss händelse (Brolin och Nohagen 2016, 295). Den kolumn som utesluts för 

kontrollgruppen är åtgärd. Således är det de skrivna åtgärderna av orsakssambanden som kodas ut ur 

fritexterna för att undersöka modellanvändandets påverkan på analysförmågan. 

Begreppsförklaringen av åtgärder i kommentarmaterialet för samhällskunskap saknar en konkret 

definition. Det enda som står om åtgärder är att “En samhällsvetenskaplig analysmodell kan vara 

att på ett organiserat sätt undersöka orsaker och konsekvenser och att föreslå alternativa lösningar 

eller åtgärder.” (Skolverket, kommentarmaterial). Vid operationalisering av begreppet används 

Krister Brolin och Lars Nohagens (2019, 295) definition där de menar att eleven måste fråga sig 

själv; “Vad kan göras? Hur hanterades konflikten? Vad hade kunnat göras?”. Det sätter begreppet 

i en tydligare kontext som innebär att elever ska kunna dra egna slutsatser om vad som kan göras 

med hjälp av att först identifiera orsak och konsekvens. Därmed avser denna studie att undersöka 

om det är något eleverna analyserar självmant eller om en modell, som innehåller begreppet åtgärd, 

hjälper dem att se åtgärder på samhällsfrågan. Experimentgruppen tar således del av den fullständiga 

kausalanalysmodellen som innehåller alla kolumner. Samtidigt som kontrollgruppen tar del av den 

ofullständiga kausalanalysmodellen som inte innehåller kolumnen åtgärd (Bilaga 1). Valet att skilja 

minimalt på modellerna är för att skapa större validitet kring vad som eventuellt skiljer det in-

samlande datamaterialet. Det minimerar risken för påverkan av andra faktorer än vad som faktiskt 

ska mätas.  

Kausalanalysmodellens utformning baseras på hur analysmodeller vanligtvis presenteras (Figur 

1). Jägerskog et al (2021, 23) menar att den mest förekommande analysmodellen som presenteras 

ofta förekommer i läromedel och kan problematiseras. De menar att situationen placeras som 

mellanled mellan orsak och konsekvens. Situationen kan därmed uppfattas vara något, som i sig 

själv, inte kan utgöra en konsekvens eller orsak till någon annan situation. Utformandet av den 

visuella modellen riskerar därmed att uppfattas som att en orsak leder till en konsekvens. Det kan 

motverka förståelsen av att en orsak också är en konsekvens och vice versa. Modellen som används 

till denna experimentella studie motverkar denna problematik eftersom den visuella utformningen 

är mer tillåtande vid förståelsen för samhällsfrågans olika delar. Av den anledningen att begreppen 

inte innefattar de pilar som den mest använda analysmodellen innehåller (Figur 1). För att fördjupa 

elevernas analysförmåga läggs ytterligare två nivåer till på kausalanalysmodellen som utformats till 

denna studie. Det är de politiska och sociala aspekterna. Dessa aspekter – som ska behandlas i 

samhällskunskapsundervisningen – är relevanta för att eleverna ska lära sig om vad som hänt och 

vilka konsekvenserna det får för samhället (Ekendahl et al. 2015, 63). I denna studie sker det ingen 

mätning av dessa nivåer. Emellertid är de viktiga perspektiv för eleverna vid analysering om ett 

fenomen eftersom det ger en djupare förståelse för samhällsfrågans diverse delar. 

 

 

 



17 

 

6.1.3. Experimentets utformning och genomförande 

 

Den samhällsfråga som ligger till underlag för elevernas analysarbete med modellen är Kashmir-

konflikten. Valet av konflikt grundas i tanken om att välja en komplex och aktuell samhällsfråga 

där eleverna får arbeta med fakta i stället för tyckande. Eleverna behöver därmed sammankoppla 

fakta med modellens olika kolumner och nivåer för att skapa en helhet. Vidare menar Ekendahl et 

al. (2015, 74) att användningen av jämförande och kontrasterande exempel är effektiv för att 

eleverna ska komma vidare i sina resonemang. Kashmirkonflikten innehåller en bred repertoar av 

fakta som är lättillgängligt för eleverna att placera in i modellen. Därmed innefattar texten om 

Kashmirkonflikten olika parter samt olika nivåer. Det kan bidra till en jämförande och kontraste-

rande möjlighet för eleverna när de skriver sina analyser i slutet av lektionen. Textens struktur och 

innehåll efterliknar modellens utformning av situation, orsak, konsekvens och åtgärd. Dessa nivåer 

ingår i texten för att eleverna ska ha tillgång till kunskapen om det kausala sambandet. På vilket sätt 

eleverna valt att arbeta med respektive modell i relation till den fakta de tagit till sig är avgörande 

för studien. Finns åtgärder med i samtliga elevsvar eller enbart i experimentgruppens svar? Det är 

viktigt att samtliga elever tar del av samma fakta om konflikten för att de ska ta del av samma 

lärandeobjekt. 

Genomförandet av experimentet sker under en lektion på 80 minuter. Av dessa går 20 minuter 

till introduktion, uppdelning av klassen samt högläsning. Det elevaktiva arbetet med modellen och 

det individuella skrivandet tilldelas 30 minuter vardera. De didaktiska övervägandena för denna 

lektion grundas i den didaktiska triangeln: vad, hur och varför. Det tas i beaktning för att skapa en 

relation mellan undervisningen och lärandet (Ekendahl et al. 2015, 14). Vad eleverna lär sig speglar 

studiens syfte om användningen av ett analysverktyg kan närma sig lösningen på problematiken att 

analysera komplexa samhällsfrågor. Hur lektionen struktureras är att momentet presenteras för 

eleverna som sedan delas in i en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Eleverna är inte medvetna 

om att ett experiment genomförs där de får ta del av olika modeller. Eleverna lottas fram för att 

skapa en sådan slumpmässig uppdelning inom grupperna som möjligt. Samtliga elever tar därefter 

del av samma text om Kashmirkonflikten. Denna text framförs genom högläsning för att säkerställa 

att eleverna tar del av texten och ges samma förutsättningar att ta till sig informationen. Texten är 

utskriven i pappersformat och delas ut till varje elev. Därefter ges varje grupp en introduktion till 

den kausalanalysmodell som de ska arbeta med. Lektionen presenteras på liknande sätt för båda 

grupperna. Då författarna till denna studie undervisar varsin grupp går det inte att säkerställa att 

lektionerna presenteras på exakt samma sätt. Dahlin undervisar experimentgruppen och Malmsten 

undervisar kontrollgruppen. Däremot har noga förberedelser och diskussioner om eventuella 

kritiska moment skett, exempelvis eventuella frågor från eleverna under lektionens gång. När 

högläsningen har genomförts arbetar eleverna individuellt med att placera in Kashmirkonflikten i 

modellen som finns på fysiskt pappersark. De uppmanas att skriva ned stödord i samtliga kolum-

ner. Varför lektionen genomförs på ett sådant sätt beror på skapandet av ett aktivt elevarbete. 
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Eleverna får själva skriva ned begrepp, på pappret med modellen, som de anser är viktiga i den text 

de läst om Kashmirkonflikten.  

Slutligen svarar eleverna på en fråga som ligger till underlag för att undersöka om de har förstått 

det kausala sambandet av samhällsfrågan med hjälp av kausalanalysmodellen. Eleverna skriver en 

fritext vilket blir studiens datamaterial vid kodningen för att undersöka om analyseringen av 

konflikten skiljer sig mellan grupperna. Baserat på tidigare studier är det avgörande hur frågan 

formuleras och vad den öppnar upp för i elevernas svar. Hur frågan ställs kan således ge olika typer 

av erfarande i elevsvaren (Jägerskog et al. 2021, 17). Frågeställningen är ställd på det sättet att 

eleverna fokuserar på de kausala sambanden inom konflikten i stället för att redogöra det som 

situationsbaserade faktakunskaper (Bilaga 3). Denna fråga besvarar eleverna på sina datorer med 

anledning att anpassa studien efter elevernas individuella behov. Det gör också att avläsningen av 

elevsvaren förenklas. Eleverna besvarar frågan individuellt utan tillgång till texten om Kashmir-

konflikten och kausalanalysmodellen. Varför de inte har tillgång till texten eller modellen beror på 

intresset att se huruvida modellen har givit en direkt effekt på deras analysförmåga. Hade eleverna 

fått tillgång till texten och modellen finns det risk att de endast skriver av vad de redan skrivit. Då 

hade vi inte kunnat se om kausalanalysmodellen har en direkt effekt på elevernas lärande. När tiden 

för det individuella skrivandet börjar ta slut skriver vi upp den mejladress som de ska dela sitt 

dokument med på whiteboardtavlan. Anledningen till att mejladressen tilldelas i slutet av lektionen 

är dels för att eleverna inte ska bli stressade av att de andra är klara, dels för att förhindra att eleverna 

lämnar in utan att de har försökt sitta med texten ordentligt.  

