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Abstract: 

I det här examensarbetet har jag valt att undersöka undervisningsmetoden ”Grej of the Day” 

(GOTD) inom ramen för samhällsorienterande ämnen, SO, med fokus på mellanstadiet. Syftet 

med studien är att undersöka vilka kunskapsdimensioner i SO som lärare talar om när de talar 

om metoden GOTD. Studiens syfte besvaras med kvalitativ metod i form av intervjuer. Åtta 

lärare (främst på mellanstadiet) intervjuas om varför de använder metoden GOTD, vad de 

undervisar om och vilken typ av kunskap de menar att eleverna utvecklar inom ämnet SO. Det 

empiriska materialet analyseras med utgångspunkt i ett par olika teoretiska ramverk. Resultatet 

visar att lärarna är mycket positiva till metoden av olika skäl. De menar bland annat att eleverna 

utvecklar olika typer av kunskaper, inte bara inom SO. GOTD används till stor del 

ämnesövergripande i undervisningen. Lärarna uttrycker att eleverna utvecklar kunskaper om 

fakta och begrepp, något som i studien benämns som kunskaper av första ordningen. De menar 

också att eleverna tränar förmågor, kunskaper av andra ordningen; disciplinära och 

interdisciplinära. I studien konstateras även att den kunskap som eleverna utvecklar skulle 

kunna ses kraftfull kunskap. Lärarna talar alltså om olika kunskapsdimensioner eller olika typer 

av kunskap när de talar om GOTD; dels kunskaper av första och andra ordningen men 

möjligtvis också kraftfull kunskap (powerful knowledge). 
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1 Inledning  

En mycket aktuell undervisningsmetod inom skolans värld, något som uppmärksammats av 

media och ett pedagogiskt verktyg som används av lärare runt om i landet är ”Grej of the Day” 

(GOTD). Vi har kunnat läsa i branschtidningar såväl som dagstidningar om hur lärarna ”grejar”. 

Exempelvis i Lärarnas tidning där grundaren av GOTD, Micael Hermansson, beskriver 

verktyget som ett sätt att ge eleverna en dusch av allmänbildning varje dag i form av 

mikrolektioner1. Jag har själv genomfört ett antal lektioner i enlighet med modellen GOTD och 

det har varit mycket givande lektioner med intresserade, nyfikna och alerta elever. Mina elever 

tyckte alltså om det. Ett tydligt pedagogiskt ämnesövergripande verktyg med inspiration och 

färdiga lektionsförslag är lockande för lärare. Elever verkar positiva och gillar konceptet. Finns 

det något problem med det här?  

Problemet är att trender i undervisningen, precis som trender i samhället i övrigt, inte 

nödvändigtvis är bra. Det finns en risk i att följa det andra gör och det som är populärt om man 

som lärare inte reflekterar över vad en viss metod innebär, hur den svarar mot de mål som finns 

i läroplanen, vad metoden har för syfte eller vilket lärande som sker. Att inta ett kritiskt 

granskande förhållningssätt till undervisningsmetoder är en viktig del av utvecklingen av 

läraryrket. På det sättet formas olika metoder som används i undervisningen och blir så 

småningom till det som i Skollagen benämns som ”beprövad erfarenhet”.2  

I det här examensarbetet har jag valt att undersöka undervisningsmetoden ”Grej of the Day” 

inom ramen för samhällsorienterande ämnen, SO, med fokus på mellanstadiet. SO-ämnena är 

spännande ämnen där eleverna måste utveckla en rad olika förmågor för att kunna utvecklas 

och leva sitt liv i en så komplex värld som vi har runt om oss idag. De måste bland annat 

utveckla förmågan att ta del av ett stort informationsflöde, jämföra företeelser, se samband, 

argumentera för sin ståndpunkt, kritiskt granska budskap och fakta och byta perspektiv. SO i 

grundskolan består av religion, historia, samhällskunskap och geografi präglas av begreppet 

handlingsberedskap; eleverna ska kunna leva i och utvecklas i en komplex verklighet, få god 

allmänbildning och omvärldsorientering. 3   

I mötet mellan de spännande samhällsorienterande ämnena, där eleverna kan lära sig att förstå 

sin omvärld, och den aktuella och populära undervisningsmetoden ”Grej of the Day” har jag 

valt att göra mitt examensarbete. Vad händer i den här skärningspunkten mellan ämnet SO och 

