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Tommic Lundqvist 

HISTORIA PÅ EGEN HAND. ERFARENHETER FRÅN 

SPECIALARBETET I GYMNASIESKOLAN 

Bestämmelser kring specialarbetet 

Läsåret 1987 /88 återinfördes specialarbetet på de tre- och fyraåriga linjerna 
i gymnasieskolan efter att ha varit avskaffat under några år. Specialarbetet 
har givits betydligt fastare former jämfört med tidigare och delvis ett annor
lunda syfte: 

"Specialarbetet skall ge eleverna tillfälle att fördjupa sig inom kunskap
somrliden som är karaktäristiska för studievägen och att träna sig i att 
arbeta p/1 ett undersökande sätt.• (Gymnasieförordningen SFS 1987:743 10 
kap JO§). 

Enligt Skolöverstyrelsens anvisningar kännetecknas specialarbetet bl a av a tt: 

eleverna ska arbeta enskilt eller i grupp på ett undersökande sätt med 
lärare som handledare. 

eleverna ska bearbeta viss litteratur självständigt, men då så är möjligt 
skall också mindre fältsudier eller experiment ingå i arbetet. 

eleverna ska hämta information ur olika källor och sovra den kritiskt. 
Olika uppgifter och tolkningar ska jämföras. 

- resultatet ska presenteras i en skriftlig rapport 

arbetet ska bedömas. Godkänt specialarbete fordras för ett komplett av
gångsbetyg 

- specialarbetet bör väljas med stor frihet, men de ska innebära en fördjup-
ning i ett eller flera av utbildningens karaktärsämnen. 

Ett specialarbete får inte bestå i att mekaniskt sammanföra uppgifter ur hand
böcker, än mindre i att referera partier ur sådana. Materialet antingen det 
hämtats ur böcker eller tagits fram genom egna iakttagelser, ska granskas kri
tiskt och bedömas i kontroller och analyser, innan slutsatser dras och resul
tat fo rmuleras. 

Specialarbetet ska a·nknyta till ett för linjen karakteristiskt ämne. Ämnena 
svenska och moderna språk har en central ställning på samtli$a linjer, på de 
flesta också matematik. Specialarbete ska därför kunna utföras mom dessa äm
nens kunskapsområden. I första hand ska emellertid specialarbetet väljas inom 
de egentliga karaktärsämnena. 

På humanistisk och samhällsvetenskaplig linje utgör historia ett av karaktärs
ämne na, inom vilket specialarbetet kan genomföras. 



34 

Den lärare som är handledare ska hjälpa eleven an avgränsa uppgiften, konti
nuerligt följa arbetet, vägleda eleven samt bedöma resultatet. Skolan dispone
rar en resurs om två lärarveckotimmar för varje klass i årskurs 3 för handled
ning av specialarbeten. Timtalet är en volymangivelse. Timmarna kan läggas ut 
på schemat med två lektioner per vecka eller som längre arbetspass varannan 
vecka eller under vissa perioder av läsåret. 

Specialarbetet ska redovisas skriftligt i en korrekt språkform. Redovisningen 
kan också ske i form av en demonstration av ett föremål en utställning eller 
en föreställning. Men också här ska det finnas en skriftlig rapport. Redovis
ningen har två syften, att bekräfta att specialarbetet fullgiorts och att 
dokumentera ett viktigt inslag i klassens arbete med karaktärsämnen. 

Godkänt specialarbete är en förutsättning för att avgångsbetyget ska bli komp
lett. I av~llngsbetyget ska specialarbetets titel och ämnesanknytning anges. På 
en särskild blankett som bifogas betygskatalogen ska elevernas uppgifter för 
specialarbete förtecknas. 

Läsåret 1987 /88 valde 36 och innevarande år 45 av totalt cirka 100 på H- och 
S-linjerna vid Katedralskol;µi i Linköping att genomföra sina specialarbeten 
inom historieämnets ram. Arnnet förefaller såluna vara fopulärt. Författaren 
har fungerat som handledare för samtliga dessa elever. föreliggande frams
tällning redovisas några erfarenheter från denna undervisning och handledning. 

Undervisning och handledning 

Undervisningen kring specialarbetena i historia inleddes med en för samtliga 
historiestuderande gemensam metodkurs omfattande 18 undervisningstimmar. 
Kursen innehöll följande moment: 

- historiografisk och historieteoretisk orientering. 

