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Förord 
Denna studie är genomförd under hösten 2004. Från vår tidigare begränsade förståelse av 
utvecklandet av kunskap har arbetet med det sokratiska samtalet gett oss nya perspektiv på 
kunskap. Vår handledare Ingmarie Munkhammar har hjälpt oss att utveckla våra kunskaper 
och att tänka ”vetenskapligt”. För detta riktar vi ett stort tack. Vi vill även passa på att tacka 
varandra för trevlig social samvaro under uppsatsskrivandet.  
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Abstrakt 
 
Denna studie beskriver och förstår hur eleverna under seminariet utvecklar kunskaper i 
historieämnet. Vi har använt oss av en enkätundersökning, i huvudsak innehållande så kallade 
”öppna frågor”, samt av kompletterande observationer under lektioner och seminarium. 
Undersökningen genomfördes i en klass på gymnasiets tredje år. Våra observationer av 
lektionerna visar att eleverna utvecklade sina kunskaper under lektionsserien. Deras förmåga 
att problematisera sammanhang av historiska förlopp ökade under tiden. 
Enkätundersökningen som behandlade elevernas upplevelse av seminariet visade att eleverna 
ställde sig mycket positiva till denna pedagogiska form varav det ömsesidiga utbytet av 
tankegångar var det som mest uppskattades. Seminariet gav utrymme till ett mångfaldigt 
perspektivbyte på de frågeställningar som behandlades. Eleverna ansåg att seminariet som 
form, det så kallade sokratiska samtalet, gav dem möjlighet att se sammanhang och utöva 
källkritik. Eleverna ansåg också att seminarieformen utgjorde ett alternativ till traditionella 
inlämningsuppgifter eftersom de ville sätta samtalet och reflektionerna i centrum.
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1. Inledning 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) står det att ”läraren skall låta eleverna pröva 
olika arbetssätt och arbetsformer” (s 7). Denna skrivning innebär att en mångfald av arbetssätt 
skall implementeras i skolans undervisning. På den gymnasieskola som vi gjorde vår 
verksamhets förlagda utbildning praktiserade lärarlaget förvisso olika arbetssätt och former, 
men aldrig seminarieformen. Lärarna uttryckte på intet sätt någon negativ attityd mot 
seminarier som form utan menade helt enkelt att de aldrig tänkt i dessa banor. Det står även i 
Lpf 94 att ”elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. 
Skolan ska ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang”.(s.3) Dessa sammanhang 
kan givetvis skapas under många olika sätt men vi menar i likhet med Lindström (1998) att 
seminarier och det sokratiska samtalet är ett utmärkt tillfälle att låta elevernas förnuft utveckla 
och berika tänkandet i syfte att nå sammanhang och större klarhet. Vidare står det i 
gymnasieskolans ämnesbeskrivning av historia (kursplan 2004) att ”…ämnet har en stor bredd 
både till sitt innehåll och karaktär”. Och att ”… källkritiken är ämnets grund och ger särskilda 
möjligheter att befrämja en problematiserade och kritisk hållning inför texter…”. (s. 1) Utifrån 
styrdokumentens målsättningar om lärande bör seminariet, med det sokratiska samtalet som 
grund, som pedagogisk metod väl beakta dessa aspekter.  
 
 
1.2 Syfte och avgränsningar 

Vårt syfte med examensarbetet är att beskriva och förstå hur eleverna under seminariet 
utvecklar kunskaper i historieämnet. Vad vi menar med att elever utvecklar kunskaper inom 
historieämnet är just utvecklandet av kritisk hållning inför texter och elevernas förmåga att se 
sammanhang av historiska orsaker som bidrog till den spanska erövringen av den nya världens 
kulturer; inkariket och aztekernas rike. 
 
  
2. Bakgrund 

Bakgrundens upplägg innebär att en redogörelse av den tidigare forskningen görs inledningsvis. 
Sedan följer en beskrivning av det sokratiska samtalet som en väg till kunskap för att därefter 
ge en genomgång av kunskapsbegreppet. Avslutningsvis ges också en bild av seminarieformen 
samt beskrivning av seminarieledarens roll.  
 
2.1 Tidigare forskning 

Den pedagogiska forskningen om dialogiskt lärande i grupp har inte slagit igenom i Sverige 
(Wilhelmson, 1998). Det finns dock studier enligt Wilhelmson som tar upp dialogens betydelse 
för ny kunskap. Dessa studier är heterogena i det att de teoretiska utgångspunkterna, 
studieobjekten och de teoretiska perspektiven skiljer dem åt men deras gemensamma nämnare 
är att de ser samtal mellan människor som en källa till kunskap. Wilhelmson har i sin studie av 
lärande samtal i arbetsgrupper intresserat sig för det dialogiska mötets betydelse för 
kunskapsbildning. Genom att studera fyra olika arbetsgrupper och deras sätt att samtala finner 
Wilhelmson att det visserligen är individen själv som lär sig men att när inlärningsprocessen 
sker i interaktion med andra uppstår en ny form av kunskap som annars inte vore möjlig. 
Wilhelmsson menar alltså i sin forskning att lärandet alltid i någon mening är individuellt men 
kan även i ett gruppsammanhang vara kollektivt. I gruppsamtal är samtalarna varandras 
samtalsmiljö och de är i viss mån varandras förutsättningar. Det kollektiva lärandet hos 
Wilhelmson innebär att samtalarna skapar nya gemensamma föreställningar. Denna process är 
beroende av samtalsklimatet inom gruppen och graden av de upplevda problem som individen 
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eller gruppen står inför. Är det ett konstruktivt samtalsklimat där kritisk självreflektion tillåts 
göras i en trygg miljö bidrar detta till en genuinare inlärningsprocess. Likaså gäller det om det 
finns ett upplevt problem som behandlas. Ju större problem desto mer lär sig samtalarna av 
varandra. Wilhelmson noterar också att ju mer symmetriskt samtalet i gruppen blir i termer av 
utrymmesplats desto mer lär sig varje individ. Det lärande samtalet kräver således en dimension 
av jämlikhet. 
 
Englund (2000) skriver att inom demokratiforskningens deliberativa demokratisyn är 
utgångspunkten kommunikation och samtal. Deliberation, som betyder ömsesidigt nyanserat 
övervägande av olika alternativ, menar att samtalet och det jämlika mötet är grundbultar i det 
demokratiska samhället. Englund, som fått i uppdrag av skolverket att skriva en rapport i 
ämnet, menar att det som utmärker det deliberativa samtalet är att skilda synsätt ställs mot 
varandra och att det ges utrymme för respekt av andras åsikter samt viljan att komma överens 
(om inte annat om att man inte är det). Englund menar att de samhällsorienterade ämnena är de 
arenorna som det deliberativa samtalet har störst möjligheter och då speciellt i frågor som rör 
hantering av mänskliga rättigheter samt skolans värdegrundsfrågor. Men han ser även att det 
deliberativa samtalet kan bidra till elevers meningsskapande och kunskapsbildning inom de 
flesta områden, även inom traditionella skolämnen som anses ligga långt ifrån 
”värdegrundsnära” ämnen. 
 
Lundberg (2003) har i sin forskning om deliberativ demokrati studerat en grupp kommunala 
tjänstemän i deras samtal kring miljöfrågor. Lundbergs studie av dialogen inom gruppen 
uppmärksammade den tvångsfria argumentationens betydelse för samtalets dynamik. Ett samtal 
som inte har något yttre tvång, dvs inte har bestämda ramar eller i förväg bestämt mål, gör att 
individerna kan känna sig fria att uttrycka sig. Lundberg noterade att det var när individernas 
åsikter ”konkurrerade” med varandra som de lärde sig hur andra argumenterar samtidigt som 
den enskilde blev uppmärksam på och övertygad om sin egen syn på frågan (Lundberg 2003). 
 
Enligt Liljestrand (2002) så finns det tre kriterier för att urskilja begreppet diskussion, med 
diskussion avser han i sin avhandling ur ett klassrumsperspektiv. Dessa tre kriterier har han 
hämtat från Bridges. Det första kriteriet är att: (a) eleverna ska ta fram fler synsätt angående ett 
speciellt ämne eller problem; (b) eleverna ska också kunna bemöta olika synpunkter som 
samtalas om under diskussionen; (c) eleverna ska ha för avsikt att öka sin kunskap och 
förståelse om det ämne som diskuteras. Enligt Liljestrand ska det finnas en möjlighet att lära sig 
om ämnet som diskuteras, att rätt information om ämnet kommer fram och att de belyser och att 
ämnet utvecklar olika perspektiv. Diskussionen ska leda fram till förslag på olika tolkningar, 
kritiska revideringar samt ett ömsesidigt rättfärdigande av synpunkter. Liljestrand hänvisar till 
en annan, Burbules, som använder sig av det vidare begreppet dialog. Enligt Liljestrand så vill 
Burbules utveckla en teoretisk modell, syftet med den är att få en mångfald av situationer eller 
med andra ord olika former av samtal. De olika samtalen kan vara, dialog som konversation; 
dialog som undersökning; dialog som debatt och sist dialog som instruktion, den sokratiska.  
Dessa olika samtal är bra för läraren att känna till samt att kunna använda dessa samtal till 
relevant situation enligt Burbules skriver Liljestrand. Det är viktigt att notera att dessa två 
källor enligt Liljestrand Bridges och Burbules menar att diskussionen/dialogen ska användas i 
undervisningen generellt. Liljestrand skriver att Edwards & Westgate menar att läraren har 
rätten att ta ordet, inleda och avsluta aktiviteter, men för den sakens skull ska inte läraren 
dominera diskussionen. När läraren dominerar diskussionen kan det liknas vid en form av 
social kontroll. Men när läraren intar rollen enligt modellen av Edwards & Westgate får 
eleverna en mer undersökande roll och läraren för den sakens skull inte upphör att fungera som 
den ledande parten. Liljestrand hänvisar till Miller, hon menar att all form av kunskap är 
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perspektiverande, kunskapen har alltså en potentiell förmåga att göras om för diskussion. 
Diskussionen har en grundläggande form till kunskapsinhämtning i undervisningen. I 
undervisningsmaterialet finns det ett visst innehåll som kan bli föremål för kritiska resonemang 
och är användbar ibland annat planerade diskussioner. Liljestrand hänvisar till Ericson som 
menar att elever i en klass på 20 - 30 personer kan dela upp sig i mindre grupper, dessa mindre 
grupper kan föra så kallade interna samtal. Liljestrand har själv kommit fram till i sin 
avhandling att en lärare kan fungera som en medhjälpare för en elev utan att för den skull få 
rollen som den slutgiltiga auktoriteten. Läraren skall erbjuda stöd för eleven att utveckla sina 
argument vilket är ett sorts lärande enligt Liljestrand. Om dessa argument utvecklas i 
interaktion med de olika tolkningar som eleven har gjort ser de argumenten ett större 
perspektiv. Debattens pedagogiska värde ligger i att elever diskuterar, debatterar och belyser de 
olika sidorna av ett argument. 
 