GOTD? Vilken typ av lärande är det som sker just här och vilka kunskaper är det som lärare 

upplever att eleverna utvecklar? I det här examensarbetet är det den sistnämnda frågan som 

kommer att vara i fokus, nämligen den som handlar om kunskap. Grundaren av metoden GOTD 

hävdar att metoden gynnar elevernas kunskapsutveckling på olika sätt.4 Men vad är det för typ 

av kunskap som lärarna upplever att eleverna utvecklar genom metoden? Kunskap är ett 

mångtydigt och brett begrepp. I läroplanen uttrycks synen på kunskap så här: ”Kunskap är inget 

entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra.”5  I det här arbetet 

                                                 
1 http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2015/01/23/larare-gor-sin-grej (nedladdad 2016-08-29).  
2 SFS 2010:800, 1 Kap § 5 
3 Skolverket 2013, s. 10-11.  
4 Hermansson, 2015, s. 9-11. 
5 Skolverket 2011a, s 10.  

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2015/01/23/larare-gor-sin-grej
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kommer både teoribildning inom det området och läroplanens kunskapsbegrepp att användas 

för att analysera och diskutera metoden GOTD. 

1.1 Problemformulering 

Det är viktigt att inte oreflekterat kasta sig över nya undervisningsmetoder för att de är populära. 

Det finns en risk i att följa det andra gör och det som är ”trendigt” om man som lärare inte 

reflekterar över vad en viss metod innebär, hur den svarar mot de mål som finns i läroplanen, 

vad metoden har för syfte eller vilket lärande som sker. Micael Hermansson har hört kritiska 

röster om att metoden GOTD är för enkel, banal till sin karaktär och frågor har kommit upp om 

vad eleverna verkligen lär sig. Kritik har även framkommit om att detta är ytlig kunskap som 

man kan googla fram, och att mikrolektionen är för kortfattad.6 Mot bakgrund inte bara av 

metodens popularitet utan också ifrågasättandet av vilket lärande som sker så är det intressant 

att undersöka vilken typ av kunskap som lärare upplever att eleverna utvecklar genom 

undervisningen i GOTD. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka kunskapsdimensioner i SO som lärare talar om när de 

talar om metoden Grej of the Day.  

 

Då studien fokuserar på samhällsorienterande ämnen, SO, är det främst kunskapsdimensioner i 

SO som lyfts fram. Begreppet samhällsorienterande ämnen, SO, används i läroplanens mening 

och avser ämnena samhällskunskap, geografi, historia och religion.7 Utgångspunkten i studien 

är ett par olika teoretiska ramverk, dels om första och andra ordningens kunskaper, dels om så 

kallad ”kraftfull kunskap”. Kunskapsdimensioner i studien syftar alltså på dessa teoretiska 

ramverk då dessa används för att analysera lärarnas tal om elevernas kunskaper i relation till 

GOTD.  

 

De frågeställningar som jag arbetar med utgångspunkt från är följande: 

 

 Vilken kunskap av första och andra ordningen är det som lärarna beskriver i sitt tal om 

undervisningen i GOTD? 

 Kan lärarnas tal om kunskaper i relation till GOTD relateras till begreppet ”kraftfull 

kunskap”? 

2 Bakgrund till Grej of the day  

”Hans undervisningsmetod används och hyllas av lärare över hela landet. Skolvärlden har 

tidigare berättat om Micael Hermanssons undervisningsmetod Grej of the day som spridit sig 

som en löpeld i svenska klassrum. Han, som är lärare på Västandgårds skola i Umeå, blev 

dessutom utnämnd till Årets lärare 2015 av Handelskammaren.”8  

Men vad är grejen egentligen? Varför har GOTD över 30 000 följare på Facebook och är 

därmed största svenska utbildningssida på sociala medier? Varför finns en webbsida 

systematiskt organiserad med över 800 olika GOTD-presentationer? Varför har Hermansson 

                                                 
6 Intervju Hermansson 2016-10-06. Se också intervju av Pedagog Västerbotten: 

https://www.youtube.com/watch?v=4jb9EpYjbx8 (2016-09-01) 
7 Skolverket 2015, s. 179. Se också: www.skolverket.se/skolutveckling/larande/so-amnen (Nedladdad 2016-09-