 

6.2. Kodning av insamlat material  

 

För att inte bli påverkade av vetskapen om vilken modell enskilda elever tagit del av, anonymiseras 

elevsvaren och frågeformulären numeriskt. Eleverna får därmed en siffra på testet och fråge-

formuläret som de sedan skriver i sitt dokument – siffran utgör elevernas ID. Det gör att vi, efter 

kodningen av fritexterna, kan para ihop texterna med respektive grupp och frågeformulär. 

Kodningen utförs till en början enskilt för fastställandet av antalet variabler som kodats ut. Därefter 

jämförs kodning mot varandra för att säkerställa att kodningen skett på korrekt sätt. Ovanstående 

steg handlar om att öka giltigheten i det studien mäter (Djurfeldt et al. 2018, 104). När kodningen 

är färdigställd kan den kopplas ihop med respektive ID och sammanställs som numerisk data i det 

R-baserade statistikprogrammet Jamovi. 

Baserat på reliabilitet kan tolkningen av materialet orsaka att en replikation på denna studie inte 

resulterar i samma utfall. Enligt Göran Djurfeldt et al. (2018, 104) indikerar en bristande reliabilitet 

att mätinstrumentet är bristfälligt, det vill säga att materialet inte har tolkats korrekt. För att öka 

reliabiliteten bör framförandet tydliggöras samt hur variablerna har tolkats och kodats ut i elev-

svaren. De variabler som kodats är orsakssamband och åtgärder. Det förstnämnda utgör en 

sammanslagning av begreppen orsak och konsekvens eftersom de är nära relaterade (Jägerskog et 
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al. 2021, 17). Hur dessa variabler har kodats ut i fritexterna baseras på två utfall. Det första utfallet 

är att eleven har skrivit ut begreppet orsak eller konsekvens. Det andra utfallet är att eleven har 

angivit en indikator om vad som skett och vilket följder som uppstått av problemet. Eftersom båda 

grupperna tar del av kolumnerna orsak och konsekvens kodas variabeln orsakssamband ut för säker-

ställandet att en varians mellan grupperna kan uteslutas. Hur åtgärd har kodats liknar orsakssamband 

då de antingen skrivit ut begreppet åtgärd eller angivit en lösning på tidigare problem. Den kritiska 

läsaren skulle kunna invända mot denna operationalisering på grund av att den analytiska förmågan 

handlar mer om tolkning än en tydlig empirisk data. För att denna invändning inte ska hota studiens 

validitet framförs således en transparens med hur texterna kodas för att visa på ett konsekvent 

mönster. 

 

6.3. Statistiska metoder 

För att svara på studiens frågeställningar behövs ett lägesmått för att se hur åtgärder tas upp i 

respektive elevsvar inom respektive grupp. Lägesmåttet framkommer genom att mäta effekt-

storleken. Louis Cohen et.al. (2007, 521) förklarar en effektstorlek på följande sätt:  

An effect size is simply a way of quantifying the difference between two groups. For 

example, if one group has had an ‘experimental treatment’ and the other has not (the 

‘control’), then the Effect Size is a measure of the effectiveness of the treatment. 

En effektstorlek berättar för läsaren hur stor effekten är. Ju större effektstorleken är desto starkare 

är relationen mellan två variabler. En effektstorlek kännetecknas genom användning av standard-

avvikelser och kan beräknas på varierande sätt (Cohen 2007, 522). För denna studie används 

Cohens d, eller standardiserad medelvärdesskillnad, som är ett av de vanligaste sätten att mäta 

effektstorlek mellan två medel av större provstorlekar. Nedan presenteras Cohens d skala av 

effektstorlekar: 

Liten effekt  0,20–0,49 

Medelstor effekt 0,50–0,79 

Stor effekt > 0,8 

Tabell 1. Tolkningsguide för Cohens d effektstorlekar, d = xx. 
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Enligt Cohen (2007, 522) kan en effekt under 0,2 ses som trivial, även om resultatet är statistiskt 

signifikant.  Likväl innebär en stor effekt inte nödvändigtvis att den är bättre än en liten effekt, 

speciellt i inställningar där små skillnader kan ha stor påverkan. Det betyder att om skillnaden 

mellan två gruppers medelvärden är mindre än 0,2 standardavvikelser är skillnaden försumbar, även 

om den är statistiskt signifikant. Cohen var dock tydlig med att varje fält måste värdera själva i 

vilket intervall som effektstorlekar kan tänkas ha en reell effekt eller inte. Pedagogikprofessorn 

John Hattie (2009, 17) menade att en effektstorlek som överstiger 0,4 visar att effekterna av 

innovationen bidrar till ökande prestation på ett märkbart sätt. Han menade att utbildningsveten-

skapliga experimentella interventioner med 0,4 är att betrakta som motsvarande en medelstor 

effektstorlek utifrån Cohens d. 

Effektstorleken av studiens variabler beräknas genom att subtrahera Medelvärde två (kontroll-

gruppen) från Medelvärde ett (experimentgruppen) och dividerar med medelvärdet för de båda 

gruppernas standardavvikelser. För att förenkla denna statistiska uträkning används Cohens d skala 

av effektstorlekarna som presenterats i tabell 1. Den kan ses som en tumregel, vilket denna studie 

belyser i resultatdelen. 

Eftersom Cohens d enbart förklarar effektstorleken synliggör ett T-test om det finns statistiskt 

signifikanta skillnader mellan medelvärdena av de två grupperna. T-testet förutsätter att en variabel 

är kategorisk – modellen – och att en variabel är kontinuerlig – åtgärd, orsakssamband eller kontroll-

variablerna. En sådan mätning är vanligt förekommande inom experimentella studier där ett för- 

och eftertest används (Cohen 2007, 543–544). Eftersom föreliggande studie inte avser att mäta 

utvecklingen från ett tidigare resultat till ett annat, används ett T-test för att se en variation av 

modellanvändningen. Denna signifikans presenteras av p-värden där nivån ska understiga 0,05 för 

att i 95 av 100 stickprov få samma resultat igen (Djurfeldt et al. 2018, 186). 

För att vidareutveckla det statistiska sambandet – som fastställs av den statistiska signifikansen 

i T-testet – presenteras Pearson r. Relationen i det här sammanhanget hänvisar till varje tendens 

för två variabler att variera konsekvent. Pearsons korrelationskoefficient, ett av de mest kända 

måtten på association, är ett statistiskt värde som sträcker sig från -1,0 till + 1,0 och uttrycker för-

hållandet i kvantitativ form. Koefficienten representeras av symbolen r. Enligt Cohen (2007, 533) 

är effektstorleken låg om värdet på r varierar runt 0,1, medium 0,3 och stor mer än 0,5. Där de två 

variablerna fluktuerar i samma riktning, det vill säga när den ena ökar så ökar den andra, sägs det 

finnas ett positivt samband (Cohen 2007, 530). För att korrelationen ska visa på ett signifikant 

värde tillämpas samma riktlinje om p-värde. En korrelation kan inte fastställas om signifikansnivån 

överstiger 0,05.  

För att kunna utesluta andra faktorer som kan påverka resultatet kontrolleras sju kontroll-

variabler; kön, ålder, skola, årskurs, vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund, föräldrarnas födelseort 

och slutligen om de arbetat med liknande modell tidigare. Dessa besvaras av respondenterna genom 

ett frågeformulär (Bilaga 4) i slutet av lektionen. För att undersöka kontrollvariablernas påverkan 

på de beroende variablerna och den slumpmässiga indelningen sammanställs de utifrån Pearsons 
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korrelationskoefficient. Det kan indikera om kontrollvariablerna påverkar modellen eller den 

beroende variabeln åtgärd. Vidare är det nämnvärt att det finns flera faktorer som skulle kunna 

påverka resultatet, men att det inte är möjligt att mäta alla.  

 

6.4. Forskningsetiska överväganden 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2020) finns det fyra huvudsakliga forskningsetiska principer som bör 

efterföljas. Det är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekra-

vet. Följaktligen diskuteras dessa i relation till studiens datainsamling och dataanvändning.  

Informationskravet innebär att respondenterna som deltar i experimentet har rätten att erhålla 

information om vad undersökningen handlar om, vad det innebär för dem att delta samt vad deras 

svar ämnas användas till. Därmed har samtliga elever som deltagit i studien tagit del av ett inform-

ationsbrev (Bilaga 5) som givit dem information om studiens utformning. Därefter har de som valt 

att delta skrivit under en samtyckesblankett (Bilaga 6). Samtyckeskravet innebär att eleven själv 

väljer om den vill delta i studien och med vetskapen att den har rätt att avbryta sitt deltagande. En 

sådan information är viktig att tilldela eleverna eftersom de exempelvis kan anse att konflikten de 

arbetar med påverkar dem negativt och därmed vill avbryta sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet innebär en anonymisering av personliga uppgifter. Kravet efterföljs ge-

nom att inte begära namn i elevsvaren, vilket gör att svaren inte kan kopplas till enskilda individer 

(Vetenskapsrådet 2017, 44). Kravet innefattar även en säker lagring av personliga uppgifter. Det 

frågeformulär som eleverna tagit del av är anonymt besvarade och fysiskt utformade för att minska 

risken för digital spridning. Det material som insamlats digitalt förvaras på en dator där filerna går 

att radera efter studiens gång. Eleverna har också möjligheten att välja vilka som kan ta del av det 

dokument de skrivit eftersom de delar via Google Docs. Det slutliga huvudkravet är nyttjandekra-

vet som innebär att den data som samlas in enbart får användas i forskningssyfte. Baserat på 

konfidentialitetskravet används denna data endast under forskningsperioden för att sedan raderas 

eller förstöras utan att det sprids vidare. 