Kvale (1997) skriver att samtalet är ”ett grundläggande sätt att vinna kunskap och utgör 
dessutom den generella formen för mänsklig interaktion i världen” (s. 40), kunskap frambringas 
genom samtal mellan människor. 
 
 
2.2 Det sokratiska samtalet, en väg till kunskap 

Enligt Borgen (1983) är ordet dialog besläktat med dialektik och ordet dialektik betyder 
samtalskonst. Dess syfte är att klargöra ett begrepps innehåll. Den person som tidigast har 
beskrivit dialektiken är Platon, dialektiken som metod är att under samtal nå till en kunskap om 
idéerna, den högsta verkligheten. Själva begreppet dialektik har utvecklats genom åren och idag 
är det inte bara samtal utan minst lika mycket växelverkan mellan teori och praktik. I 
dialektiken möts tes och antites och blir syntes, det är ett sätt att främja kunskapen skriver 
Borgen. Om man försöker tvinga på någon sina tankar eller åsikter har samtalet ringa villkor. 
Borgen skriver att om läraren tvingar eller ockuperar elevens tankar skall vi ta avstånd från det. 
Utan i samtalet är det frågan om två likvärdiga personer som bägge förändras av samtalet. Men 
Borgen poängterar att man ser till elevernas olika erfarenheter, ståndpunkter, hållningar och 
intressen, dessa olika synvinklar bidrar till samtal som en väg till kunskap.  
Men samtalet som form är inte fråga om ledning, att några skall leda andra. Borgen skriver att 
det är svårt att hitta ett sätt som kan etablera ett äkta samtal som form. Det äkta samtalet som 
form ska lyfta fram varandras åsikter och erfarenheter så att deras kunskap når en högre nivå. 
Borgen skriver att dialektiken som pedagogik var individualistisk, det var ett samtal mellan ett 
fåtal personer. Samtalet var ofta ett sätt att få fram de tankar eleverna redan hade. Sokrates 
menade att människor hade alla tankar och idéer inom sig, de skulle bara lockas fram.  
    
Bjurwill (1998) skriver att Sokrates var en sann pedagog som verkligen kunde konsten att få 
fram den slumrande eller tysta kunskapen som låg inom varje människa. Även Bjurwill talar 
om att eleven återerinrar sig kunskap från tidigare. Kunskapen är slumrande men kan aktiveras 
genom det sokratiska samtalet. Metoden tar fram den tysta, aprioriska kunskapen: det 
sokratiska samtalet innebär att man så mycket som möjligt lockar fram det eleven redan visste 
sedan tidigare. Det är viktigt att låta eleven själv se och dra slutsatser. Läraren har alltså en stor 
uppgift i att kunna ta tillvara och förstå den tysta kunskap och erfarenhet som finns inneboende 
hos eleven. Bjurwill skriver att den tysta kunskapen är inneboende men outtalad, det är det som 
läraren kan fråga sig fram till eller förlösa fram kunskapen och metoden passar bättre i 
seminarieform. Man kan sammanfatta det sokratiska samtalet och det som karakteriserar 
samtalet: 
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”(a) den fritt flytande dialogen, öppen för både påkallande och opåkallande tankar och 
idéer; (b) lyssnandet som gör att insikten hos den andra kommer fram av sig själv; (c) 
accepterande av den tysta kunskapen som grund för inlärning, den personliga eller 
privata kunskapen, den praktiska kunskapen, vardagligheten som plattform för 
pedagogisk påverkan, realismen; (d) improviserandet som form för samtal och 
beredvillighet att ändra ståndpunkt och inställning ”on-line”; (e) toleransen mot 
oliktänkandet och en vilja att bjuda på sig själv.” (s. 46) 

 
 
 
2.3 Rationalism och empirism 

Enligt Stensmo (1994) kan ordet kunskap härledas från det grekiska ordet episteme, 
epistemologi är teorin om kunskap och vetande. Tidigt utmärktes två inriktningar av vad 
kunskap är skriver Stensmo. De två inriktningarna som han presenterar är rationalism som är en 
inriktning inom epistemologin och den andra är empirism. Rationalism menar att idéer finns 
latent i människans medvetande som kognitiva processer. Genom det egna tänkandet och med 
logikens och matematikens hjälp skapar man begrepp och kunskap skriver Stensmo. 
Rationalismen kan härledas från det latinska ordet ratio, förnuft. Platon som var en rationalist 
menade att sinnena gav en illusorisk och ofullständig uppfattning om verkligheten och 
idevärlden. Han ansåg att kunskap är en återerinring (anamnesis). Den mänskliga själen hade 
skådat idéerna i en tidigare tillvaro och kan återerinra sig dem när de aktualiseras. Kunskapen 
är alltså medfödd skriver Stensmo. Kroksmark (2003) förtydligar Stensmos beskrivning av 
tidigare tillvaro och skriver att återerinring av insikter, eller om man så vill kunskap, är något vi 
har erhållit från tidigare liv. Stensmo skriver att det filosofiska samtalet, alltså det som sätter 
tänkandet och utredande samtalet i fokus, är förebilden för den rationalistiska pedagogiken. 
Stensmo skriver vidare att Platon menade att en skicklig lärare kan med rätt ställda frågor 
förlösa den kunskap som finns latent hos människan; förlossningskonsten, eller med ett annat 
ord, det sokratiska samtalet. Med dessa samtal så medvetandegör den latenta kunskapen hos 
människan skriver Stensmo. Kroksmark utvecklar resonemanget ytterligare och menar att om 
all kunskap är återerinring så ger den i så fall upphovet till en oändlig regress, han menar att 
man aldrig skulle kunna finna den första kunskapen. Slutsatsen blir att vi aldrig lär oss något 
nytt utan att vi redan kan allt.   
     
Stensmo skriver att kunskap som uppstår ur förnimmelser eller varseblivningar kallas för 
empirism. Empirismen kan härledas från grekiska ordet empeiria, erfarenhet, kunskapen 
kommer alltså ur erfarenheten. Genom observationer utvecklar människan begrepp och 
kunskaper som svarar mot objekt i verkligheten. Aristoteles filosofi är grunden till den 
empiriska kunskapsteorin. Aristoteles avvisar Platons uppfattning om att människan har 
medfödd kunskap och menar att inget finns i tanken, som inte först har varit i sinnena. Stensmo 
skriver att den moderna kunskapsuppfattningen som kallas för konstruktivism söker att förena 
rationalismen och empirismen. Konstruktivismen har sina rötter från den tyska filosofen 
Immanuel Kant, ”han menade att människan kan vara säker på hur tingen framträder för hennes 
medvetande, men aldrig vara säker på vad tingen är ’där ute’. Den uppfattning en människa kan 
få av omvärlden är en konstruktion av hennes eget medvetande.” (s. 33)  Jean Piaget och den 
moderna konstruktivismen menar att: 
  

”kunskap är något som en människa konstruerar utifrån sina erfarenheter. Kunskap är 
inte liktydig med empiriska sinnesintryck. Kunskap är heller inte liktydig med inre, 
rationella resonemang, oberoende av sinnesintrycken. Kunskap är ett mentalt redskap 
för att förstå verkligheten och den konstrueras i ett samspel mellan sinnesintryck och 
förnuft.” (s. 33) 
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2.4 Sokratiskt kunskapsbegrepp 

Bengt Molander, docent i teoretisk filosofi, har utvecklat delar av kunskapsbegreppet i Platons 
dialoger om Sokrates till en modern kunskapsteoretisk ram för lärande. Molander (1997) ställer, 
likt sina föregångare inom kunskapsfilosofin, även han frågan om vad kunskap är och skriver 
att vi aldrig kan få en färdig kunskapsteori eftersom frågan i sig är indirekt och ofullständig. 
Det finns helt enkelt enligt Molander ingen absolut kunskap. Vad frågan syftar till är istället, 
menar Molander, att vi alltid bör sträva vidare med frågeställningen trots vetskapen att något 
helt uttömmande svar aldrig kommer att finnas. Det är själva kunskapsreflektionen som är 
själva poängen, inte svaret i sig. 
 