20). 
8 http://skolvarlden.se/artiklar/grej-day-micke-kan-vinna-eu-pris (2016-09-01) 

https://www.youtube.com/watch?v=4jb9EpYjbx8
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/so-amnen
http://skolvarlden.se/artiklar/grej-day-micke-kan-vinna-eu-pris
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vunnit priser för sin metod och gett ut två böcker? Varför blev han utsedd av Tillväxtverket 

som Sveriges representant till konferensen TED-talks i Europa, vars syfte är att sprida idéer och 

innovationer?9 Frågorna visar med all tydlighet att konceptet är populärt, spritt i Sverige, 

välkänt och spännande att undersöka ur ett teoretiskt och ämnesdidaktiskt perspektiv. Jag 

intervjuade Hermansson, kontakt tagen via Facebook, för att få autentiskt bakgrundsmaterial 

om konceptet, utöver det som man kan läsa i hans bok ”Grej of the day. Lust för kunskap åk 3-

6”.10  

Hermansson skriver i sin bok, och berättar för mig, att han med början 2009 utvecklade metoden 

GOTD i sin egen mellanstadieklass.11 Han ville hitta ett sätt att nå fram till alla elever, något 

som ökade delaktigheten och lusten till kunskap och fick idén om konceptet ”Grej of the Day”. 

Idén fick mogna inom ramen för det egna klassrummet till en stabil metod som innehåller 

nyckelingredienserna ledtråd, mikrolektion och återberättande, se bild nedan.  

 

Figur 1. Egen schematisk tolkning av metoden Grej of the Day. 

Metoden, menar Hermansson, motiverar eleverna då ledtråden som helst ges dagens innan 

mikrolektionen väcker deras tankar och nyfikenhet och leder in dem till lektionen.12 Exempelvis 

kan ledtråden vara en ”En strålande kvinna”. Eleverna funderar, gissar, letar efter fakta och 

kanske kommer fram till svaret – Marie Curie. I början av mikrolektionen får eleverna gissa 

vad som kommer vara dagens ”grej”. Därefter hålls lektionen (cirka 10 minuter lång) som består 

av ett bildspel för att visualisera det som sägs. Här menar Hermansson att eleverna blir 

”belönade” dels genom att de kanske listar ut ledtråden, dels genom att en elev eller klass ser 

samband mellan ledtrådar, eller kan dra paralleller till sin egen värld eller till andra delar av 

undervisningen. Den sista delen i GOTD, återberättandet, ser Hermansson som mycket viktigt 

för att få eleverna att aktivt både se och skapa sammanhang och samband. I samtal hemma kan 

eleverna tillsammans med syskon eller föräldrar få veta mer om det de lärt sig och upptäcka 

kopplingar de inte visste fanns, kanske till sitt eget liv.13 Det rutinmässiga inslaget med metoden 

menar Hermansson också är något mycket positivt för alla elever. Formatet är ständigt likadant 

medan det är ämnena/innehållet som är överraskningen. ”Det blir som julafton varje dag, 

eleverna vet inte vad de ska får se eller höra”.14 

Hermansson varierar undervisningen i GOTD mellan kategorierna person, plats, 

händelse/övrigt som har ”haft stor betydelse eller som har förändrat eller påverkat förhållandena 

i världen.”15 Hermansson betonar kopplingen till läroplanen men nämner i sin bok inga 

särskilda ämnesområden som han arbetar med. Han menar att GOTD väcker elevernas 

                                                 
9 http://tedxbinnenhof.com/meet-swedens-candidate-micael-hermansson/ (2016-09-01) 
10 Hermansson, 2015.  
11 Intervju Hermansson 2016-08-30. Hermansson, 2015, s. 7. 
12 Hermansson, 2015, s. 13. 
13 Intervju Hermansson 2016-08-30. 
14 Intervju Hermansson 2016-08-30. 
15 Hermansson, 2015, s. 8. 

Ledtråd

-Eleverna gissar

Mikrolektion

-Anteckningar och sammanfattning

Återberättande

-Eleverna 
berättar 
hemma

http://tedxbinnenhof.com/meet-swedens-candidate-micael-hermansson/
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nyfikenhet och lust att lära, något som betonas i både första och andra kapitlet i läroplanen.16 

Dessutom menar han att olika typer av förmågor tränas under arbetets gång, t.ex. förmågan att 

påvisa samband, se likheter och skillnader, avgöra källors trovärdighet och växla mellan olika 

perspektiv.17 Att ledtrådarna hänger samman är viktigt för läraren att påvisa och eleverna att få 

upptäcka. Hermansson exemplifierar bl.a. med att han och eleverna märkte att ”såväl Jesse 