Vid utförandet av en experimentell studie finns också etiska aspekter att ta i beaktning. Det kan 

exempelvis finnas en problematik med att undervisa om en konflikt eftersom den kan komma att 

ligga respondenterna nära. Denna studie baseras på en konflikt som än idag är aktuell och har 

många likheter med andra konflikter runt om i världen; exempelvis krig, dödsfall och flykt. En 

sådan problematik kan medföra att en del av elever inte känner sig bekväma med att delta i experi-

mentet. Likväl kan de välja att delta och ge ett svar som indikerar på en mer tyckande analys än en 

faktabaserad. I ett sådant fall kan studiens resultat bli snedvridet genom att mäta åsikter i stället för 

att mäta analysförmågan om en viss fakta. Det är något som kan vara vanligt för samhällskunskaps-

lärare att behöva ta i beaktning även i sin undervisning. Med anledning av att denna studie kan 

upplevas som känslig presenteras resultaten på ett sådant sätt att ingen enskild elev kan urskiljas. 

Slutligen tas det hänsyn till de som tagit del av en ofullständig modell riskerar att påverkas negativt 
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i sina framtida studier. Därför presenteras den fullständiga modellen för dem efter genomförandet 

av experimentet. Ett sådant åtagande tas i beaktning för att säkerställa att de mottagit en korrekt 

information om vad en högre analytisk förmåga innebär.  

 

  



23 

 

7. Resultat 

I följande avsnitt presenteras den deskriptiva data för att synliggöra experimentets resultat samt de 

statistiska metoderna om de enskilda elevsvaren mellan grupperna. Studien baserar de statistiska 

metoderna på de enskilda elevsvaren, däremot synliggörs skolornas differenser. Dessa skolor 

presenteras följaktligen som den kommunala skolan, friskolan med stort elevunderlag och friskolan med litet 

underlag. Den kommunala skolan har ett elevunderlag på 1181 elever medan friskolorna har ett 

elevunderlag på 499 elever respektive 109 elever.  

7.1. Deltagare i studien  

 

Det totala datasetet innehåller 72 deltaganden från det samhällsvetenskapliga programmet med 36 

elever i respektive grupp. 28 elever representerade den kommunala skolan i årskurs två medan 44 

elever representerade friskolorna. 20 av dem gick i årskurs tre – friskola med litet elevunderlag – 

medan 52 av dem gick i årskurs två – kommunal skola och friskola med stort elevunderlag. Åldrarna 

var mellan 16–20 år med en medelålder på 17,3 år. 50 elever var flickor och 19 elever var pojkar. 

Resterande tre har valt att inte svara eller markerat ”inget av ovanstående”. På den kommunala 

skolan var det 25 flickor medan det var 15 respektive tio flickor på de två friskolorna, vilket innebar 

en uppdelning på 50%. I den kommunala skolan fanns det enbart 2 elever som var pojkar medan 

friskolorna hade 12 respektive 5 pojkar. Resultatet visade en ojämn fördelning mellan könen och 

dess uppdelning mellan skolorna samt i grupperna. 

Eleverna med minst en vårdnadshavare som är högskoleutbildad visade sig ha en jämn 

fördelning mellan experiment- och kontrollgruppen. Inom experimentgruppen var det 28 elever 

medan det var 23 elever i kontrollgruppen. Liknande gäller om de hade utrikes födda föräldrar. 

Denna fördelning skiljde sig med en elev mellan grupperna där 60% av dem inte hade en förälder 

som är utrikes född. Vidare ställdes två frågor om de sedan tidigare har använt en liknande modell 

samt om de ansåg att denna modell hjälpte dem att analysera bättre. 34 elever fyllde i att de sedan 

tidigare använt liknande modell medan 19 elever inte hade gjort det. Resultatet synliggjorde att den 

kommunala skolan sedan tidigare har tagit del av liknande modell i större utsträckning än de två 

friskolorna. Däremot är det enbart 50% av eleverna från den kommunala skolan som nämner detta. 

För denna fråga finns ett bortfall på 19 svar. Ett sådant bortfall kan handla om att eleven inte svarat 

på frågan eller markerat ”vet inte”. Vidare visade utfallet av studien ha påverkat 38 elever positivt 

med att de lärde sig att analysera bättre medan elva elever inte upplevde någon skillnad. 23 elever 

svarade inte på frågan eller angav att de inte vet om modellen påverkade dem. Slutligen visade den 

deskriptiva data över experiment- och kontrollgruppen en relativt jämn fördelning inom kontroll-

variablerna, förutom könsindelningen (Se bilaga 7 för översikt).  
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7.2. Effekter från interventionen  

 

Vidare undersöktes elevernas modellanvändning till följd av att koda ut antalet skrivna åtgärder i 

deras analyserande texter. Experimentgruppens resultat visade en högre förmåga att presentera 

åtgärder i sin analys än kontrollgruppen. Medelvärdet för antalet gånger kontrollgruppen tog upp 

åtgärder var < 0,6 medan det för experimentgruppen var > 1,5 gånger (Figur 2).  

 

Figur 2. Antalet gånger varje grupp tog upp åtgärder i den analyserande texten. 

 

Antalet skrivna åtgärder skiljde sig beroende på vilken skola eleverna gick i (figur 3). Den främsta 

skillnaden synliggjordes i medelvärdet där den kommunala skolans kontrollgrupp hade nämnt 

åtgärder 0,714 gånger och experimentgruppen hade nämnt åtgärder 2,14 gånger. Det fanns även en 

skillnad mellan grupperna i friskolan med stort elevunderlag där kontrollgruppen hade nämnt 

åtgärder 0,417 gånger medan experimentgruppen nämnde åtgärder 1,17 gånger. Skillnaderna in-

dikerade att experimentgruppen påverkades positivt av att blivit exponerade för en fullständig 

kausalanalysmodell. Intressant nog genererade det inte i samma resultat inom friskolan med litet 

elevunderlag. Medelvärdet för kontrollgruppen var 0,8 medan experimentgruppen hade ett medel-

värde på 1,0. Skillnaden visade en lägre frekvens av hur många gånger åtgärder togs upp mellan 

grupperna, i jämförelse med föregående skolor.  
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Figur 3. Antalet gånger åtgärder nämndes i elevsvaren i jämförelse mellan skolorna. Blå = Kommunal skola, Grå = 

Friskola med litet elevunderlag, Orange = Friskola med stort elevunderlag. 

Vidare kodades orsakssamband ut för att fastställa att det inte är någon skillnad mellan gruppernas 

elevsvar. Båda grupperna hade ett medelvärde mellan 9–10,3 vilket klargör att det är en minimal 

skillnad (Figur 4). Om resultatet hade visat en skillnad mellan grupperna hade det indikerat en 

ogiltig mätning. Det skulle innebära att det inte är modellen, utan andra faktorer som påverkat vad 

eleverna analyserat. För att säkerställa mätningen har studiens kontrollvariabler kontrollerats jämte 

variablerna orsakssamband och modellen, vilket testas ytterligare med ett T-test och Pearson r i kom-

mande kapitel. 

 

 

Figur 4. Antalet gånger eleverna nämnde orsakssamband i fritexterna. 
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7.2. Åtgärder och orsakssamband i elevsvaren 

 

Den deskriptiva data har fastställt att experimentgruppen nämnde åtgärder fler antal gånger än kon-

trollgruppen. Såväl att antalet nämnda orsakssamband inte skiljer sig mellan grupperna. I tabellen 

nedan presenteras ett enkelt T-test för att klargöra effektstorleken utifrån Cohens d och p-värdet. 

I tabell 2 framstår åtgärder utgör en medelstor effektstorlek på d = 0,74 vilket kan ställas i relation 

till orsakssamband som även visar en medelstor effekt på d = 0,37. Däremot återspeglar effektstor-

leken av åtgärder i tabellen en närmare relation till en stor effektstorlek (d = 0,8) medan orsakssam-

band närmar sig en liten effektstorlek (d = 0,2). Hatties nivåer av effektstorlekar bekräftar att det 

finns en skillnad mellan dessa då orsakssamband inte överstiger d = 0,4 och bidrar därmed inte till 

ett ökat lärande. Vidare har åtgärder ett p-värde på 0,003 vilket motsvarar en statistisk signifikans. 