Det är när strävan att gå vidare i kunskapsreflektionen sker i dialog med den andre som en 
modell för kunskapsbildning grundläggs (Molander, 1998). Både dialogen och kunskapen har 
sina likheter i det att de utgör projekt som inte har något absolut slut. Det finns i båda fallen 
alltid öppning för en fortsättning. Men, påpekar Molander, dialogen som samtalsform har olika 
betydelser. ”Dialog” kan betyda social förströelse i största allmänhet. Den kan användas inom 
politiken under falsk flagg där man säger att man lyssnar på medborgaren men där huvudsyftet 
är att medborgaren ska lyssna på politikerns budskap. Inte heller ska man likställa begreppet 
dialog med diskussion som utmärks av att den ene försöker övertyga den andre med resultatet 
att den egna positionen fastlåses. Visst kan även en diskussion och argumentation förekomma i 
en dialog, resonerar Molander, men det är inte alls den huvudsakliga komponenten. Det 
väsentliga för en dialog är att samtalet sker utifrån ett ömsesidigt förhållande mellan parterna 
och att båda dessa är intresserade att lyssna och därmed beredda att på allvar ändra uppfattning. 
Målet med den sokratiska metoden är att ”komma till klarhet om sig själv, sina tankar, sin 
kunskap, okunskap och gå vidare tillsammans med andra och då också komma till klarhet om 
andra.” (s. 90) 
 
För att göra denna förståelse möjlig är det nödvändigt att via dialogen skapa ett ”vi” där ”jag” 
och ”du” kan ingå i och låtas formas och omformas. Den dialogiska formen av 
kunskapsbildningen upphäver i viss mån jaget som subjekt då kunskapen skapas i relation med 
”duet” och är dess förutsättning. ”Det subjekt som kan ha kunskap både är och är inte en 
individuell mänsklig varelse. Dialogen förutsätter deltagarnas autonomi, och skapar den, 
samtidigt som jaget aldrig är oberoende av dialogen.” (s. 92) Det är i detta möte som ”vi” 
skapar dialogens dialektik och har sin utgångspunkt. Molander säger sig göra en ”utmejslad” 
version av den ursprungliga sokratiska dialogen för att belysa kunskapsbildning i det moderna 
samhället. En aspekt som Molander mejslar fram i Platons dialoger om Sokrates är att det är en 
insikt och en god start på kunskapssökandet om okunskapen blottläggs och erkänns. Eftersom 
Sokrates i Platons dialoger utgår från att kunskapen redan finns inne i individen får alltid den 
utfrågade själv ge sista ordet. Det innebär inte att allt är sagt i frågan, utan snarare att den 
utfrågade själv inser att kunskapen inte är fullständig utan att sökandet bör fortsätta. Ibland kan 
insikten att man inte längre ”vet” vara ett första steg mot ökad kunskap skriver Molander. 
 
Det är alltså så att all kunskap är beroende av konsten att uppnå kunskap. Att fråga och 
(försöka) svara blir ett grundläggande medel hos Sokrates i den eviga strävan efter målet om 
den oföränderliga och objektiva kunskapen. Molander, som dock inte tror på den idealistiska 
föreställningen om kunskapens idé oberoende människan som är utmärkande hos Platon, 
framhåller istället själva vägen till kunskapen som det grundläggande i epistemologin.  
De kritiska frågor som den sokratiska dialogen innebär, betonar Molander, är inte 
”programmatiskt skeptiska, varken mot möjligheten av kunskap i allmänhet eller mot en 
enskild personkunskap.” (s 103) Syftet med frågorna är att hjälpa personen att göra sig fri från 
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felaktiga uppfattningar och ersätta dem, i alla fall på sikt, med något bättre. Men det finns dock 
enligt Molander en sida hos Platon och hans Sokrates ”som är auktoritär och aristokratisk” och 
som kan aktiveras när detta ”kopplas till ett krav på kunskap genom explicita definitioner”. 
Slutsatsen av ett sådant förhållningssätt blir då att ”yrkesverksamma som inte kan definiera vad 
deras kunskap består i inte vet vad de gör.” (s. 102) Molander menar att en del av den 
sokratiska metoden, att kunskapen finns inom personen, innebär att för att undvika 
begreppsexercis istället lösgör dialogen från idén om teoretiska definitioner och istället 
möjliggör ”en modell för dialogisk reflektion där att gå mot kärnan [av kunskapsbegreppet, 
författarnas anmärkning] är det centrala.” (s. 103) 
     
 
2.5 Sokratisk samhällskritik 

Hamlyn (1994) beskriver att det sokratiska samtalet var att utmana de gällande åsikterna som 
fanns i dåtidens Grekland. En sådan gällande åsikt var praxisen att inte låta svaga eller sjuka 
barn överleva. Det sokratiska samtalet var som en form av korsförhör, i vilket Sokrates i regel 
stod för talandet medan de andra deltagarna fick nöja sig med att säga ja eller nej. En del kunde 
protestera mot det så kallade korsförhöret eftersom de inte fick säga något utförligt. Enligt 
Hamlyn så var Sokrates mål att pröva deras gällande åsikter. Hans mål var att föda fram tankar 
för att sedan undersöka dem och slutligen för att se om de var goda tankar eller bara, som 
Hamlyn uttrycker det, bara munväder.     
 
Goldman (1984) står för en direkt kritisk hållning till det sokratiska samtalet och menar att den 
värderelativism som Sokrates symboliserar sprider skadlig vilsenhet hos framförallt unga 
människor. Det är en sak att vara skeptisk enligt Goldman men att gå över till värderelativism 
blir något helt annat då ”its openess to new visions and revisions may erode standards and 
disorient and alienate its disciples.” (s. 60) Vad den sokratiska metoden inte erkänner, fortsätter 
Goldman, är att varje samhälle måste stå på en fast och gemensam värdegrund: ”Every society 
also needs stability and continuity, and the absence of these will generate anarchy.” (s. 60) Att 
inte Sokrates insåg att hans metod skapade dessa problem gjorde honom blind för människans 
behov av tradition och hennes känsla för sitt historiska arv. Därför menar Goldman att det var 
helt följdriktigt att makthavarna i Aten ställde Sokrates inför rätta. Inget samhälle, eller 
skolsystem, som inte förmedlar grundläggande och allomfattande värden är funktionellt. Sitt 
resonemang stödjer Goldman delvis på Platon och hans verk om Staten där skolningen i filosofi 
reserverades för samhällets elit, och då först vid en ålder av trettio efter de utvalda genomgått 
en gedigen inskolning i samhällets värderingar. Denna moderata inställning, att den sokratiska 
metoden måste hanteras ytterst varsamt och inte bli var mans egendom, utgör grunden för de 
två argument som Goldman anför i syfte att försvara sig från den sokratiska metodens skadliga 
verkningar; dels vad det gäller den individuella nivån då den skapar en gnagande och destruktiv 
oro hos individen (främst ungdomar), dels på den samhälleliga nivån eftersom den trasar sönder 
samhällets värdegrund och därmed förutsättningarna att skapa harmoni och trygghet.    
 
 
2.6 Kunskapsbegreppet i styrdokumenten  

I Bildning och kunskap (1994) utreder Carlgren vad som är kunskap i skolan och skriver att 
kunskapen har varit en av de eviga filosofiska frågorna. Hon menar att svaret på frågan kan 
indelas i tre delar; den rationalistiska, att kunskap är ett resultat av det mänskliga tänkandet, den 
empiristiska, att kunskap är en återspegling av verkligheten och den konstruktivistiska att 
kunskap är en konstruktion för att göra erfarenheterna begripliga. Kunskap är något som även 
har berörts utanför de filosofiska domänerna. Carlgren menar att det så kallade 
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vetenskapssamhälle [samhället som är byggt på forskning], som har vuxit sig stark på sista 
tiden, utvecklat en idé om kunskap som en projektion av verkligheten har blivit allt svårare att 
upprätthålla och att stå fast vid. Enligt Bildning och kunskap har tre aspekter av kunskap 
hamnat i centrum och de är dessa som hon vill lyfta fram. Det första är kunskapens 
konstruktiva aspekt, kunskap gör världen begriplig och är inte en avbildning av världen. 
”Kunskaper utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man redan har, 
problem man upplever med utgångspunkt i denna samt erfarenheter man gör.” (s. 26) Det är 
tänkt att kunskapen fyller en funktion eller löser ett problem vilket kanske underlättar en 
verksamhet. Den andra aspekten är kunskapens kontext, den är alltså beroende av sitt 
sammanhang och den tredje aspekten är kunskapens funktionellitet, kunskap som redskap. 
     I Bildning och kunskap skriver Carlgren att kunskap är inte bara kognitivt, utan att: 
 

kunskaper är som ett isberg- endast en del är synligt. Kunskaper är inte beroende av 
tid och sammanhang. Man kan säga att kunskaper finns i situationer, i mänsklig praxis 
och i kroppen. Det finns ingen kunskap, som inte ytterst vilar på en osägbar grund, 
som man måste tillägna sig genom att delta i de verksamheter där kunskapen ingår 
som en del. En viktig del av detta är att tillägna sig verksamhetens språk. (s. 30) 
 

 
I texten står det att en stor del av kunskapen är tyst och finns som en underförstådd 
bakgrundskunskap, denna kunskap är såväl sinnlig som begreppslig. Det är just denna kunskap 
som gör att vi förlitar oss på när vi försöker förstå världen. Det övergripande styrdokumentet 
som ligger till grund för gymnasieskolans pedagogiska verksamhet är Läroplan för frivilliga 
skolformerna (Lpf 94). I Lpf 94 står det att läsa att skolans huvuduppdrag är att förmedla 
kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper 
men att kunskap inte är något entydigt begrepp utan kommer till uttryck i olika former – såsom 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 
Vidare står det i styrdokumentet under rubriken Kunskaper och lärande att:  
 

Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. 
Skolan skall ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang, vilket fodrar 
särskild uppmärksamhet i kursutformad skola. Eleverna skall få möjlighet att 
reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper. (s. 3) 
 

I gymnasiets kursplan för historia (kursplan, 2004) står det att ämnet som sådant ska väcka 
nyfikenhet, och att eleverna ”utvecklar förmågan att självständigt resonera och föra samtal 
utifrån ett historiskt perspektiv.”(s. 1) Vidare skriver kursplanen att ”källkritik är ämnets grund 
och ger särskilda möjligheter att befrämja problematiserande och kritisk hållning inför texter.” 
Syftet enligt kursplanen är ”att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt 
som redskap” för att på så sätt stimulera eleverna till att utveckla sin kunskap i ämnet. Eleven 
skall också, enligt styrdokumentet, kunna ”skapa sammanhang och bakgrund för individer och 
samhällen”. 
     