- källkritik 

- informationssökning 

- dokumentation 

- dispositionsövningar 

Syftet med den historiografiska och historieteoretiska orienteringen var att 
ge eleverna en uppfattning om vad historia som vetenskaplig disciplin innebär 
och hur historisk kunskap etableras. Därefter repeterades källkritikens ~run
der, vilka flertalet elever stiftat bekantskap med under den re~uljära histo
rieundervisningen. Momentet tog sin utgån~spunkt i några källkntiska övning
ar, där eleverna bereddes möjlighet att ullämpa de källkritiska greppen på 
några olika typer av källmaterial. 

Kursens resterande innehåll kom att behandla forskningsarbetets hantverks
mässiga sida. Ett par lektionspass ägnades åt övningar i systematisk informa
tionssöknin~ med användning av olika bibliografiska hjälpmedel såsom bibliog
rafier, tidmng~~ och tidskriftsindex samt bibliotekets datasystem för litte
ratursökning. Aven arkivväsendets uppbyggnad genomgicks och studiebesök 
företogs på arkiv och bibliotek. 



35 

Dokumentation med olika typer av notapparat presenterades och övades liksom 
konstruktion av käll- och litteraturförteckningar. 

Gymnasisterna har som bekant skrivit ett antal uppsatser i svenska samt möjli
gen ~ort längre skriftliga redovisningar i andra ämnen. Ett mål för metodun
derv:tsningen blev att förklara hur de formella kraven på en vetenskaplig 
framställning skiljer si~ från de friare skrivövningar som eleverna tidigare 
genomfört. Ingående diskussioner ägnades åt hur en vetenskaplig uppsats skall 
disponeras och rikhaltiga exempel gavs. Vikten av en klart disponerad och 
problematiserad framställning som tar sin utgångspunkt i klart utmejslade frå
geställningar inskärptes genom dispositionsövningar över olika ämnen. 

Ämncsvalet 

Ämnesvalet för specialarbetet kan vara problematiskt och fordrar såväl god 
historisk orientenng som fantasi, psykologisk finess och pedagogisk förmåia 
hos handledaren. Eleverna har ofta under sina reguljära historiestudier blivit 
intresserade av någon särskild epok eller person. Inför specialarbetet har de 
förväntningar att få lära sig "mera• i kvantitativ mening om ämnet ifråga. Det 
blir då en viktig pedagogisk uppgift för handledaren att klargöra, att specia
larbetet inte primärt syftar ull att eleverna skall skaffa sig en större 
kvantitet kunskap över ett brett fält, t ex nazismen, andra världskriget eller 
imperialismen för att nämna några populära områden. Specialarbetet innebär i 
stället tillägnandet av en kvalitativt ny kunskap, där tonvikten läggs vid 
tillämpning av historievetenskaplig arbetsmetod på ett begränsat stoff. Genom 
problematisering och analys skall ny historisk kunskap etableras. 

Elevernas intresse som ofta tar sig uttryck i spontana ämnesval som griper 
över stora och spektakulära, "spännande", områden, bör vägas mot vad som är 
genomförbart inom angivna tidsramar och kunskapsmässiga förutsättn.ingar samt 
fruktbart ur metodisk och pedagogisk synvinkel. Eleven med det brinnande in
tresset för nazitiden som vill skriva "något om nazismen" måste ledas in på en 
mer begränsad upp~t inom ramen för sitt intresseområde, t ex några aspekter 
på Hitlers personlighet eller politik såsom de speglas i några Hitlerbiogra
fier. Eleven med kvinnoskapsintresse som vill ägna sitt specialarbete åt 
"kvinnorörelsen" eller, än värre, kvinnan i historien kan ledas mot mer beg
ränsade ämnen av typen "Grupp 8:s verksamhet speglad i Kvinnobulletinen" eller 
"Kvinnliga politikers representation och verksamhet i X-stads fullmäktige 
under perioden ... ?" Eleven som är stor beundrare av personen X, om vilken det 
skrivits ett antal biografier, måste övertygas om, att det inte är särskilt 
fruktbart att berätta om X:s liv, men att det kan vara givande att jämföra de 
olika biografierna och försöka förklara eventuella skillnader i bilden av X. 