Orsakssamband har ett p-värde på 0,124 vilket inte motsvarar en statistisk signifikans eftersom det 

överstiger signifikansnivån 0.05. Det visar att grupperna skiljer sig åt vid benämning av antalet 

åtgärd men inte vid benämning av orsakssamband, vilket bekräftar den deskriptiva data.  

 

 

T-test med oberoende urval  

      95% 

Konfidensintervall 

  p Medel- 

skillnad 

Standard-

avvikelse  

 Effekt-

storlek 

Lägsta Högsta 

Åtgärd Modell 0,003* -0,861 0,275 Cohens d -0,738 -1,23 -0,24 

Orsaks-

samband 

Modell 0,124 2,00 1,28 Cohens d 0,367 -0,105 0,835 

Tabell 2. Not. Signifikant (p < 0.05*). 

Vidare bekräftar en korrelationsmatris att kontrollvariablerna inte har påverkat sambandet mellan 

åtgärd och modell (Bilaga 8) med hjälp av Pearsons produktmomentkoefficient. Variablerna i schemat 

visar en svag korrelation i relation till åtgärder samt att de inte har en signifikans. Det innebär att 

kontrollvariablerna inte har en påverkan på sambandet mellan modellen och antalet skrivna åtgärder. 

Vilket blir effekten av en randomisering. 

7.3. Sammanfattning av resultatet 

Summeringen av datasetet visade en jämn fördelning mellan eleverna och den slumpmässiga 

fördelningen av grupperna; bortsett från könsindelningen. Följaktligen klargjorde den bristfälliga 
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signifikansen, om angivna orsakssamband i fritexten, att grupperna inte skiljde sig åt. Det indikerar 

att den experimentella studien har mätt det som ska mätas. Det resultatet presenterade är en skillnad 

mellan antalet angivna åtgärder i elevsvaren inom respektive grupp. Experimentgruppen nämnde 

fler åtgärder än kontrollgruppen, vilket bekräftades av effektstorleken d = 0,74. Vidare visar korr-

elationsmatrisen att kontrollvariablerna inte hade en stark korrelation eller signifikans gentemot 

variabeln åtgärder. 
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8. Variationer i elevsvaren 

I inledningen presenterades problematiken angående analysförmågan och att det saknas empiriska 

bevis för elevers användning av samhällsvetenskapliga modeller. Det sattes i en kontext för att 

möjliggöra problematiken med hjälp av en kausalanalysmodell. Därmed syftar denna studie till att 

synliggöra hur den framtagna kausalanalysmodellen påverkar elevernas analysförmåga genom att 

besvara studiens två frågeställningar; Hur synliggörs elevernas analysförmåga inom de två grupperna? och 

Hur påverkar kausalanalysmodellens utformning elevernas analysförmåga? 

 

8.1. Åtgärder i elevsvaren 

 

Den insamlade data har givit empiriska bevis för att experiment- och kontrollgruppen skiljde sig i 

antalet skrivna åtgärder. Det bekräftades av en relativt stor effektstorlek på d = 0,74 vilket innebär 

att de två variablerna – åtgärd och modell – har en stark relation (Tabell 2). Resultatet visar att en 

fullständig kausalanalysmodell med kolumnen åtgärd ökar möjligheten för att eleverna ska redogöra 

för bakomliggande idéer till problemet och se samband genom att förklara orsak, konsekvens och 

åtgärd (Ämnesplanen i samhällskunskap 2011). En fullständig kausalanalysmodell anses således 

vara ett verktyg som kan effektivisera elevernas analysförmåga.  

Det insamlade datamaterialet har synliggjort olika analysförmågor hos eleverna inom samma 

grupp. Denna identifiering är studiens lärandeobjekt som bekräftar att lektionsupplägget och arbe-

tet med modellen har givit eleverna ett sätt att urskilja olika delar av ett problem. Det innebär att 

eleven har skapat en individuell uppfattning om lärandeobjektet trots att lektionsupplägget har 

utformats identiskt inom grupperna. Varför det finns en skillnad mellan elevernas användning av 

åtgärder handlar därmed inte enbart om vilken modell de tagit del av, utan sättet de erfarade om 

lektionen och modellens framförande. Sättet att framföra en åtgärd i skrift tog sig exempelvis olika 

uttryck inom samma grupp. Inom experimentgruppen skrev en elev på följande sätt: 

En stor del av Kashmirs befolkning vill vara självständiga och orsaken till det är att de ej vill 

bli kontrollerade och en konsekvens av det är att det blir krig. Man kan åtgärda detta genom 

att ha vapenvila och lösa det igenom kommunikation så att ingen oskyldig skadas. 

Denna fritext kodades med enkelhet ut åtgärd av den anledning att eleven skrev ut begreppet åtgärd 

samt gav en lösning på problemet. Inom samma grupp skrev en annan elev ”Det blir krig och sedan 

införs vapenvila för att lugna konflikten”. Eleven skriver ut konsekvensen om att det skapas ett 

krig vilket åtgärdas med en vapenvila. I svaret kodades ”sedan införs vapenvila” som en åtgärd. 

Medan i föregående text kodades både ”Man kan åtgärda detta genom att ha vapenvila” och ”lösa 

det igenom kommunikation” som två åtgärder. Fast än eleverna – som har skrivit dessa två texter – 

ingick i experimentgruppen och tog del av samma information och modell, skrev de åtgärder på 
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olika sätt. Lektionen gav eleverna förutsättningen att utveckla ett individuellt sätt att erfara använd-

ningen av kausalanalysmodellen.  

De ovannämnda exemplen visar hur åtgärder kvantitativt kodades ut. Däremot innehöll inte alla 

fritexter inom experimentgruppen åtgärder. Ett tydligt exempel på ett sådant fall såg ut på följande 

sätt, ”FN satte vapenvila mellan de två länderna under kriget men strax därefter utbröt det igen 

och nya krig sattes igång, detta är en av konsekvenserna efter konflikten.”. Begreppet konsekvens 

synliggör vad eleven analyserar och frångår att analysera FN:s vapenvila som en åtgärd. Trots att 

denna elev tog del av samma modell och lektionsupplägg framkommer inte det i elevsvaret. 

Varför denna analysering av konflikten har en annan utformning kan bero på det individuella 

erfarandet. Ett sådant erfarande grundas i att de två tidigare eleverna, inom samma grupp, har 

informerat att de tagit del av likande modell sedan tidigare. Eleven som inte analyserar åtgärder har 

nämligen inte tagit del av en liknande modell tidigare. I resultatet presenterades att det var 34 elever 

totalt som fyllde i att de sedan tidigare arbetat med liknande modell. Dessa 34 elever skrev om 

åtgärder i den analyserande texten. Följaktligen går det att ifrågasätta om skillnaden mellan 

grupperna, i att skrivna om åtgärder, beror på exponeringen av befintlig kausalanalysmodell eller 

tidigare exponering av liknande modell. Samtidigt var det omkring lika många i den kommunala 

skolans respektive grupper som angivit att de tagit del av en liknande modell tidigare. Det resulte-

rade dock inte i att samma antal skrivna åtgärder nämndes i kontrollgruppens fritextsvar som i ex-

perimentgruppens (Tabell 2). Således går det att ifrågasätta om eleverna i kontrollgruppen glömmer 

den modell de tidigare arbetat med när de fokuserar på den modell som används i experimentet. 

Oavsett hur åtgärder har analyserats inom experimentgruppen är det tydligt i kontrollgruppens 

analyserande texter att eleverna har utgått från modellen som inte innehåller kolumnen åtgärd. Det 

synliggörs när de inte nämner begreppet åtgärd eller lösning i lika stor utsträckning som experiment-

gruppen. Nedan följer ett tydligt exempel: 

FN gick in med ett fredsavtal för att bromsa konflikten som bröt ut, både Pakistan och Indien 

gick med på avtalet. Så alltså, en situation skapas; FN går in med ett fredsavtal, orsaken till 

fredsavtalet är konflikten som pågår mellan Pakistan och Indien, konsekvensen av det blir att 

Pakistan får en tredje del av Kashmir och Indien får två tredjedelar av Kashmir. 