 
 
 
2.7 Seminarieformen som en del av det sokratiska samtalet 

Ordet seminarium är av latinskt ursprung och betyder ”plantskola”. I vårt moderna samhälle har 
seminarieformen främst utvecklats på högskolor och universitet. Innehållet och formen i dessa 
seminarier kan variera men syftet är enligt definitionen i Nationalencyklopedin (1995) att 
”träna eleverna i vetenskapligt tankesätt och vetenskapliga metoder.” (s 362) Rötterna till 
seminarieverksamhetens grundidéer går tillbaka till antikens Grekland. Platon (f. 300 f kr) 
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beskriver i sina texter Sokrates filosofiska livsgärning. Enligt Platon (Stensmo, 1994) var 
Sokrates mål att med sin filosofiska undervisning att bringa intellektuell klarhet i frågor och 
begrepp rörande etik, kunskap och samhälle. Klarhet i dessa frågor behöver inte alltid betyda att 
man vet, det kan också betyda att man inte vet eller att man inte kan ge ett definitivt svar på 
frågan eftersom svaren är beroende av omständigheterna (Lindström, 1998). Den sokratiska 
traditionen menar, vilket vi redogjort tidigare, att kunskapen och logiken redan finns inom 
människan och att det gäller att hitta former då detta kan aktiveras, eller för att relatera till 
liknelsen om plantskolan; försöka skapa jordmån för att tankens frön ska kunna växa och 
blomma ut. Det är förlösningen av kunskapen som är filosofens (eller i modern tappning; 
lärarens) uppgift. Frågorna som Sokrates sysselsatte sig med och som han tyckte var intressanta 
var begrepp och värden som vi ständigt, mestadels oreflekterat, möter i vardagen. De frågorna 
har sällan, eller rättare sagt aldrig, något enkelt svar utan är föremål för ständiga analyser, 
tolkningar och reflektioner (1998). 
 
Genom att Sokrates tillsammans med sina adepter resonerade kring dessa frågeställningar 
reviderade och uteslöt man tidigare ståndpunkter för att komma närmare sanningen. Om man 
inte hittar den exakta sanningen kan man i alla fall kanske utesluta vissa saker som inte 
stämmer. Det viktiga blir då för Sokrates att ställa sådana frågor som aktivt ifrågasätter 
adeptens åsikt i syfte att komma vidare i jakten på sann kunskap (1998). Sokrates bedrev inte 
seminarieverksamhet i modern tappning men han utvecklade ett förhållningssätt till kunskapen 
och lärande i allmänhet som senare kom att utgöra själva kärnan i de akademiska 
seminarieformerna. 
 
Enligt Lindström (1998) är det främst filosofiprofessorn Hans Larsson som i Sverige stått som 
inspiratör för den sokratiska samtalskonsten vid den svenska akademin. Impulserna kom från 
Tyskland under 1800-talets senare del. Lindström skriver vidare att Larsson beskrivs av 
filosofen Gunnar Aspelin som en person som med sina ödmjuka frågeställningar hjälpte 
studenterna att frigöra sig från tidigare alltför rigida uppfattningar och ersätta dem med friare 
och vidare insikter men också med en föreställning om ”att det inte finns något sista ord i 
filosofin” (Lindström, 1998 s. 94). Larssons banbrytande insats i svensk pedagogik var att han 
lämnade den auktoritära lärarstilen och intog en position snarare kan betecknas som den bildade 
samtalspartnerns. Lindström skriver att Larsson inte ingrep så ofta i samtalet och ”då det 
skedde var det mera med nya frågor än med upplysningar och tillrättavisningar” (s 94). Därmed 
samarbetade läraren med lärjungen på ett sätt som står den sokratiska modellen nära. Larssons 
banbrytande pedagogik spred sig även utanför universitetsvärldens väggar. Inom de 
begynnande folkrörelserna i Sverige vid förra sekelskiftet fann den sokratiska metoden 
utrymme (Gustavsson 1991). Folkbildningspionjären och godtemplaren Oscar Olsson lät sig 
inspireras av Larssons förhållningssätt till lärande när han verkade för folkbildningen. Olssons 
överförde den grundläggande pedagogiken från universitetens seminarium och lät den prägla 
studiecirkelns lärande. På så sätt skulle man kunna säga att studiecirkeln är en folkligare variant 
av universitetets seminarium. Den aktiva självverksamheten stod även i studiecirkelns fokus 
och med reflektioner gjorda av den text som behandlats relateras detta till deltagarnas 
kollektiva erfarenheter. Därmed, skriver Gustavsson, att Olsson menade att deltagaren bör 
distanseras från det invanda och självklara. På så sätt växer självtilliten i cirkeln och även 
uppskattningen av den egna erfarenheten i gruppen, där alla är jämlika. Studiecirkeln skulle 
med andra ord även kunna betecknas som ett seminarium utan någon given seminarieledare.  
 
 
 
 

 8



  

 
 
2.8 Seminarieledarens roll i det sokratiska samtalet 

När Lindström (1998) skriver om Sokrates och samtalskonsten hänvisar han till filosofen 
Mortimer Adler som menade att det främsta syftet med elevens utbildning är att lära eleverna 
tänka självständigt och kritiskt. Lindström skriver att Adler menar att detta tänkesätt skall 
tränas i alla ämnen och om all undervisning var upplagd på ett annorlunda sätt skulle man inte 
behöva särskilda övningar i kritiskt tänkande. Kunskapsprocesser av detta slag innebär att man 
får en insikt i vad allt tjänar till, sådana insikter får man inte genom att använda läroböcker. 
Läraren måste ta in originaltexterna i undervisningen. Texterna kan vara exempelvis historiska, 
filosofiska och liknande. I Lindströms text menar Adler att vägen till insikt går genom en 
sokratisk undervisning i seminarieform. Lindström menar att seminariet måste planeras och 
struktureras väl för att det ska ge avsedd effekt. Som exempel nämner han att ämnet som skall 
avhandlas bör vara av problematiserande karaktär, åtminstone bör det innehålla paradoxer, för 
att reflektionerna ska kunna göras utifrån det befintliga materialet.  
Vidare skriver han att seminarieledaren har tre viktiga uppgifter: 

1. Den första frågan är viktig. Den bör vara enkel, kanske rentav av ja-nej karaktär, och bör 
ställas till samtliga deltagare. På så sätt ges alla deltagare utrymme att komma in i 
samtalet. 

2. Granska svaren och försöka få deltagarna att formulera vad de stöder sig på eller reda ut 
vilka implikationer som deras svar medför. Här är det viktigt att seminarieledarens frågor 
och inlägg inte medför att deltagaren känner att hennes åsikter avfärdas utan att det 
uppmuntrar deltagaren att vidareutveckla deltagarens utsagor. 

3. Att engagera deltagarna så att de vänder sig till varandra i ett ömsesidigt tankeutbyte när 
deras åsikter skiljer sig åt eller motsäger varandra. Detta står i kontrast till att eleven 
vänder sig att läraren ska leverera det sanna svaret.  

 
 
   
3. Metod  

3.1 Genomförande 

Under verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomfördes en kortare lektionsserie på fyra 
tillfällen som avslutades med ett seminarium. Lektionsserien beskrev och problematiserade 
spanjorernas erövring av aztekernas rike och inkariket. Se bilaga 1. På det avslutande 
seminariet inledde eleverna med ett kort anförande kring problematiseringen av den spanska 
erövringen för att sedan övergå till ett allmänt samtal. 
 
3.2 Underökningspersoner 

I studien ingick elever som läser historia på medieprogrammets tredje år. Historieklassen 
bestod sammanlagt av 23 elever varav 7 var pojkar och 16 flickor. Eleverna hade valt historia 
som tillvalsämne och kom från två olika klasser. Närvaron under lektionsserien låg 
genomgående kring 85-90 %.  
 

3.2.1 Bortfall  
Bortfallet under enkätundersökningen var tre personer varav en av dessa var frånvarande vid 
seminariet. 
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3.3 Observationer som metod 

För att registrera händelser och tendenser på ett mer medvetet sätt kan man utföra 
observationer. Beroende på syfte och objekt finns det olika sätt att observera. Vi behandlar här 
den form av observation som vi tillämpar i vår undersökning. Systematiska observationer 
kännetecknas […] av standardisering och strukturering (Svenning 2003). 
Standardisering innebär att klart fastställa vilken typ av beteenden och relationer man är 
intresserad av, medan strukturering förutsätter någon form av observationsprotokoll, så att alla 
bedöms efter samma kategorier, samma mall (2003). 
 