Owens som Rosa Parks och Nelson Mandela kunde kopplas till kampen om människors lika 

värde, men också att Rosa var en stor inspirationskälla för Martin Luther King”.18 På det sättet 

är också den karta med så kallade kunskapstrådar som sätts upp i samband med GOTD viktig 

eftersom den skapar överblick och visuellt illustrerar samband.  Pusselbitar med kunskap 

hjälper till att se världen menar Hermansson, skolan blir ”på riktigt.19 Det blir det därför att 

förkunskaper skapas, samband upptäcks och eleverna känner sig kompetenta, menar han. Efter 

cirka 25 GOTD konstaterar Hermansson att eleverna upptäcker att de har förkunskaper som de 

kan applicera på olika ämnen och de kommer upptäcka samband och relationer mellan 

händelser som de lärt sig om. Han menar att eleverna använder sin analytiska förmåga och är 

stolta över sin kunskap som de tar med sig hem. Hermansson förmedlar att han och eleverna 

hela tiden arbetat efter mottot ”Kunskap är coolt” och det är i den andan han menar att GOTD 

ska genomföras.20  

3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt beskrivs först kort tidigare forskning kring GOTD och SO i grundskolan. 

Därefter presenteras begreppet kunskap, dels mer allmänt men också i relation till 

styrdokumenten. Dessutom ges en bakgrund till vad som menas med kunskapsdimensioner i 

den här studien. 

3.1 Grej of the Day 

”Grej of the Day” är en relativt ny företeelse i skolans värld. Men metoden har spridits snabbt, 

bl.a. via sociala medier och många lärare i Sverige använder metoden varje dag eller varje 

vecka. Med detta som bakgrund skulle forskning eller andra examensarbeten redan kunnat ha 

genomförts med fokus på GOTD. Vid sökning i DiVA, Det digitala Vetenskapliga Arkivet, 

finns mycket riktigt ett tidigare examensarbete. ”Allmänbildning of the day: En studie om det 

nya undervisningskonceptet Grej of the day och dess koppling till allmänbildning.”21 Texten är 

dock inte offentliggjord. I intervjun med Micael Hermansson tillstod han att han inte hade 

vetskap om andra undersökningar eller studier kring metoden.22  

3.2 Forskning om samhällsorienterande ämnen, SO 

I Skolverkets kunskapsöversikt om SO-ämnen ”Att förstå sin omvärld och sig själv” 

problematiseras skolans uppdrag att ge eleverna kunskap om samhället. Författarna belyser hur 

undervisningen inom de fyra SO-ämnena kan bedrivas. I kunskapsöversikten poängteras att 

”det finns mycket få studier som handlar om de samhällsorienterande ämnena som helhet.”23 

                                                 
16 Skolverket 2011a, s. 7 och 13. 
17 Hermansson, 2015, s. 12. Intervju Hermansson 2016-08-30. 
18 Hermansson, 2015, s. 11.  
19 Intervju Hermansson 2016-08-30. 
20 Hermansson, 2015 s. 7 och 13. Intervju Hermansson 2016-08-30. 
21 www.diva-portal.org  
22 Intervju Hermansson 2016-08-30. 
23 Skolverket, 2013, s. 8. 

http://www.diva-portal.org/
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Det finns också få studier som visar på hur undervisning ser ut i praktiken. Det finns inte heller 

enligt översikten särskilt mycket forskning om vad som är god undervisning inom de 

samhällsorienterande ämnena. Men bara de senaste åren har en förändring skett enligt Centrum 

för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD, Karlstads Universitet).24 

Ålderskategorin i centrum har varit mellanstadiet, ett tidigare relativt outforskat stadium. Mer 

praxisnära forskning har nu skett de senaste åren framförallt av CSD med inriktning mot lärares 

arbete och med fokus på att skapa en ”relevant ämnesdidaktisk begreppsapparat”. 25 I 

kommande forskningsprogram 2016-2018 läggs fokus på SO-ämnen i ålderskategorin 

mellanstadiet, bl.a. inom området kraftfull kunskap (powerful knowledge). 

Mot bakgrund av att forskningen både inom ålderskategorin mellanstadiet och inom området 

SO varit mindre omfattande så är det relevant att jag i mitt arbete fokuserar på de fyra SO-

ämnena som helhet och hur praktisk undervisning inom dessa ämnen kan bedrivas, med 

utgångspunkt i det aktuella pedagogiska verktyget ”Grej of the Day”.  