Den analyserande texten visar hur eleven har uppfattat följande åtgärder som en situation, orsak och 

konsekvens genom att skriva ut begreppen. Frågan är om eleven hade skrivit det som åtgärder om 

han eller hon hade tagit del av en fullständig modell? Baserat på resultatets effektstorlek hade svaret 

på denna fråga varit ja. En ofullständig kausalanalysmodell påverkade elevens analysförmåga nega-

tivt vilket tydliggörs i exemplet ovan. För att säkerställa antagandet skriver ytterligare en elev, i 

kontrollgruppen, en konsekvens av en åtgärd på följande sätt, ”Mer socialt så kanske det var en bra 

konsekvens i långsikten att folk flydde till landet som dom ville till pga religion”. Eleven analyserade 

en långsiktig lösning om vad som hade gynnat befolkningen som en konsekvens.  
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Trots att kontrollgruppen inte tog del av en fullständig modell fanns det ett fåtal elever som analy-

serade åtgärder. Ett sådant exempel kan se ut på följande sätt, ”FN har försökt att lösa konflikterna 

med att ge Indien tre tredjedelar […]”. Vad denna formulering bero på kan delvis vara om de har 

tagit del av en likande modell sedan tidigare eller att de har memorerat texten. Eftersom det inte 

visar någon kvantitativ skillnad mellan grupperna – om att ha arbetat med liknande modell – bör 

det inte vara motivet. Däremot kan eleverna, som skrivit om åtgärder i kontrollgruppen, valt att 

memorera texten i stället för att arbeta med kausalanalysmodellen. Med avseende till denna proble-

matik ses det som en kritisk aspekt av modellanvändandet. Dessvärre är en sådan situation svår att 

identifiera eftersom denna studie mäter modellanvändningens påverkan och inte en kvalitativ 

utveckling i analysförmågan. Således kan inte lärandeobjektets inverkan fastställas eftersom det inte 

går att identifiera vad elevens analysförmåga baseras på. Syftet var att ge eleverna samma förutsätt-

ningar att ta del av relevant modell och liknande lektionsupplägg. Dessvärre är det omöjligt att 

förutspå i förväg om det skulle fungera för hela gruppen (Ling 2014, 39). I föreliggande fall gick 

det inte att mäta vad som har påverkat eleven att ta upp åtgärden när han eller hon inte har arbetat 

med en fullständig modell. 

Ovanstående fall i kontrollgruppen bekräftar inte studiens resultat och pekar i stället mot att det 

finns andra faktorer som kan ha påverkat elevernas analysförmåga. Däremot har de kontrollvari-

abler studien mätt inte givit en tendens till en påverkan. Det bekräftas av Pearsons r (Bilaga 8). En 

sådan påverkan fastställs genom en granskning av enstaka kontrollvariabler för att säkerställa att 

det inte finns någon signifikans gentemot variablerna modellen eller åtgärd. Således är det nämnvärt 

att belysa övriga faktorers påverkan på elevernas analysförmåga och att denna studie inte mäter 

alla.  

 

8.2. Orsakssamband i elevsvaren 

 

Det empiriska underlaget visade att grupperna inte skiljde sig åt vid användandet av orsakssamband. 

Det går att utläsa genom en medel till låg effektstorlek på d = 0,37 samt utifrån p-värdet som inte 

visar en signifikans (Tabell 2). Det påvisar att gruppernas erfarande om orsak och konsekvens i de 

olika grupperna inte skiljde sig åt, vilket kan stärka validiteten av studien. 

Vid kodning av orsakssamband i elevsvaren undersöktes användningen av orsaker och konse-

kvenser samt i vilken kontext de skrivits. Ett exempel på fritext är:  

Kashmir har en furste som inte är av samma folk som resten av befolkningen. Det leder till att befolkningen 

inte anser att han bör stanna kvar som furste efter de är ignoranta och kan inte acceptera det faktum att han 

inte är av samma folk. Detta leder till att pakistanskt folk vill åter ta land i kashmir, de använder hot och militära 

vägar in.  

I exemplet ovan var den första orsaken som kodades ut att fursten inte var av samma folkslag som 

resterande befolkning. Konsekvensen var att befolkningen inte ansåg att han borde vara furste. 
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Analyserandet kan också ses som en orsak till nästföljande konsekvens, att Pakistan vill återta land 

i Kashmir. Elevsvaret visar tydligt att orsak och konsekvens hör ihop, vilket exemplifiera an-

ledningen till att begreppen har slagits ihop vid kodningen och i stället benämnts som orsakssamband.  

För att visa hur kodningen har skett i relation till kontexten som skrivs, presenteras nedanstå-

ende elevsvar: 

Det sker en situation, som har en orsak, som sedan leder till en konsekvens. Exempelvis; Rebellgrupper skapas 

på grund av att två olika grupper har två olika mål, konsekvensen som kommer i och med detta är att det skapas 

en konflikt, en konflikt som påverkar landet på många olika sätt. En sådan här konflikt hindrar samhället från 

att gå framåt, både sociala och politiskt.  

I denna fritext har meningen ”Rebellgrupper skapas på grund av att två olika grupper har två olika 

mål” kodats som en orsak. Det går att iaktta denna formulering som en konsekvens till att det finns 

två grupper som har olika mål. Men i och med att eleven tidigare skrivit att det sker en situation 

”Rebellgrupper skapas”, som har en orsak ”på grund av två olika grupper har två olika mål” och 

slutligen ”konsekvensen som kommer i och med detta…”, har den delen kodats som endast ett 

orsakssamband. Även i denna fritext går det att se hur orsak och konsekvens hör ihop eftersom 

konsekvensen har omvandlats till en orsak – att samhället inte utvecklas.  

Den kvantitativa kodningen av orsakssamband fastställer att det inte finns något samband mellan 

de skilda grupperna. Det bekräftar således att lärandeobjektet nådde fram till den enskilda eleven. 

Lärandeobjektet handlade därmed om att ge båda grupperna samma information och arbetssätt om 

att analysera orsaker och konsekvenser. Elevernas sätt att erfara visade därmed ingen individuell 

uppfattning om konflikten, utan snarare hur konfliktens orsaker och konsekvenser kunde samman-

flätas. Således bekräftar det empiriska underlaget att elevernas analysförmåga om åtgärder har på-

verkats beroende på vilken modell de använt. Medan förmågan om orsakssamband är densamma 

inom grupperna. Ett sådant utfall kan bero på gruppernas analyserande av liknande kolumner eller 

att de tog del av samma information om lektionens vad och hur kopplat till konfliktens orsak och 

konsekvens. 

 

8.3. Analys av variationer i elevsvaren  

 

För att eleverna ska se lärandeobjektet på liknande sätt måste läraren identifiera elevernas sätt att 

uppfatta objektet (Ling 2014, 28-29). Dessa kritiska aspekter identifierades genom att koda elever-

nas texter och därtill att kontrollera påverkande variabler – som kan vara avgörande för elevernas 

lärande. De kritiska dragen hos lärandeobjektet som fastställdes var att skolorna skiljde sig åt i 

antalet skrivna åtgärder mellan grupperna. Den kommunala skolan skiljde sig i större utsträckning 

mellan grupperna än friskolan med litet elevunderlag (Figur 3).  

Varför friskolan med litet elevunderlag visade en tämligen liten skillnad mellan experiment- och 

kontrollgruppen är svårt att fastställa. Det som kan avläsas utifrån befintliga data är att det finns en 
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skillnad mellan vårdnadshavares ursprung. Friskolan med litet elevunderlag hade enbart tre elever 

med inrikes födda föräldrar medan den kommunala skolan samt friskolan med stort elevunderlag 

hade >20 inrikes födda föräldrar. Ytterligare visar den kommunala skolan, och till viss del friskolan 

med stort elevunderlag, att de har en högre frekvens av vidareutbildade vårdnadshavare. Figur 5 

visar tendensen till att vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund har en effekt på elevernas antal 

skrivna åtgärder.  

 

Figur 5. Hur många gånger eleverna har skrivit åtgärder i jämförelse mellan skolorna och dess vårdnadshavares 

utbildningsbakgrund. Har du minst en vårdnadshavare som har gått en högskoleutbildning? (Ja/Nej). Blå = Kommunal skola, 

Grå = Friskola med litet elevunderlag, Orange = Friskola med stort elevunderlag. 

Denna mätning visar en potentiell förklaring till varför grupperna i friskolan med litet elevunderlag 

inte skiljde sig lika mycket som de andra skolorna. Av Pearsons r framstår det däremot inte som en 

påverkande faktor. I bilaga 8 presenteras kontrollvariablernas korrelation med varandra och ingen 

av dem visar en stark korrelation eller signifikans. En potentiell anledning till att det inte visar en 

korrelation kan vara att denna variabel har högt antal missing values. Enligt Djurfeldt et al. (2018, 

103) behövs minst 30 respondenter i varje grupp för att en signifikans ska kunna fastställas, vilket 

denna variabel inte besvarades av. De variabler som visar en signifikans är modellen och åtgärd.  