Med utgångspunkt i vårt uppsatssyfte formulerade vi två typer av kategorier som låg till grund 
för våra observationer under lektionerna. De två kategorierna var elevernas kritiska hållning 
samt deras förmåga att uppmärksamma sammanhang. Med den första kategorin menades 
förmågan att sätta källkritiken under granskning och förhålla sig med viss kritisk distans till de 
fundament som historia som disciplin vilar på. Med den andra kategorin avsågs elevernas 
förmåga att förstå och analysera historiens förlopp och dess komplexa orsaker. Den av oss som 
inte undervisade klassen förde anteckningar över elevernas agerande med utgångspunkt i ovan 
nämnda kriterier. Enligt Merriam (1998) så kan man inte observera allt utan man måste börja 
någonstans. Han delar upp delar upp insamlingen av information via observationer i tre olika 
faser; start, insamlingen och avslutning. Vid starten menar Merriam att man bör ta särskild 
hänsyn till vissa faktorer i observationerna som bla frekvens och varaktighet. Om en situation 
är återkommande eller är den unik, om den är vanlig och hur ofta förekommer den är den 
relevant i de systematiska observationerna. Enligt Einarsson och Hammar Chiriac (2002) 
analyseras och tolkas observationerna senare i syfte att lyfta fram intressanta mönster. Vid 
analysen ska materialet visa både på intressanta och relevanta fakta kopplade till 
undersökningens syfte. Vid observationerna av seminariet intog vi rollen som observatör av 
underordnad roll. Merriam (1998) beskriver detta förhållningssätt som att observatören är känd 
för eleverna men att rollen som seminarieledare var det primära. Detta kan enligt Merriam vara 
en väg att gå när forskaren vill kombinera delaktighet och observation för att skapa en 
förståelse av undervisningen. Observationerna under seminariet kan enligt Svenning (2003) 
benämnas som ostrukturerade då intrycken från seminarierna behandlades och reflekterades 
först efter avslutande samtal.   
  
                                                                                                                                                                                 
3.4 Seminarieuppgift  

Inför seminariet fick eleverna välja en uppgift och ha med sig, man kan säga att uppgiften var 
tudelad, första delen av uppgiften var att ta upp frågor och reflektioner kring föreläsningarna 
och lektionerna. Andra uppgiften innebar att de skulle sätta sig in en av de tre olika 
förklaringsmodellerna, som finns i deras historiebok, som skulle ligga till grund för ett kort 
anförande inledningsvis på seminariet, syftet med detta var att problematisera en av de tre 
förklaringsmodellerna och räta ut eventuella frågor och problem.  
 
De tre olika förklaringsmodellerna utgick från följande premisser; a) spanjorernas militära och 
tekniska överlägsenhet, b) aztekernas religiösa myt om fjäderormen som skulle återvända och 
c) inre politiska spänningar i aztekernas rike (Almgren, 2002). När eleverna valde var sin 
förklaringsmodell låg den också till grund för vidare diskussion och på så sätt inhämta 
kunskaper av varandra. Tillsammans med två andra klasskamrater skulle de vidareutveckla 
eventuella frågor och problem som hade uppstått. Dessa vidareutvecklingar skulle tjäna som 
inledningar på seminariet. Vid det korta anförandet och presentationen skulle eleverna rikta 
fokus på de andra i gruppen för att möjliggöra en dialog mellan eleverna med seminarieledarens 
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hjälp. För inhämtande av information föreslog vi alltifrån bibliotek, uppslagsverk, Internet till 
den samlade forskarvärlden. Eleverna fick alltså möjlighet att söka i alla tänkbara källor. 
Poängen med detta var att eleverna skulle samla informationen för att sedan presentera 
slutsatserna på anförandet. Varje elevs förklaring och ställningstagande kring materialet skulle 
granskas i ljuset av källkritikens verktyg samt ta egen ställning till informationens relevans i 
slutsatserna.  
 
3.5 Seminariet 

Seminarieuppgiftens syfte var att eleverna tillsammans skulle diskutera och problematisera 
textmaterialet, lektionerna och föreläsningarna. Det poängterades för eleverna att det inte var 
viktigt att vinna en diskussion utan fördjupa sig i problemställningarna. Huvudpoängen var att 
eleverna var öppna för varandras argument. Innan seminariet gick vi som seminarieledare 
igenom vårt syfte med seminariet för att på bästa sätt medvetet försöka styra formerna så att 
detta uppfylldes. Vi hade flera olika ambitioner, bland annat att skapa förutsättningar så att alla 
seminariedeltagarna skulle få möjlighet att uttrycka sig. En annan ambition var att arbeta med 
Lindströms (1998) tre punkter om hur en seminarieledare bör fungera. Vår högsta ambition var 
att eleverna började rikta frågor direkt till varandra och att vi som seminarieledare skulle bli 
mer som bisittare, men vi skulle finnas tillhands ifall det dök upp svårigheter. Man får inte 
glömma att vår roll är att styra in dem på rätt frågor och att göra dem uppmärksamma på viktiga 
saker och inte lägga sig i om eleven säger rätt eller fel. Målet är att eleverna själva skall komma 
till insikt av hur man löser problematiserade frågor. 

Vi delade in klassen som bestod av 22 elever i två grupper, just för möjligheten att underlätta 
samtal. Varje grupp fick var sitt klassrum med var sin seminarieledare. Grupperna delades 
senare in i ytterligare fyra undergrupper vilket resulterade i totalt åtta grupper. I de 
klassrummen som vi disponerade såg det ut som i ett traditionellt klassrum i den bemärkelse att 
läraren undervisade från tavlan och bord och stolar var på rad, eleverna ser varandras nackar. Vi 
bildade en ring av klassrumsborden detta möjliggjorde att eleverna kunde se varandras ansikten 
och på så sätt underlätta en diskussion. Dessa åtta grupper fick i uppgift att lösa en 
seminarieuppgift, den skulle ligga till grund för diskussionerna. Seminarieuppgiften innebar att 
slutligen skulle mynna ut i ett kort anförande av de tre olika förklaringsmodellerna, eleverna 
fick möjlighet att välja en av de olika förklaringsmodellerna, som fanns i deras historiebok, och 
sedan presentera det för de andra i gruppen. När eleverna hade framfört deras korta anföranden 
fick de sedan problematisera detta anförande och lägga ut olika frågetecken som eleverna 
eventuellt ville rätta ut.  Efter varje anförande släpptes frågan fri vilket föranledde de andra 
eleverna att framföra sina åsikter och reflektioner kring anförandet samt tillsammans nu räta ut 
eventuella frågetecken. Efter att alla åtta grupper hade framfört de tre olika 
förklaringsmodellerna och dessa hade diskuterats styrde respektive seminarieledare in samtalet 
på källmaterial och maktrelationerna i historieskrivningen. Målet var att eleverna skulle 
uppmärksamma källkritiken i texterna och att se ett historiskt sammanhang.  
 
 
 
3.6 Enkät som metod 

För att ta reda på elevers uppfattning angående seminariet har vi valt att genomföra en 
enkätundersökning. Skolverket (2000) skriver att enkätmetoden är ett av de vanligaste sätten att 
samla in data. Fördelarna enligt samma publikation är bland annat att alla respondenter får 
frågorna samtidigt och med samma formuleringar. Detta gör att jämförelser och 
generaliseringar lättare kan göras utan att för den skull ge avkall på validiteten. Datamaterialet 
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blir med andra ord lättare att bearbeta. För att genomföra en enkätundersökning med gott 
resultat innebär dock att ett antal regler beaktas (Ejlertson, 1996). Den kanske viktigaste regeln 
är att språket i enkäterna präglas av enkelhet; att inga svårbegripliga ord, begrepp eller 
åsyftningar återfinns i frågorna. I strävan att åstadkomma en enkät som är enkel för 
informanterna att förstå genomförde vi en pilotenkätundersökning där vi testade frågorna på vår 
kurskamrat och vår VFU-handledare. Denna metod rekommenderas i litteraturen för att 
reducera komplikationer i enkätens utformning (Ejlertson 1996, Svenning 2003). Ytterligare en 
fördel med att välja en enkätundersökning är att det tidsmässiga avståndet till det som 
respondenterna tar ställning till är lika för alla. Detta gör att förutsättningarna för det som 
Ejlertson kallar minnesfaktorn, det vill säga föreställningen av det som ska värderas blir lika för 
alla. 
 
Vid konstruktionen av enkätfrågor återfinns ett antal tumregler. Det är viktigt att språket 
präglas av enkelhet och att inga svårbegripliga ord, begrepp eller åsyftningar återfinns i 
materialet (Ejlertson, 1996). Detta för att undvika missförstånd och i förlängningen även mätfel 
Svenning menar också att detta är ett viktigt moment i konstrueringen i enkäten men att: ”Den 
svåraste delen i frågekonstruktionen är att omsätta svepande, abstrakta frågeställningar till 
konkreta frågor.” (Svenning 2003, s. 115) Minst lika viktigt är som Svenning påpekar att frågan 
bara ska kräva ett svar och att frågorna inte bör vara ledande. 
 
 
Wärneryd (1990) menar att beroende på vilken information som efterfrågas gäller olika regler. 
Större händelser som avviker från vardaglig rutin är lättare att komma ihåg. Ordningsföljder är 
också svårare att redogöra för ju längre tiden går. Men tidsperioder som anges i dessa studier 
ligger mellan en och tre månader. Det finns dock metoder för att undvika så kallade minnesfel. 
En sådan metod är ”underlättad erinring” som menar att minnesbilden av en händelse ofta är 
organiserad kring minnet av andra händelser och man försöker därmed stimulera minnet genom 
att frammana minnesbilder. För att undvika att informanten känner ett indirekt krav att 
enkätfrågorna förväntar sig ett speciellt svar är att vid den underlättande erinringen viktigt att 
formulera öppna minnesbilder och –frågor skriver Wärneryd.  
 
Eftersom frågan kan innehålla en rad olika aspekter kommer vi att bryta ner frågeställningen i 
ett antal delfrågor så att vi mäter elevens åsikter så precist som möjligt. Denna form av 
”nedbrytning” kallar Ejlertson för operationalisering och syftar att öka både validiteten och 
reliabiliteten. 
Validiteten, det vill säga att man mäter det som man säger sig mäta, i undersökningen ökar även 
genom att alla respondenter har erfarenhet av samma fenomen. Det är alltså det genomförda 
seminariet som står i centrum för enkätfrågorna och som utgör den gemensamma 
referensramen. Det är inte seminarium som begrepp som eleverna ska ta ställning till. Med 
tanke på att respondenterna erbjuds att besvara enkäten på lektionstid tror vi att bortfallet blir 
minimalt.  
  