Vilka ämnen/ämnesområden fungerade bra respektive mindre bra? Generellt 
kan sägas, att ämnen som är lätta att avgränsa vad gäller problemformulering 
och material fungerar bäst. Ett utmärkt exempel på en sådan uppgift är släkt· 
forskning. Första året valde ca tio elever och andra året ca 15 att släktfor
ska. Förutom den i det föregående beskrivna metodkursen fick dessa elever två 
lektioners undervisning i släktforskning, varvid principerna genomgicks med 
hjälp av kyrkoarkivalier. Dessutom fick eleverna rådet att läsa en handledning 
i ämnet. Samtliga elever genomförde uppgiften på ett klart acceptabelt sätt 
och några t o m mycket bra. I allmänhet hade de kunnat följa sma "rötter" 
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tillbaka till 1700-talets mitt. Redovisningarna bestod dels i en arbetsbe
skrivning dels av ett släktträd. Ett flertal elever hade få tt ihop minibiogra
fier om !tminstone några anmödrar eller -fäder genom att kombinera kyrko
böckernas uppgifter med annat skriftligt material och/eller intervjuuppgifter. 
Några hade dessutom relaterat sina förfäders familje-, flyttnings- och eventu
ella ståndscirkulationsmönster till en makrohistorisk kontext. 

Lokalhistoriska ämnen har också visat sig vara lämpliga för specialarbeten. 
Det totalt sett bästa arbetet föll inom detta område och behandlade en gårds 
historia. Författarinnan ifrå1;ia hade följt sin fädernesgårds öden tillbaka 
till 1500-talet med hjälp av JOrdeboksmaterial, kyrkoarkivalier, lantmäteri
kartor, mantalslängder etc. Såväl resultat som arbetsinsats var imponerande 
och låg lån~ utöver vad som rimligen kan krävas för e tt arbete av denna typ. 
Uppenbarhgen hade eleven fångats av sitt arbete och funnit det givande. Ancfra 
lyckade lokalh istoriska undersökningar var sådana där författarna valt ut 
någon eller några aspekter av lokalsamhällets utveckling t ex hälsotillstånd 
hos befolkningen under någon period, arbetslivet, bebyggelsens förändring, 
rekryteringen till stadens gymnasium etc. Mindre lyckade var de få arbeten, 
där författaren - utan kontakt med handeldaren · valt att mer eller mindre 
ostruktuerat och systematiskt berätta om en trakts utveckling utan att formu
lera några problemställningar eller renodla några aspekter. 

Läroboksundersökningar har genomförts av ett tiotal elever, varvid de studerat 
hur olika epoker, personer eller fenomen framställts i läroböcker för folk
/grundskolan eller läroverket/gymnasiet under olika tider. Samtliga elever har 
utgått från ett gemensamt analysschema, vilket handledaren tillhandahöll och 
förklarade. Analysschemat beaktade såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter 
och metoden kan närmast karaktäriseras som kvantiativ systematisk innehållsa
nalys. Denna typ av ämnen förefaller av resultaten att döma väl lämpade för 
specialarbeten, då de dels är lätt avgränsade, dels ger möjlighet att tillgo
dose elevernas önskemål om ämnesområden som är vittomfattande och välutfor
skade typ historiska personer, franska eller ryska revolutionen etc, dels ger 
spin-off-effekter av historieteoretisk art, då de kan belysa olika historiesy
ner och deras förändring över tid. 

Några specialarbeten har haft ide' .istorisk karaktär och berört politikers ide
värld. Resultaten av dessa har varit mindre goda, trots att eleverna fått om
fattande handledning. Orsakerna till det negativa utfallet är säkert flera, 
men en visade sig vara elevernas svårigheter att förstå och tillgodogöra sig 
idetexter och att urskilja rekommendationer, argument och polemik. ldeanalys 
synes fordra påtaglig intellektuell mognad och en gedigen beläsenhet, egenska
per som gymnasister naturligt nog i allmänhet saknar. 