Baserat på statistiska data har variabeln användning av liknande modell sedan tidigare påverkat utfallet 

av antalet skrivna åtgärder. Som nämndes tidigare visade resultatet att eleverna som nämnde åtgärder 

hade tagit del av liknande modell sedan tidigare. Däremot visade den ingen skillnad mellan grup-

perna. Variabeln kan vara en förklaring till att eleverna i den kommunala skolan samt friskolan med 

stort elevunderlag har angivit åtgärder flera gånger; eftersom de tog del av en liknande modell i större 

utsträckning än friskolan med litet elevunderlag. Det kan ha resulterat i att eleverna enklare kopplar 

det aktiva arbetet med något de gjort tidigare, och har därmed enklare förstått vad som kan placeras 

i kolumnen åtgärd. Därmed är det största kritiska draget att tydliggöra för eleverna hur en analyse-

rande text kan utforma sig på olika sätt med hjälp av olika kausalanalysmodeller. Däremot är ett 
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sådant kritiskt drag inget studien mäter vilket är en av anledningarna till att det inte visar en signi-

fikans (Bilaga 8). En sådan mätning skulle ha framställts annorlunda om eleverna hade skrivit ett 

förtest för att sedan mäta hur deras analysförmåga hade utvecklats med hjälp av modellen. Således 

är det svårt att mäta denna kritiska aspekt eftersom studien avser att mäta analysförmågans påver-

kan av modellen, inte en utveckling från det ena till det andra.  
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9. Diskussion  

I följande avsnitt diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning för att belysa vad denna studie 

har bidragit med. För att kunna möjliggöra genomförandet av en identisk situation framförs en 

transparens om de faktorer som kom att påverka resultatet. Således förs en diskussion om den 

metodologiska påverkan på resultatet. 

9.1. Utformandet av en modell – effekten och frånvaron av effekten  

 

Föreliggande studie utformade en visuell modell med de begrepp tidigare forskning använt sig av 

– situation, orsak, konsekvens och åtgärd. Vilka begrepp de två grupperna tog del av visade en 

signifikant skillnad i hur de använde och beskrev åtgärder. Enligt Jägerskogs et al. (2021) tolkning 

av analys innebär den skillnaden att eleverna, som tog del av den fullständiga analysmodellen, lärde 

sig plocka isär samhällsfrågans olika delar för att sedan synliggöra de kausala sambanden. Samtidigt 

visade den minimala skillnaden mellan gruppernas antal skriva orsakssamband att de uppfattade de 

två faserna – orsak och konsekvens – på liknande sätt. Följaktligen bekräftar resultatet Klijnstras 

et al. (2022, 3) teori om att alla eleverna måste integrera samtliga faser när de antar samhälleliga 

analyser. Effektstorleken och analysen av elevernas fritexter bekräftar att samtliga fyra faser gene-

rerade i en högre analytisk förmåga, än de som inte tog del av samtliga faser. Varför det kan 

fastställas att det var utformningen av modellen som påverkade analyserna beror på antalet skrivna 

åtgärder. Om eleverna hade memorerat texten är det mer troligt att de hade analyserat samhällsfrå-

gan på liknande sätt och skrivit ut samma antal åtgärder. Således synliggjorde experimentet att en 

viss utformning av en kausalanalysmodell genererar i att eleven enklare kunde analysera samhälls-

frågans olika delar. Det visar också att eleverna är i behov av en modell där samtliga faser är 

inkluderade för att de ska ta med dem i sina analyserande texter. 

Vad som påverkar elevernas högre analytiska nivå intresserade även Rönnlund et al. (2019). De 

studerar varför vissa kontextualiseringar ger flera möjligheter och uppmuntran till kritiskt tänkande 

än andra. Det de utelämnar att undersöka är mätningen av elevernas högre analytiska nivå när 

forskarna enbart observerade lektioner och elevernas egna upplevelser kring kritiskt tänkande. I 

den föreliggande studien ansåg 38 elever att de hade förbättrat sin analysförmåga. Huruvida en 

förbättring har skett är svårt att fastställa då vi inte har mätt elevernas förkunskaper. Det som går 

att utläsa av datainsamlingen är att 24 av eleverna som anser att de har förbättrat sin analysförmåga 

också har tagit med samtliga faser som ingår i att göra en fullständig analys (Klijnstra 2022, 3). 

Således går det att ifrågasätta om Rönnlunds et al. (2019) studie skulle generera i ett annat resultat 

om de hade undersökt elevernas högre analytiska förmåga med en kvantitativ mätning. Fast än 

Jägerskog et al. (2021, 24) poängterar att antalet skrivna orsaker, konsekvenser och åtgärder inte 

automatiskt innebär en god analys, visade resultatet modellens effekt och påverkan på elevernas 

analyserande. Med det sagt är det betydelsefullt att mäta elevernas faktiska svar och inte endast 

fokusera på egna upplevelser eller lärarens uppfattning om inlärningen.  
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En kritik till tidigare forskning, som undersökt diverse analysmodeller, är att de undersöks utifrån 

lärarens användning av dem. De bekräftar inte modellens påverkan på elevernas inlärning, utan hur 

lärare arbetar med att utveckla elevernas analysförmåga. Utifrån effektstorleken går det att 

konstatera att kausalanalysmodellen ger den vägledning som Sandahl (2018) talar om och kan 

därmed vara ett sätt för lärare att förbättra sin undervisning. Däremot säger det inget om hur en 

analyslektion med hjälp av modellanvändning ska utformas på ett effektivt sätt. Den effektstorlek 

som visat sig i forskningsstudierna av Axelsson et al. (2021) och Teke (2020) indikerar på att verk-

tygen som de använt i interventionen är användbar. Utifrån deras studier kan det också konstateras 

att ett effektivt sätt för inlärning handlar om att förklara modellen och ge feedback på arbetet. Det 

handlar således inte enbart om att arbeta med modeller, utan att arbeta med rätt modell vid rätt 

tillfälle. Att eleverna i friskolan med litet elevunderlag inte skiljde sig avsevärt mellan grupperna 

skulle således kunna indikera på att rätt modell vid rätt tillfälle inte uppnåddes.  

Som tidigare nämnt visade inga av kontrollvariablerna en tendens till påverkan på resultatet. 

Däremot synliggjorde den statistiska data hur grupperna eller skolorna skiljde sig åt. Fast än det var 

den individuella eleven som undersöktes var det beaktansvärt att studera liknande mönster på 

gruppnivå. Det vill säga att få en förståelse varför den individuella eleven analyserande som den 

gjorde. Berodde det på det egna erfarandet eller bakomliggande faktorer som fanns inom gruppen? 

Det framkom att den kommunala skolans två grupper i lika stor utsträckning har tagit del av 

liknande modell sedan tidigare. Trots det var skillnaden mellan dessa grupper dominerande i hur 

många gånger de nämnde åtgärder. Vad en sådan skillnad beror på är svår att fastställa. Det skulle 

kunna vara så att eleverna i experimentgruppen kunde ”hänga upp” sina tidigare kunskaper på 

modellen och därmed hade en förståelse för vad åtgärdsbegreppet innebar. Vilket kan ha resulterat 

i att de hade enklare att ta ut lösningar och åtgärder i elevtexten än de elever som inte tagit del av 

liknande modell tidigare. Medan kontrollgruppen inte återkallande sina tidigare kunskaper i lika 

stor utsträckning när de inte hade tillgång till specifikt begrepp. Sandahl (2011) menar att ett 

elevaktivt arbete med analysmodeller kan strukturera deras analytiska förmåga. Det var en 

anledning till att modellen utformades på rådande sätt där eleverna kunde skriva ned viktiga 

begrepp som de fann i texten. Ett sådant arbete gav dels eleven möjligheten till att minnas tidigare 

kunskaper, dels lättare till att strukturera upp dem, vilket kunde vara en av anledningarna till 

gruppernas olikheter. 

Till sist synliggjordes likheter och skillnader inom och mellan grupperna. Experimentgruppen 

nämnde samt nämnde inte åtgärder, i likhet till kontrollgruppen. Däremot skiljde antalen i hur 

många det var. Oavsett de sju kontrollerade variablerna finns det övriga faktorer som kan ha 

påverkat dessa likheter och skillnader inom och mellan grupperna. Att analysera en samhällsfråga 

visade sig vara lika komplext som tidigare forskning påpekade. Däremot lärde sig eleverna att 

placera in de olika delarna i ett systematiskt och objektivt sammanhang med hjälp av kausal-

analysmodellen. Det som skiljer denna studie med de andra är att den tydliggör att en fullständig 

kausalanalysmodell ger eleverna möjligheten att utveckla en analysförmåga om ett samhälls-
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problem. Baserat på experimentet handlade det inte enbart om vad läraren undervisade om, som i 

Tekes (2020) studie, utan hur en självständig modell kan möjliggöra lärandet hos den självständiga 

eleven. Vilket även visades i Axelsson (2021) där resultatet i experiment 1 visade att bara själva 

användandet av verktyget ökade deltagarnas laterala läsande. Effektstorleken som framkommit av 

datainsamlingen visar hur en kausalanalysmodell kan utformas för att skapa ett elevaktivt arbete. 

Med det sagt bidrar denna studie till det tidigare forskning diskuterade men inte mätte – att en 

modell är ett viktigt verktyg vid utvecklandet av analysförmågan. 