Frågan om bortfall innebär en risk bland många när man ska genomföra en enkätundersökning 
(Ejlertson 1996). Andra problem kan vara att frågorna blir så många att undersökningen tar 
alldeles för lång tid att genomföra eller att avsaknaden av följdfrågor gör att en djupare 
förståelse av problemet inte nås. Eftersom vår frågeställning är avgränsad till att behandla ett 
specifikt fenomen anser vi att dessa farhågor inte drabbar vår undersökning. 
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3.7 En kort återerinring före enkätundersökningen 

Eftersom det gick sju dagar mellan seminariet och enkätundersökningen genomförde vi en 
”underlättad erinring” i syfte att stärka minnesbilderna. Genom att ställa öppna frågor, som inte 
var direkta påstående eller vinklade frågor, fick klassen själva kollektivt minnas vad som 
behandlades på seminariet. En kort men fokuserad genomgång av tidigare föreläsningar gjordes 
som tog upp de inre orsakerna om varför det var möjligt för spanjorerna att erövra inkariket och 
aztekernas rike. Sedan gjordes en kort genomgång av de yttre orsakerna om varför spanjorerna 
hade den fördelaktiga utvecklingen. Därefter fick varje elev enskilt fylla i enkäten i 
klassrummet.  
 
Har detta avstånd på sju dagar påverkat enkätsvarens innehåll? Att minnet avtar med tiden 
bevisade redan Ebbinghaus 1885 genom att på vetenskapliga grunder presentera den så kallade 
glömskekurvan (Wärneryd 1990). Modern forskning talar dock inte om ett direkt förhållande 
mellan tid och minne utan ser att minnet och upplevelserna organiseras inom våra erfarenheters 
referensram och att minnet av dem förändras såväl kvantitativt som kvalitativt med tiden. 
Minnesverksamheten är med andra ord en komplicerad process. Men en generell regel är dock 
enligt Wärneryd att minnen och erfarenheter som är kopplade med starka känslor, oberoende 
om de är positiva eller negativa, har en stark tendens att framstå som klarare. 
 
3.8 Bearbetning av enkätundersökningen 

Avsikten med enkätundersökningen var att studera elevernas upplevelse av seminarieformen. 
Kvale (1997) skriver att upplevelser är ”i den meningen att de söker förstå de sociala fenomen 
utifrån aktörernas egna perspektiv, beskriver världen sådan den upplevs av subjekten och 
förutsätter att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är.” (s. 54)     
Vi har utgått från Wärneryd och Svenning när vi bearbetat enkätmaterialet. Detta 
examensarbete baseras huvudsakligen på en enkätundersökning innehållande så kallade öppna 
frågor. Vi har valt den typen av frågor då vår ambition är att studera elevernas upplevelse av 
seminariet som form. Wärneryd poängterar att ”bara på det sättet kan man komma åt vad som 
är relevant för uppgiftslämnaren, vilken referensram han har och styrkan i hans känslor” 
(Wärneryd, 1990 s. 102). Fördelen är alltså att informanten har större möjlighet att uttrycka sig 
när frågorna är öppna och inte låter slutna frågor ”hämma honom eller tvinga honom att 
använda en främmande eller oacceptabel referensram.” (s. 102) Men de öppna frågorna är 
tidsödande att sammanställa då kodningen kräver en hel del arbete. ”Kodningen innebär att man 
'sätter etiketter' och skapar begreppskategorier.” (Svenning, 2003 s. 160) Den grundläggande 
regeln är att materialet läses om och om igen, varje gång med nya infallsvinklar, tills att 
mönster eller olika teman utkristalliseras. Svenning betonar att denna ”öppna” form av kodning 
förutsätter forskarens öppna sinneslag samt att de fältnoteringar som gjorts kan utgöra en viss 
förförståelse till de första läsningarna som ligger till grund för kodningen. En faktor som dock 
kan minska validiteten i undersökningen är att forskaren själv påverkar kodningen och att 
utomstående får mindre insyn i och kontroll över processen (Wärneryd, 1990 s. 102). Men 
fördelarna med öppna frågor överväger dock de slutna frågorna när syftet är att nå en djupare 
förståelse av ett fenomen eftersom informanterna blir mindre styrda i sina svar.  
 
 
4. Resultat 

4.1 Resultat av observationer på lektionsserien  

Genom att analysera och tolka observationerna kunde vi notera intressanta mönster (Einarsson 
och Hammar Chiriac, 2002) nämligen att elevernas frågor hade en tendens att förändras från att 
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ha varit koncentrerade på isolerad detaljkunskap till att karaktäriseras av frågor som rörde 
sambanden mellan de olika detaljerna. Det verkade som om eleverna strävade efter att se 
sammanhang mellan de ”öar” av kunskap som de redan hade eller just fått. Särskild vikt fäste 
eleverna att de uppgifter som benämns med relativt exakta siffror kunde variera så pass mycket. 
Till en början uttryckte de allra flesta eleverna en djup frustration över dessa förhållanden. Ett 
exempel på de faktauppgifter som spred stor frustration var gällande storleken på inkarikets 
militära styrkor vilka varierade kraftigt mellan källorna. Detta föranledde diskussioner om 
källmaterialets uppbyggnad och under vilka förutsättningar som källmaterialet skapats. De 
första reaktionerna från eleverna som innebar ett generellt förkastande av allt historiskt 
källmaterial som tendensiöst verkade under lektionsseriens gång ge eleverna förståelse av 
maktperspektivet i historieskrivandet och om den mänskliga faktorns betydelse för 
källmaterialets innehåll. Samt att en historisk källas värde ska inte bara säger något om rent 
faktabaserade uppgifter utan kan också vara uttryck för något annat historiskt fenomen. 
Vi observerade att eleverna under lektionsserien utvecklade fragmentariska bitar av kunskap till 
bredare kunskaper som sattes in i ett historiskt sammanhang. Dessa kunskaper, som kan 
betraktas som ”breda”, kom senare att ligga till grund för det som behandlades under 
seminariet.  
 
4.2 Våra reflektioner över seminariet 

När vi satte oss ner efter seminariet kunde vi reflektera att seminariet var positivt och 
utvecklande för eleverna, alla deltog aktivt i seminariet om än i olika grader. Alla i samtliga åtta 
grupper hade uttalat sig verbalt. Seminariet skilde sig från lektionerna, kort introduktion och 
sedan eget arbete, lektionerna som oftast är i klasser på över 20 elever ger ingen naturlig 
öppenhet för verbal aktivitet. Klassen var positiva till seminariet, detta fick även en positiv 
stämning på de korta anföranden som eleverna presterade själva. Eleverna tyckte att seminariet 
som form var bra eftersom de kunde ställa frågor till varandra och även till oss, de har ingen 
sådan möjlighet att göra inför ett prov. Vi märkte att det fanns en tillfredställelse hos eleverna 
trots att man inte hittade ett svar på de problemställda frågorna utan att svaren kunde vara flera 
och ha ett större djup. 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att eleverna, genom att uppmärksamma källkritiken och 
strävandet efter sammanhang, har utvecklat kunskaper innan seminariet. Deras tidiga 
fragmentariska bitar av kunskap blev bredare under lektionsserien och blev en del i 
kunskapsprocessen. Lektionsserien var en förutsättning för ett större utvecklande av kunskaper 
i seminariet.  
 
 
 
 
 
 
4.3 Resultat av enkätundersökningen      
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Figur 1. Upplevelsen av seminariet 
 
Som det framgår av stapeldiagrammet ställde sig eleverna positiva till seminariet. Av 19 elever 
var 18 mycket positiva.  
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 Figur 2. Tidigare erfarenheter av seminarium 
 
Av 19 elever framgår det att hälften av eleverna aldrig tidigare närvarat vid ett seminarium. 
Endast tre elever har närvarat ett flertal gånger.  
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4.4 Kvalitativ resultatredovisning  

Resultaten från enkätens öppna frågor kommer att redovisas genom att svaren behandlas var för 
sig. De elever som graderat seminariet 4 till 5 på skalan utgör en överväldigande dominans i 
svaren vilket gör de är kärnan i redovisningen. Den elev som graderade seminariet till 3 
redovisas enskilt och i slutet efter varje fråga. 
 
4.5 Seminarium som form 

Enkäten frågade hur eleven upplevde seminariet om den spanska erövringen av den 
amerikanska kontinenten och om seminariet som form gav dem möjlighet att utveckla 
kunskaper i ämnet. När vi kodade och tematiserade materialet gav det oss tre teman som var 
genomgående. Varje tema har vi satt ord på och satt en egen rubrik över; det första temat är ett 
positivt perspektivbyte; det andra temat är elevernas uttryck för egna tankegångar och det tredje 
är ett alternativ till examinationer.  
 
4.5.1 Berikande perspektivbyte 
Det första temat är det berikande perspektivbytet där eleverna skriver att det är positiva med att 
ta del av andras tankegångar och diskutera dessa tillsammans. Genom att diskutera och samtala 
med varandra utvecklade eleverna egna tankar. På så sätt blev klasskamraternas perspektiv och 
åsikter en del i den egna kunskapsutvecklingen. Det var mötet under seminariet som berikade 
perspektivbytet som i sin tur utvecklade ny kunskap hos eleven. Uttryck för dessa uppfattningar 
beskriver eleverna på följande sätt: 
 

 Att dela med sig sina tankar och funderingar blev resultatet att man fick se på saker 
och ting ur olika synvinklar vilket är ett måste för att bygga upp bra kunskap, med 
hjälp av såväl lärare och klasskamrater fick jag olika synvinklar varifrån jag kunde 
fortsätta mina egna tankegångar.  
 