Bedömning av specialarbetet 

Av författningen framgår att specialarbetet kan godkännas eller underkännas. I 
det senare fallet skall eleven beredas möjlighe t att komplettera sitt arbete 
så att det kan godkännas. Vidare uttalas att resultatet av specialarbetet inte 
får påverka betyget i ämnet samt att godkänt specialarbete fordras för full
ständigt avgångsbetyg. Närmare anvisningar för bedömningen ges inte. 

En rimlig utgångspunkt för bedömningen torde vara att relatera den dels till 
arbetsinsatsen och dels till eleven. Utgångspunkten bör vara att eleven skall 
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ha lagt ned ett ordentligt arbete på sitt specialarbete, varvid de två vecko
timmarna, dvs 80 klocktimmar, som avsatts fö r specialarbete t kan utgöra 
bedömnin$sgrund. Inom denna tidsram kan elever förväntas genomföra olika 
såväl kvalnativa prestationer beroende på deras allmänna prestanda. På en 
svag elevs specialarbete bör sålunda inte ställas samma kvalitativa krav som 
på en duktig elevs. Ett minimikrav bör dock vara, att elewen tillägnat sig 
och redovisar kunskaper om en rapports formella utformning. 

Elevernas erfarenheter av specialarbetet 

På elevrådets initiativ företogs en utvärdering av specialarbetet i form av en 
enkät. Av de 36 elever som läsåret 1987 /88 genomfört sina arbeten i historia 
valde 18 att besvara enkäten. Några av deras synpunkter skall redovisas i det 
följande. P g a det stora bortfallet måste resultatet av enkäten behandlas med 
försiktighet. 

Flertalet elever ansåg att informationen om specialarbetet i åk 2 hade varit 
britsfällig. F a saknade man information om arbetets omfång och om kravnivån.
Vidare rådde oklarhet om huruvida kraven var lika i olika ämnen. 

Flera frågor gällde handledningen och svaren på dem är naturligtvis av största 
intresse för läraren. En klar majoritet av eleverna ansåg sig ha fått till
fredsställande information om och undervisnig i hur specialarbetet skulle 
genomföras. Förmodligen åsyftar de då den i det föregående beskrivna metod
kursen. Flertalet ansåg sig vidare ha fått tillräcklig hjälp med att avgränsa 
ämnet, formulera frågestä llningar, hitta lämplig litteratur samt att finna 
adekvata redovisningsformer. Däremot efterlystes mer kontinuerlig handledning 
under arbetets gång, möjligheter att redovisa delresultat etc. Flera elever 
påpekade dock att de inte uppsökt handledaren. De som gjort det hade fått 
adekvat hjälJ?. Som handledare bör man uppenbarligen arbeta uppsökande, då 
eleverna tidigare uppenbarligen inte tränats tillräckligt i fria arbetsformer, 
där läraren ses som en resursperson, men där ansvaret ligger på eleven själv 
att skaffa sig relevant information och hjälp. 

Flertalet elever hade ägnat mellan 50 och 80 timmar åt specialarbetet, vilket 
upplevdes som krävande. 12 av 18 ansåg sålunda att övriga ämnen kommit i kläm 
beroende på specialarbetet. Flertale t ansåg att det hade varit svårt att arbe
ta så självständigt och att disponera tiden på ett lämpligt sätt. Dock hade 
arbetet uppfattats som ganska eller mycket givande av flertale t svarande. 

Sammanfättning 

De i det föregående redovisade erfarenheterna kan sammanfattas på följande 
sätt: 

- den förberedande informationen kring speialarbetet bör vara grundlig och 
omfatta uppgifter om kravnivå och omfång samt understryka vikten av att 
starta arbetet tidigt, planera det väl samt hålla kontinuerlig kontakt med 
handledaren. 

- en metodkurs bör inleda studiet. 

- ämnesområdena bör begränsas så att flera elever arbetar med likartade äm
nesområden. Det blir då möjligt a tt koncentrera handledningsinsatserna samt 
att rationalisera handledningen. 
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- ämnena bör vara väl avgränsade, klart problematiserde och konkreta. 

- handledningsbördan bör fördelas mellan flera lärare så att möjligheterna 
till kontinuerlig kontakt ökar. Eventuellt kan en lärare fungera som 
samordnare och ha övergripande ansvar. 

- bedömningen av arbetsresultatet bör ta hänsyn till elevens allmänna pres
tanda och f a ta sin utgångspunkt i arbetsinsatsen. 