 

9.2. Metoddiskussion 

 

I denna studie var den didaktiska utmaningen att ta fram en sådan modell som kunde hjälpa ele-

verna att förstå komplexiteten av en samhällsfråga. Om två helt skilda modeller hade undersökts 

skulle det ha varit svårt att fastställa om det antingen är den visuella utformningen, modellens 

innehåll, det aktiva elevarbetet eller någon annan faktor som bidragit till skillnaden mellan 

grupperna. Vidare antog vi att modellens kolumner och nivåer var begrepp som eleverna sedan 

årskurs ett hade fått lärdom om, eftersom det är ett betygskriterium för samhällskunskap ett. Trots 

det uppkom frågan om vad nivån ”socialt” innebar i koppling till konflikten i några grupper. Det 

bidrog till att inte alla grupper tilldelades den informationen om modellen. Ett sådant tillfälle är en 

faktor som är svår att styra över eftersom genomförandet skedde av två separata personer. Att 

modellen presenterades i varsina grupper utgjorde möjligen en påverkan på resultatet. Oaktat om 

liknande fakta skulle ha presenterats hade framförandet kunnat vara åtskiljande och eleverna hade 

skapat sig olika uppfattningar om konflikten och modellen. För att en sådan situation inte skulle 

uppstå skedde en noga förberedelse om att liknande begrepp och svar på eventuella frågor skulle 

besvaras på samma sätt. Däremot är en sådan faktor svår att styra över men viktig att ta i beaktning 

för att minimera dess negativa utfall. 

Vidare går det att problematisera den elevtext som skapades om Kashmirkonflikten eftersom 

den innefattar ett fåtal åtgärder. Utformandet har en inverkan på den mängd skrivna åtgärder som 

eleverna har tillgång till att analysera. Hade texten innehållit flera åtgärder i koppling till konflikten 

hade det kunnat generera i fler antal skrivna åtgärder i fritexterna av båda grupperna. Således hade 

det varit ytterligare en faktor att ta i beaktning vid analyserandet om vad det var som fick eleverna 

att använda åtgärder. En text med fler åtgärder hade inneburit en längre text. Det hade i sin tur kunnat 

missunna ett antal elever som inte hunnit läsa texten flera gånger. 

Slutligen ansågs tiden vara en annan påverkande faktor. Under 80 minuter genomfördes en 

introduktion, uppdelning av klassen, aktiv elevarbete med modellen samt eget skrivande. På grund 

av att mycket stoff presenterades gavs det ingen rast vilket påverkade eleverna negativt i form av 

trötthet. Samtidigt var det en faktor som inte kunde tas i beaktning eftersom tidsramen var knapp-

händig och risken fanns att eleverna i de olika grupperna skulle tala med varandra. Att inte ge dem 

rast påverkade sannolikt resultatet. Oavsett hur experimentet planerades eller sammanföll finns det 
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alltid faktorer som kan komma att påverka resultatet. Poängen med att synliggöra dem är att visa 

en medvetenhet om deras påverkan och att de har tagits i beaktning vid både genomförandet och 

kodningen.    
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10. Konklusion 

 

Denna studie har tagit avstamp i problematiken om att det är utmanande för många elever att 

analysera komplexa samhällsfrågor på en högre analytisk nivå. Förhoppningarna med denna 

utformning var att se om kausalanalysmodellen hade en påverkan på elevernas analysförmåga eller 

inte. Utformningen av modellen gav eleverna möjligheten att koppla situationen till orsak, konse-

kvens och åtgärd på en politisk och social nivå. I studien deltog 72 elever från tre olika gymnasie-

skolor. De skrev en analytisk fritext efter ett aktivt arbete med den framtagna modellen kopplat till 

Kashmirkonflikten. Mätningen av analysförmågan hos eleverna utfördes av en experimentell 

mellanpersondesign. Experimentgruppen tog del av den fullständiga modellen som innehåller 

samtliga kolumner medan kontrollgruppen tog del av den ofullständig modellen som inte innehåller 

kolumnen åtgärder.  

Genomförandet av experimentet och den insamlade data, har givit svar på frågeställningarna: 

Hur synliggörs elevernas analysförmåga inom de två grupperna? samt Hur påverkar kausalanalysmodellens 

utformning elevernas analysförmåga? Resultatet av experimentet presenterade att en fullständig 

kausalanalysmodell påverkade eleverna att analysera åtgärder i större utsträckning än de med en 

ofullständig kausalanalysmodell. Det visades via effektstorleken (d= 0,74) och användningen av 

begreppen åtgärd och lösning i fritexterna. Således synliggjordes en skillnad mellan gruppernas ana-

lysförmåga där experimentgruppen visade tendenser till en högre analytisk förmåga. Påverkan av 

kausalanalysmodellens utformning var att eleverna kunde urskilja modellens olika delar vid skri-

vandet av en analytisk text. Det innebär att utformningen påverkade vad de olika grupperna valde 

att skriva om beroende på vilka kolumner de tog del av. Det vill säga att grupperna i lika stor 

utsträckning skrev om orsakssamband i jämförelse med åtgärder. Resultatet visade att kausal-

analysmodellen påverkade elevernas analysförmåga och att det är ett verktyg som kan underlätta 

förståelsen för analysens olika delar.  

Studiens resultat kan utgöra ett bidrag till ämnesdidaktiken i samhällskunskap och specifikt om 

kausalanalysmodeller som ett verktyg för att hjälpa elever mot en analytisk förmåga. Effektstor-

leken visar att eleverna som ingick i experimentgruppen i större utsträckning skrev de faser som 

ingår i en fullständig analys än de i kontrollgruppen. För att eleverna ska ta med de faser som ingår 

i en fullständig analys behöver läraren således aktivt ta med dessa i undervisningen. Vidare finns 

det indikationer på att lärarens tidigare undervisning har betydelse men att eleverna ändå behöver 

verktyg att förankra den kunskapen i när de ska analysera en samhällsfråga.  

Eftersom experimentet skedde under ett lektionstillfälle kunde enbart den direkta effekten av 

modellanvändningen mätas. Därmed hade det varit intressant att studera modellanvändandets på-

verkan under en längre tid för att se om det har samma effekt. Resultatet har intressant nog inte 

kunnat fastställa en avsevärd skillnad mellan grupperna i friskolan med litet elevunderlag. Vad det 

beror på har inte kunnat utläsas av de kontrollvariabler som denna studie mätt. Det skulle därmed 

vara intressant om kommande forskning fokuserar på liknande skola för att undersöka vad orsaken 
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till en sådan skillnad skulle kunna vara. Eleverna i denna klass går också i en högre årskurs och är 

äldre än eleverna i den kommunala skolan och friskolan med stort elevunderlag. De borde därmed 

haft mer tid att arbeta med sin analytiska förmåga än de andra klasserna. Resultatet av studien visar 

att den studiesvaga gruppen kanske behöver ett annat typ av verktyg eller en mer djupgående under-

visning för att utveckla sina kunskaper. En studie med lågpresterande elever som sitt studieobjekt 

och en annan typ av undervisning eller modell hade därmed varit ytterst intressant. Vidare hade det 

varit intressant att göra en jämförelse mellan den vanligt förekommande analysmodellen (Figur 1) 

och den som tagits fram till denna studie (Bilaga 1). Eftersom kausalanalysmodellen öppnade upp 

för ett mer elevaktivt arbete är det av vidare intresse att studera om andra visuella utformningar 

kan bidra till det. Därtill hur de skiljer sig åt inom elevernas analysförmåga. Ytterligare är det av 

ytterst vikt att poängtera de facto att flera antal åtgärder eller orsakssamband inte nödvändigtvis inne-

fattar en högkvalitativ analys enligt tidigare forskning. Däremot synliggörs att de delar som ingår i 

att analysera används i den insamlade data; men ska inte likställas med att innehållet i sig är på en 

utvecklad kausalanalytisk nivå. Det hade därmed varit intressant att göra en liknande studie med 

större fokus på kvalitén i elevernas texter för att se om modellen påverkade även det. 

Avslutningsvis klargör resultatet att de kontrollvariabler som studien mätte inte var en påver-

kande faktor på elevernas analyserande. Den påverkande faktorn var modellens utformning och 

det tydliggjordes i gruppernas enskilda fritexter. Det visar en tendens att den framtagna kausal-

analysmodellen kan vara ett steg i rätt riktning mot att hjälpa eleverna i den analytiska processen.   
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Bilagor  

Bilaga 1. Kausalanalysmodellens utformning 

Figur 3. Fullständig modell – Experimentmodell. 

Figur 4. Ofullständig modell – Kontrollmodell. 
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Bilaga 2. Elevtexten 

Kashmirkonflikten 

Kashmir är namnet på ett vackert bergsområde och 

tidigare furstendöme, som ligger på gränsen mellan 

Pakistan, Indien och Kina. Delar av Kashmirs 

befolkning vill vara självständiga, samtidigt som Indien 

och Pakistan konkurrerar om att inneha kontrollen 

över hela landet. 

På slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var 

dagens Indien och Pakistan, Kashmir inkluderat, 

underställt det brittiska imperiet och kallades för det 

brittiska Indien eller bara Indien. Området Kashmir 

hade en viss form av självstyre under kolonialtiden och 

styrdes av en indisk hinduistisk furste. 