Möjligheten att få höra vad andra tänker och tycker gör ju att man själv utvecklas och 
upptäcker nya synvinklar på det hela, när man tar del av de andras tankars och på så 
sätt utveckla sina egna. 
 
Genom att man fick diskutera och höra andras åsikter i frågan så tycker jag att jag 
utvecklade mina kunskaper i ämnet. 

 
 

4.5.2 Möjliggöra egna tankegångar 
Det andra temat är elevernas uttryck för att seminariet möjliggjorde att egna tankegångar kunde 
uttryckas. Detta tema är visserligen kopplat till det första temat men betonar att mötet och 
samtalet gav eleverna utrymme att uttrycka egna tankar. Att dela med sig och utveckla sina 
ståndpunkter i mötet beskrivs som något värdefullt, och att kunskap kommer från olika håll 
eleverna skriver att: 

 
Eftersom man fick prata fritt kunde man ta del av de andras tankar och på så sätt 
utveckla sina egna. 
 
Ja, man får kunskap från flera håll istället för att bara få in information från en lärare.  
 
Man fick lyssna på andras teorier och känna själv vad som lät mest trovärdigt och 
förberedelserna gjorde att man fick gå in mer ingående på sin speciella teori.  
 
Eftersom det framkom många olika teorier som man inte själv funderat över, så fick 
man tänka lite djupare och fick därmed även djupare förståelse i ämnet.  
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4.5.3 Seminarium som examinationsform 
Det tredje temat är alternativ till examinationer. Eleverna var positiva till seminariet och såg det 
främst som ett reellt alternativ till redovisning och prov. Bland annat för att det möjliggjorde 
fördjupning i en särskild fråga för att sedan väva in frågorna genom diskussioner. Elever ansåg 
att seminariet gav dem tillfälle att utveckla sina kunskaper på ett annat sätt än som ett 
traditionellt prov eller redovisning.  

 
Det var lärorikt att diskutera och utbyta kunskap på detta sätt istället för att berätta det 
man lärt sig som man gör på en ”vanlig” redovisning. Jättebra sätt! 
 
Bättre än en redovisning. Bättre än prov, helt klart.  
 
Det var lättare att ta till sig än vanliga redovisningar. 
 

Den elev som graderade seminariet med 3 skriver: ”Jo det gjorde det, men jag tror man hade 
lärt sig ännu mer om man hade mer tid på sig.” Och fortsätter ”… det var bra när man kunde 
diskutera allt.” 
 
 
 

4.5.4 Utvecklandet av den kritiska hållningen 
När vi kodade och tematiserade materialet kunde vi se två teman, det första temat var att just 
den kritiska hållningen som är starkt kopplat till källkritiken utvecklades; det andra temat var 
de olika förklaringsmodellerna. 
 

4.5.5 Källkritik 
Enkäten frågade: Upplevde du att den kritiska hållningen utvecklades under seminariet? 
Det första temat är: den kritiska hållningen. En majoritet av eleverna hade uppmärksammat 
källkritiken och att den hade utvecklats. Mötet och samtalet under seminariet möjliggjorde 
denna uppmärksamhet. Eleverna uppmärksammade att många olika källor motsade varandra, 
och att det resulterade i att de var tvungna att bilda sig egna uppfattningar kring källorna. 
Samtalet kring de varierande faktauppgifterna gjorde att eleverna utövade källkritik.  
 
 

Diskussionerna under seminariet gjorde att jag såg det hela lite mer kritiskt.  
 
När man letade i olika källor till seminariet förstådd man automatiskt att de stod så 
olika på olika ställen, då vi diskuterade de olika teorierna. 
 
När man letade i olika källor till seminariet blev man automatiskt kritisk eftersom det 
stod olika. Man fick även höra fakta som andra hade tagit reda på, som inte var 
likadan som sin egen. 

4.5.6 De tre förklaringsmodellerna 
Det andra temat är elevernas uppfattning att de olika förklaringsmodellerna gav teorietisk 
förståelse av erövringen av den Nya Världen. De olika teorierna möjliggjorde att eleverna 
började se olika perspektiv av problemet. Elevernas ifrågasättande och jämförande av teorierna 
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gjorde att deras kritiska hållning utvecklades. Därmed vidgades den kritiska hållningen även till 
den teoretiska förståelsen.  
  

Vi ifrågasatte en del saker och på så sätt utvecklade.  
 
Man fick större förståelse för att källan kanske inta var fullständig och att det inte 
behövde finnas ett korrekt svar.  
 
Att man fick höra om så många olika teorier, utvecklades den kritiska hållningen. 

 
Den elev som graderade seminariet med 3: ”Ja, lite granna. Man får ju jämföra olika fakta och 
vad som är mest troligt.” 
 

4.5.7 Insikten i de historiska sammanhangen 
Enkäten frågar: Upplevde du att du kunde se ett sammanhang av historiska orsaker som bidrog 
till erövringen av den Nya Världen?  
När vi kodade och tematiserade materialet fick vi fram ett tema; elevens betoning av de många 
orsakerna till erövringen av den Nya Världen.  
 

4.5.8 De många orsakerna till erövringen av den Nya Världen 
Insikten av flera bidragande orsaker ger eleverna möjligheten att inse komplexiteten av 
historiens förlopp. Flertalet av eleverna har uppmärksammat att de olika orsakerna gav dem en 
möjlighet att se ett större sammanhang.  
 

Ja, det var inte bara en orsak… det var ju som flera så det var definitivt ett 
sammanhang, mycket intressant eftersom att man aldrig funderat över historiska 
händelser riktigt. Man har bara fått höra att de hände istället för varför det hände. 
 
Ja, det finns som sagt många orsaker till detta, men många av orsakerna vi tog upp 
hade ett sammanhang.  Kanske är andra faktorer som spelar roll. Men en liten grund 
har man fått. 
 
Det många olika orsakerna spelade in och gjorde så att det slutade som det gjorde; fick 
höra ytterligare orsaker och då insåg man att det var massa orsaker som samverkat till 
detta”.  

 
Diskuterade och kom fram till orsaker som utvecklar ett samhälle gjorde det möjligt 
erövra Nya världen. Erövringarna bottnade i flera orsaker, det finns ett samband. 
     

 
Den elev som graderade seminariet med 3 kände sig inte helt nöjd med behandlandet av de 
olika faktorerna och utryckte sig så här. ”Ja, om man tänker in alla tre möjligheterna så får man 
ihop det.” 
 
 
5. Diskussion 

  
5.1 Validitet och reliabilitet 

Vårt syfte med examensarbetet är att beskriva och förstå hur eleverna under seminariet 
utvecklar kunskaper i historieämnet. Detta avsnitt ska diskutera resultatet i vår studie. Svenning 
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(2003) att de vetenskapliga studier som görs i bästa fall kan fånga en aspekt av verkligheten 
men betonar att studien aldrig ska förväxlas med verkligheten. Detta gäller givetvis även vår 
studie. Men, menar Svenning, en systematisk genomgång av studiens metod kan bidra med att 
belysa de faktorer som spelat in på resultatet. Att medvetet diskutera brister och problem höjer 
därmed studiens trovärdighet och sätter in den i sitt sammanhang. För att studera en 
vetenskaplig studie används begreppen validitet och reliabilitet. Vi börjar med att diskutera 
validiteten i vår studie. Med validitet avses om studien har studerat det som den säger sig ha 
studerat. Med andra ord; har vi verkligen beskrivit och förstått hur eleverna under seminariet 
utvecklat kunskap.  
 
Den inre validiteten som behandlar frågan om kopplingen mellan det sokratiska samtalet som 
teori och det empiriska enkätmaterialet finner vi i ett avseende varit god; de teoretiska ramar 
som det sokratiska samtalet utgör i fråga om kunskapsbildning anser vi relevant för att 
analysera och tolka enkätsvaren. Vad som däremot kan diskuteras är om enkätens 
frågeställningar är korrekta i avseende till syfte och elevens upplevelser av seminariet.  
 
En första faktor i det sammanhanget är att vi ser vissa svårigheter för eleven att helt koppla loss 
frågan huruvida det är just under seminariet som de utvecklat kunskap från den övriga 
lektionsserien. Visserligen utgjorde seminariet en annan form av kunskapsbildning, vilket i sig 
avgränsade momentet från den övriga undervisningen, men innehållet får ändå sägas vara en 
fortsättning på lektionsseriens frågeställningar. Detta gör att det är sannolikt att en viss 
överföring av värderingar har skett från lektionsserien till seminariet.  
 
En andra faktor som är värd att diskutera med avseende på validiteten i undersökningen är om 
eleverna uppfattade enkätfrågorna som vi avsåg. I samband med sammanställningen av 
enkätsvaren upptäckte vi att frågan om den kritiska hållningen saknade en direkt referens till 
just ”vårt” seminarium. Eftersom vi både vid presentationen av enkätundersökningen och vid 
erinringen betonade att det var vårt gemensamma seminarium som enkätundersökningen avsåg 
samt att svaren på frågan visade sig innehålla hänvisningar till ”vårt” seminarium tolkar vi det 
som att alla förstod frågan som vi avsåg.  
 
En tredje faktor är om eleverna svarade som de eventuellt förväntades att svara. Den faktorn 
finns alltid med i undersökningar av den här typen. De öppna frågornas karaktär får emellertid 
betraktas ha en något dämpande inverkan på detta område eftersom eleverna var tvungna att 
med egna ord utveckla sina upplevelser av seminariet. Våra egna reflektioner av seminariet 
styrker elevernas positiva uppfattningar. Vi upplevde att eleverna i överlag var aktiva vid 
seminariet, vilket även gällde de som under lektionsserien var tystare, och mer engagerade med 
sina följdfrågor. 
 
