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Bakgrund
Enligt grundskolans läroplan (2011) ska elever utveckla historiskt tänkande och förmåga att
resonera i ämnet. Tidigare forskning visar dock att en deklarativ kunskapssyn dominerar (Stolare,
2017) och lyfter elevers behov av att få använda fakta genom att föra historiska resonemang (van
Boxtel & van Drie, 2018) och av explicit undervisning om ämnesspråk (Coffin, 2004). Samtidigt
är oklart vilka krav som är rimliga att ställa på yngre elever (Stymne 2017; Staf, 2019) och få
studier har fokuserat på mellanstadiet.
Syfte
Syftet med föreliggande studie är att ge ett kunskapsbidrag om de sätt att resonera historiskt som
mellanstadieelever får tillgång till genom undervisning med fokus på hur resonemangen kommer
till uttryck.
Teori
Teoretisk ram utgörs av van Boxtel och van Dries (2018) former av historiskt resonerande:
kontinuitet och förändring, orsaker och konsekvenser samt likheter och skillnader. Ett lingvistiskt
perspektiv erbjuder Malmbjers (2013) historiespecifika textaktiviteter i kombination med
traditionell grammatik.
Metod
Studien ingår i ett designforskningsprojekt med utgångspunkt i undervisningssvårigheter som
SO-lärare på mellanstadiet upplever. Data har genererats genom deltagande observation med
ljudupptagning vid tre lärares (ÅK 5) återkommande planeringstillfällen och under deras
undervisning i en klass samt genom insamling av lektionsmaterial och texter producerade av
klassens elever.
Resultat
Resultatet visar att fokus lätt hamnar på innehållsbegrepp och korta tidsperspektiv med ett tydligt
personfokus. Man kan dock ana att valet av arbetsformer och uppgiftsformuleringar med vissa
justeringar, samt med tillägg av mer undervisning om språkliga uttryck kan ge ett gott stöd för
elevers utveckling. Vidare framträder ett behov att utveckla teorin om historiskt resonerande för
att möta även yngre barns lärande.
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