Efter andra världskriget blev det brittiska kolonialväldet i Indien och Pakistan besegrat. I samband 

med frigöringen blomstrade en muslimsk och en hinduistisk nationalistisk rörelse upp i området. 

Båda sidor talade för att Brittiska Indien skulle bli uppdelat utifrån religiös/etnisk identitet – således 

ett land för muslimer och ett land för hinduer. Delningen av Brittiska Indien var extremt blodig. 

Flera hundratusen människor dödades och miljoner drevs ifrån sina hem. Hinduer flyttade från 

Pakistan till Indien, och muslimer från Indien till Pakistan. Det uppstod samtidigt en konflikt 

mellan Indien och Pakistan om vilket land gränsområdet Kashmir skulle tillhöra. Kashmir däremot 

var tydliga med att de ville vara självständiga. 

Den utlösande faktorn till konflikten 

Majoriteten av befolkningen i Kashmir är muslimer, men fursten var hindu. Planen var att Kashmir 

skulle bli självständigt i augusti 1947. Men efter att väpnade stamfolk, från det nordliga Pakistan, 

gått till angrepp mot fursten i oktober 1947 ändrades detta. Fursten reagerade på angreppet genom 

att be Indien om hjälp. Den indiska regeringen sa att de kunde stötta fursten militärt, men under 

villkoret att han accepterade indisk kontroll över Kashmir. Fursten godtog kravet och Indien 

skickade in sina militärstyrkor i Kashmir. 

Den pakistanska regeringen menade att fursten i Kashmir inte hade befogenheter att bestämma att 

Kashmir utan vidare skulle bli en del av Indien, och menade samtidigt att Indiens militära närvaro 

i Kashmir gav Pakistan samma rätt. Pakistan skickade därför in sina militärstyrkor i Kashmir. Detta 

ledde till fullt krig mellan Indien och Pakistan.  
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Rebellgrupper 

I Kashmir där majoriteten av befolkningen är muslimer, är missnöjet över främst Indien stort. 

Rebellgrupperna som kämpar mot Indien har därför stort stöd bland befolkningen. De två största 

rebellgrupperna i Kashmirkonflikten är Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF) och De heliga 

krigarna (Hizbul Mujahideen). Dessa två har olika mål och hamnar därför olika i konflikt med 

varandra. 

Målet för JKLF har varit att etablera Kashmir som en självständig stat, oberoende från både 

Pakistan och Indien. De önskar en sekulär stat, d.v.s. att religion inte är en väsentlig del av landets 

identitet och lagar. De heliga krigarna däremot strävar efter att Kashmir ska bli en del av Pakistan. 

Deras kamp är därför riktad mot både Indien och JKLF, och har fått viktig stöttning av Pakistan. 

Efter att Indien slog hårt mot JKLF under början på 1990-talet gick De heliga krigarna om JKLF 

i att vara den mäktigaste rebellgruppen i Kashmir. Till skillnad från det sekulära JKLF är De heliga 

krigarna en islamistisk grupp. De vill alltså definiera Kashmirs identitet och lagar utifrån Islam. 

FN:s roll i konflikten 

Hösten 1948 skapades ett fredsavtal av FN mellan Indien och Pakistan. Pakistan fick en tredjedel 

av landområdet medan Indien tilldelades resten. Runt tre fjärdedelar av befolkningen i Kashmir 

bor i det Indiskkontrollerade området. Villkoren i fredsavtalet var att Pakistan skulle dra tillbaka 

sina trupper och att en folkomröstning skulle hållas om områdets framtid. Indien skulle få behålla 

en liten styrka i landet för att övervaka säkerheten. FN etablerade samtidigt kommissionen United 

Nations Commission for India and Pakistan (UNCIP) i Kashmir. United Nations Military Observer 

Group in India and Pakistan (UNMOGIP) är FN:s observationsstyrka. Den upprättades 24 januari 

1949 för att övervaka det dåvarande vapenstilleståndet mellan Indien och Pakistan i Kashmir. 

Vapenvilan upprätthölls inte och nya krig har sedan dess uppkommit. FN-styrkans mandat blev 

förnyat efter att Indien och Pakistan ingick ett nytt avtal om vapenvila år 1971. 

(Hämtad från https://www.globalis.se/Konflikter/Asien/kashmir och därefter reviderad för 

anpassning till studien.) 

 

 

 

https://www.globalis.se/Konflikter/Asien/kashmir
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Bilaga 3. Fritextinstruktion: Test 

Du har nu arbetat med en modell kopplad till Kashmirkonflikten. Nästa steg är att skriva en fritext 

där du ska analysera konflikten. Försök att med egna ord analysera konflikten med hjälp av den 

modell du precis arbetat med. Du är även välkommen att ta in andra perspektiv eller egna tankar 

som inte framkommit i den lästa texten.  

Konflikter mellan grupper har uppstått och skilda åsikter har splittrat befolkningen. Ända sedan 

området var en brittisk koloni har detta påverkat människor, och än idag är det en konfliktfylld 

situation. Diskutera vilka problem som har uppstått i och med konflikten. Hur har det 

påverkat individen/samhället socialt och politiskt? Diskutera vilka följder som har 

uppstått i och med konflikten.  
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Bilaga 4. Frågeformulär 

Formulär ska fyllas i av dig som precis har svarat på frågan om att analysera Kashmirkonflikten. 

Alla frågor ska besvaras för att undersökningen ska bli fulländad.  

1. Juridiskt kön 

Man 

Kvinna  

Inget av ovanstående  

Vill ej ange  

 

2. Ålder   

 

3. Vilken skola går du i?     

 

4. Vilken årskurs går du i?    

 

5. Har du minst en förälder som har gått en högskoleutbildning? 

Ja  

Nej 

Vet inte  

 

6. Är en eller båda av dina vårdnadshavare utrikes födda? 

Ja   

Nej 

 

7. Har du arbetat med en liknande modell i skolan tidigare? 

Ja  

Nej 

Vet inte 

8. Upplever du att övningen hjälpte dig att analysera bättre?  

Ja  

Nej 

Vet inte  
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Bilaga 5. Informationsbrev 

Hej, 

Vi heter Majja Malmsten och Lisa Dahlin och studerar till samhällskunskapslärare på Uppsala 

universitet och skriver just nu vår kandidatuppsats. 

I vår uppsats vill vi undersöka hur elever analyserar en samhällsfråga med hjälp av en analys-

modell. Denna kunskap är viktigt att ha för att samhällskunskapslärare ska kunna utveckla 

pedagogiska verktyg för elevernas analysförmåga.  

Den undersökning som vi vill ha din hjälp med att genomföra är frivillig och utförs under 

samhällskunskapslektionen den XXXX. Undersökningen kommer att bestå av en arbetsuppgift 

som besvaras individuellt och skriftligt, och efter lektionen skickas in till oss.  

Ditt svar kommer endast hanteras av oss och i studien inte att kunna kopplas till dig som person. 

Det är viktigt att du vet att deltagandet är frivilligt och om du väljer att inte delta i 

undersökningen arbetar du med andra uppgifter under lektionen.  

Vi hoppas att du vill delta och att vår undersökning i förlängningen kan leda till att undervisning 

kring analysförmåga i samhällskunskap kan bli ännu bättre.  

Om du undrar över något kan du nå oss på mejl XXXX.  

Majja Malmsten och Lisa Dahlin.  

Ämneslärarstudenter i samhällskunskap, Uppsala universitet. 
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Bilaga 6. Samtyckesblankett  

Samtycke att delta i undersökningen kopplad till kandidatuppsats i samhällskunskapsdidaktik, 

Uppsala universitet  

Namn:_______________________________________________________  

Skola och klass:_______________________  

_______ Ja, jag har tagit del av informationen och accepterar att delta i undersökningen. _______ 

Nej, jag har tagit del av informationen och vill inte delta i undersökningen.  

Uppsala, XXXXXX. 

Namnteckning:  
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Bilaga 7. Summering av deskriptiva data. 

 

 Experimentmodell Kontrollmodell 

 

N 

 

72 

36 36 

Kön 9 män 

25 kvinnor 

10 män 

25 kvinnor 

Skola 14 Kommunal skola  

10 Friskola litet elevunderlag 

12 Friskola stort elevunderlag 

14 Kommunal skola  

10 Friskola litet elevunderlag 

12 Friskola stort elevunderlag 

Årskurs 26 Årskurs 2 

10 Årskurs 3 

26 Årskurs 2 

10 Årskurs 3 

Utrikes födda föräldrar 23 Nej 

13 Ja 

22 Nej 

12 Ja 

Arbetat tidigare med 

modellen 

19 Nej 

17 Ja 

11 Nej 

17 Ja 

Vårdnadshavares utbildning 2 Nej 

28 Ja 

8 Nej 

23 Ja 
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Bilaga 8. Korrelationsmatris 

Not. Pearsons korrelationskoefficient med benämningen r från -1,0 till + 1,0 (p < 0,05*). 
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