Hur ska vi tolka de relativt positiva omdömena av seminariet? Här tror vi att vårt inhopp som 
två relativt unga lärarpraktikanter kan ha spelat en viss roll, inte minst för att det är ett avbrott i 
den vanliga undervisningen. Hade vi fortsatt med vårt undervisningssätt kan vi ställa oss frågan 
om det var nyhetens behag hos eleverna. Med tanke på att hälften av eleverna aldrig närvarat 
vid ett seminarium tidigare och ytterligare en tredjedel endast deltagit vid ett seminarium 
tidigare är deras referenser begränsade och utvärderingen måste därmed sättas i sitt 
sammanhang (se figur 2).  
 
Detta föranleder oss att diskutera reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten i undersökningen. 
Skulle samma enkätundersökning ge samma svar ifall dessa genomfördes en gång till. Med 
tanke på resonemanget kring ”trivselfaktorn” skulle en undersökning genomförd helt frikopplad 
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från oss som lärarkandidater kanske tona ner de positiva omdömena och mer diskutera 
seminariet som sådant. Vad det anbelangar tidsperioden som förlöpte mellan seminariet och 
enkätundersökningen anser vi inte, med hänvisning till tidigare resonemang, att detta har 
påverkat undersökningens resultat. 
 
5.2 Slutdiskussion 

Examensarbetets syfte var att beskriva och förstå hur eleverna under seminariet utvecklade 
kunskaper i historieämnet. Kunskaper utvecklades inom historieämnet var elevernas förmåga 
att använda källkritiken av texter samt förmågan att se sammanhang av historiska orsaker som 
bidrog till den spanska erövringen av den nya världen. 
Det står för oss helt klart att den kunskapssyn som levereras i de renaste formerna av klassisk 
rationalism och empirism inte längre är en fruktbar utgångspunkt för ett modernt 
kunskapsbegrepp. Den rationalistiska inställningen som enligt Stensmo (1998) menar att 
kunskapen är medfödd, eller till och med att den mänskliga själen skådat idéerna i en tidigare 
tillvaro och kan återerinra sig dem när de aktualiseras framstår som främmande.  
 
Den kunskapssyn som ligger till grund för den svenska skolan och som beskriver kunskapen 
som något som sker i växelverkan mellan individ och omgivning samt att det är endast en del 
av en individs kunskap som är synligt verkar vara en mer adekvat utgångspunkt. Enligt 
Bildning och kunskap (1999) som menar att kunskaper utvecklas i ett växelspel mellan vad man 
vill uppnå och den kunskap eleven redan har. Enkätundersökningen visar på starka tendenser att 
kunskap utvecklats under seminarietillfället. Vi utgick ifrån tanken att eleverna hade en viss 
kunskap i kritiskt tänkande. Observationerna under lektionsserien styrker denna tanke.  
 
Seminariets syfte var att via det sokratiska samtalet locka fram den kunskap som eleverna hade 
inom sig och konfrontera den med nya frågeställningar, eller med Platons resonemang; att 
läraren med rätt ställda frågor kan stimulera den kunskap som finns latent hos eleven. En sida 
hos Platons tankar att med hjälp med det egna tänkandet och med logikens hjälp utveckla 
kunskap, det är just detta vi vill uppmärksamma eleverna på, stimulera den latenta kunskapen. 
Ett bra sätt är enligt Lindström (1998) att ta in fler originaltexter i undervisningen, och att 
vägen till utveckling av kunskap går genom sokratisk undervisning i seminarieform, det 
sokratiska samtalet. Enkätundersökningen visar att elever utvecklat kunskaper och känner 
stimulans i seminarieformen. Ett av enkätundersökningens teman var att eleverna upplevde 
samtalet och det ömsesidiga utbytet med klasskamraterna gav dem fler perspektiv och därmed 
ökad kunskap. Det var alltså i mötet med andra som kunskapen fördjupades och utvecklades.   
Molanders (1998) teoretiska förståelse av det sokratiska kunskapsbegreppet menar att samtalet 
sker utifrån ett ömsesidigt förhållande mellan parterna och att båda dessa är intresserade att 
lyssna och därmed beredda att på allvar ändra uppfattning stödjer resultatet från vår 
enkätundersökning. Även Liljestrands (2002) empiriska forskningsresultat visar på liknande 
resultat när han hävdar att elever som får diskutera och reflektera på argumenten i relation till 
andra har större möjlighet att utveckla kunskap. 
 
Enligt Bildning och kunskap (1994) är det tänkt att kunskapen ska fylla en funktion. Med tanke 
på att eleverna under lektionsserien uttryckte frustration över de olika uppgifterna som 
presenterades som fakta blir enkätens relativa höga gradering en intressant indikator på att 
denna osäkerhet kring källor inte blir till ett irritationsmoment. Istället verkar det som om 
seminariet gav dem möjlighet att ventilera frustrationen över källmaterialet och utveckla 
kunskapen att värdera källmaterial. Anmärkningsvärt är emellertid att det källkritiska 
perspektivet inledningsvis väckte så stor frustration eftersom ämnesbeskrivningen av historias 
kursplan (2004) betonar källkritiken som ämnets grund. Liljestrand (2002) betonar 
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klassrummets funktion som diskussionsarena för olika frågeställningar. Enkätens positiva 
omdöme kopplat med förtrogenheten av källmaterialets karaktär bör alltså tolkas som att 
eleverna utvecklat grundläggande kunskap och på så sätt fyllt en funktion om det aktuella 
källmaterialets beskaffenhet.  
 
Att utveckla kunskap kräver verktyg enligt Bildning och kunskap (1994). Det sokratiska 
samtalet kan utgöra en väg till kunskap och en möjlighet till att utveckla kunskap. Både 
Molander (1998) och Borgen (1983) menar att samtal på sokratisk grund syftar till att lyfta 
elevers åsikter och erfarenheter. På så sätt kommer elevers kunskap att nå en högre nivå.  
 
Goldman (1984) riktade skarp kritik mot det sokratiska samtalet då han menade att denna 
metod skapade en destruktiv värderelativism hos eleverna som på sikt riskerade att rasera 
samhällets värdegrund. I undersökningen finns inget belägg för att Goldmans farhågor. 
Tvärtom anser eleverna att det är just utrymmet för alla sorters frågor och det förutsättningslösa 
samtalet som förklarar deras positiva respons på seminariet. Kanske övertygar inte elevernas 
egna positiva omdömen Goldman då hans kritik även ska ses utifrån ett samhälleligt 
helhetsperspektiv men vi anser att ett samhälle vars värderingsgrund inte håller för kritisk 
granskning är mycket tvivelaktigt.  
 
 
5.3 Fortsatt forskning 

Med tanke på att det finns relativt lite empirisk forskning rörande den sokratiska dialogens 
betydelse för kunskapsbildning tycker vi det vore intressant med ytterligare kunskaper på 
området. Vad vi kan förstå är seminarium som kunskapsbildande form inte speciellt utvecklat 
inom gymnasieskolan. Detta gör att eleverna inte får tillgång till en form av lärande som i alla 
fall eleverna i vår enkätundersökningen fann givande. Kanske bör sokratiska samtal i 
seminarieform betraktas som ett lika välfungerande inslag vad gäller lärande som till exempel 
redovisningar, essäskrivningar och skriftliga prov.  
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Bilaga 1 

Lektionsserien 
För att förbereda eleverna inför seminariet genomförde vi en serie på fyra lektioner. Ämnet som 
behandlades var de amerikanska kulturerna och deras möten med de spanska conquistadorerna. 
Syftet med dessa lektioner var att de skulle fungera som en faktakunskapsbas men också 
stimulera kritiskt tänkande vad gäller källmaterial och den analytiska förmågan genom att 
behandla olika förklaringsmodeller samt att uppmärksamma olika sammanhang i den historiska 
utvecklingen. Lektionsserien baserades på föreläsningar av traditionellt snitt men innehöll även 
filmvisning och elevens egna textinläsning. Mer konkret innehöll lektionerna detta: 

a) Introduktion till de inre orsakerna till Spaniens förutsättningar att erövra Inka och 
Azterkerriket. 
-Samhällsorganisation 
-Teknisk utveckling 
b) Yttre orsaker till att Euroasien kunde utvecklas till att bli dominerande i världen.  
c) Genomgång av de ekonomiska och kulturella särdragen i Inka- och Aztekerriket. 
d) Olika perspektiv på mötet mellan den Gamla och Nya världen. 
 

För att observera detta samspel mellan läraren (i det här fallet lärarkandidaten) och eleverna 
förde den av oss som inte undervisade minnesanteckningar. Det ska tilläggas att dessa 
anteckningar inte innehöll några enskilda namn utan strävade efter att skapa en bild över hur 
klassen som helhet förhöll sig till undervisningen. 
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Bilaga 2 

Enkät 041029  

 

Flicka                                       Pojke 

 
1. Hur upplevde du seminariet om den spanska erövringen av den amerikanska kontinenten? 
     1          2         3          4          5  
Dålig                 Bra               Mycket bra 

 
 
2. Upplevde du att seminariet gav dig möjlighet att utveckla dina kunskaper i ämnet? 
Besvara kort  
 
 
 
 
 
 
3. Har seminariet som form hjälpt dig att utveckla kunskap?  
Motivera 
 
 
 
 
 
 
 
4. Upplevde du att den kritiska hållningen utvecklades under seminariet? 
 Motivera 
 
 
 
 
 
 
5. Upplevde du att du kunde se ett sammanhang av historiska orsaker som bidrog till 
erövringen av den Nya Världen?  
Motivera 
 
 
 
6. Har du deltagit i seminarium tidigare? 
Nej, aldrig                              Ja, en gång                                   Ja, flera gånger 
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