3.3 Begreppet kunskap   

I studien är begreppet kunskap centralt då syftet med studien är att undersöka vilka 

kunskapsdimensioner i SO som lärare talar om när de talar om metoden Grej of the Day. Det är 

då på sin plats att i studien kort förklara begreppet kunskap och kunskapsdimensioner.   

Kunskapsbegreppet är brett och har diskuterats i forskning, bland filosofer och pedagoger. 

Enligt Nationalencyklopedin är kunskap ”fakta, förståelse och färdigheter, tillägnade genom 

studier eller erfarenhet”.26 Bernt Gustavsson, professor i pedagogisk filosofi slår fast att ”Den 

definition som de flesta utgår från säger att kunskap börjar med vad vi kan tro, eller hålla för 

sant.”27 Det är en definition som härstammar ända från Platon, 400 år f.Kr. Platons efterföljare 

Aristoteles skiljde mellan teoretisk (matematik, fysik etc.) och praktiskt kunskap (politik, etik), 

mellan intellektuellt och kroppsligt. Gustavssons talar, i Aristoteles tradition28, om kunskap i 

tre former; att veta (episteme), att kunna (techne) och att vara klok (fronesis), och menar att i 

en god utbildning finns alla dessa tre former av kunskap representerade och balanserade.29 Två 

begrepp som ofta blandas ihop och som kan vara värt att skilja åt är information och kunskap. 

Vad är skillnaden? Gustavsson skiljer mellan information, som strömmar över oss, och 

kunskap, som ”bärs av människor som tolkat och förstått det de tagit till sig”.30  

Idéhistorikern Sven Eric Liedman verkar likställa kunskap med bildning och skriver att bildning 

är en process som är större än utbildning och som omvandlar människan. Att fokusera på att 

klara prov, få bra betyg osv. menar Liedman är motsatsen till bildning.31 Kunskap definierar 

Liedman som något som relateras till personens erfarenhet, man möter något för den enskilde 

helt nytt, och samtidigt är det något som kan kommuniceras med andra.32 Jag tolkar det som att 

en elev som möter något nytt genom studier eller erfarenhet och som tillägnar sig fakta, 

                                                 
24 https://www5.kau.se/csd/om-csd-verksamhet (2016-08-29) 
25 Forskningsprogram 2016-2018, CSD, Karlstads Universitet, s.1. 
26 www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kunskap (2016-09-19)  
27 Gustavsson, 2002, s. 30-31. 
28 Gustavsson använder Aristoteles uppdelning som utgångspunkt ”för att visa hur olika former av kunskap är 

knutna till olika verksamheter och olika syften vi har med vad vi gör..” Gustavsson, 2002, s. 51. 
29 Gustavsson 2002, s. 15 och 54-55. 
30 Gustavsson 2002, s. 15. 
31 Liedman, 2010, s. 26. 
32 Liedman, 1997, s. 231 

https://www5.kau.se/csd/om-csd-verksamhet
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kunskap


 

 

10 

 

förståelse och färdighet om detta nya och kan kommunicera det, den eleven kan alltså sägas ha 

kunskap. 

3.4 Kunskapssyn i styrdokumenten 

Då jag ska diskutera begreppet kunskap i detta examensarbete är det naturligt att också ta 

avstamp i skolans styrdokument eftersom dessa styr skolans verksamhet och det som eleverna 

ska lära sig. Naturligtvis avspeglar styrdokumenten en viss syn på kunskap. 

Läroplanskommittén, som arbetade med att utforma 1994 års läroplan (Lpo94), konstaterade 

att ”Varje skolsystem och varje läroplan bygger på föreställningar om vad kunskap är och hur 

lärande sker.”33. I skollagen finns ordet kunskap med på flera hundra ställen men ordet 

definieras inte. Man skriver däremot att undervisning är ”målstyrda processer som under 

ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och 

utvecklande av kunskaper och värden, och att utbildning är ”den verksamhet inom vilken 

undervisning sker utifrån bestämda mål.”34  

Bernt Gustavsson, professor i pedagogisk filosofi menar att man i den förra läroplanen (Lpo94) 

för första gången problematiserar kunskapsbegreppet inom ramen för skolans värld. 

Kunskapsbegreppet delades upp i fyra ”F”, olika typer av kunskap: fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet.35 Den uppdelningen finns även i dagens läroplan (Lgr11). 36 I det inledande 

kapitlet i nuvarande läroplanen, ”Skolans värdegrund och uppdrag”, definieras kunskap som ett 

icke entydigt begrepp som kommer till uttryck i formerna; fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet som ”förutsätter och samspelar med varandra” då kunskapsformerna ska 

balanseras och bli en helhet.37 Gustavsson förklarar i sin bok ”Vad är kunskap” faktakunskap 

som regler, generell uppfattning och information. Förståelsekunskap menar Gustavsson är av 

en mer kvalitativ karaktär då eleven ska äga förståelse för eller uppfatta meningen med ett 

fenomen. Färdighetskunskap handlar om att veta hur något ska göras och sedan kunna utföra 

detta och förtrogenhetskunskap menar Gustavsson är ”kunskapens tysta dimension i en kunskap 

som är förenad med sinnliga upplevelser och som kommer till uttryck i bedömningar.”38 

Skolverket slår fast att ”alla kunskapsformer omfattas av det breda kunskapsbegreppet 

förmåga” och använder därför begreppet förmåga som synonymt med kunskaper och dess olika 

former.39  

Budskapet i läroplanen är tydligt: kunskaper i skolan är inte på något sätt begränsat till 

faktakunskaper. Genom att eleverna i skolan tillägnar sig ett visst kunskapsinnehåll, t.ex. inom 

SO, så utvecklas deras faktakunskap, förståelse, färdighet och förtrogenhet i ämnet. De 

utvecklar också ett antal förmågor i respektive ämne, t.ex. förmågan att analysera, utforska, 

värdera, tolka, reflektera över, kritiskt granska, argumentera och resonera, söka information och 

använda analytiska verktyg och begrepp. Pedagog och universitetslektor Göran Svanelid har 

gjort en omfattande analys över alla olika skolämnen i relation till de förmågor som uttrycks i 

läroplanen inom respektive ämne. Svanelid konstaterade sedan i en artikel i tidningen ”Lärarnas 

nyheter” att förmågorna som uttrycks i läroplanen är relativt likartade för de olika ämnena och 

                                                 
33 SOU 1992:94, s. 59.  
34 SFS 2010:800, 1 kap 5§.  
35 Gustavsson, 2002, s. 23. 
36 Skolverket 2011a, s 10.  
37 Skolverket 2011a, s 10.  
38 Gustavsson, 2002, s. 19-20. 
39 Skolverket, 2011b, s. 6. 
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de kan därför ses som fem övergripande, även för SO-ämnen. De kallas ”The Big 5”40: 

analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, förmåga att hantera 

information liksom begreppslig förmåga.  

I en undersökning från 2003 (NU-03) som Skolverket refererar till i sin kunskapsöversikt ”Att 

förstå sin omvärld och sig själv”, menar lärare och elever att de viktigaste kunskaperna som 

eleverna får i SO är allmänbildning, kunskap om demokrati och demokratiska värden liksom 

kunskap om social och personlig utveckling.41 Ämnesinnehållet definieras specifikt i 

kursplanerna för respektive ämnesområde. För SO är detta uppdelat på respektive ämne; 

religion, historia, samhällskunskap och geografi. De fyra SO-ämnena är alla av olika karaktär 

och kommer ur olika forskningsdiscipliner vilket skiljer dem åt och gör att undervisningen, med 

utgångspunkt ur den senaste läroplanen, ska vara ämnesspecifik. Skolverket beskriver på sin 

hemsida de olika ämnena och vad som utmärker dem. I historia är tid och källkritik är centralt, 

i geografi är det rummet, i religion är det etik och livsfrågor och i samhällskunskap är det sociala 

strukturer, identitetsutveckling och grupptillhörighet som är centralt.42 Det centrala innehållet i 

respektive ämne ger också tydlig hänvisning till vilka innehållskunskaper som är viktigast. 

3.5 Kunskapsdimensioner 

Det finns sedan länge tillbaka en diskussion om vilka typer av kunskap som finns, eller om man 

så vill, vilka dimensioner av kunskap som man kan tala om. Tidigare i avsnittet nämndes 

exempelvis Aristoteles tre kunskapsdimensioner. Närmare vår egen tid finns Blooms välkända 

taxonomi innefattande kategorier av kunskap, ”low- and high order thinking”.43 Generellt kan 

också den mer allmänna diskussionen kring kunskapsformer också sägas dela in kunskaper i 

formerna ”low order thinking” och ”high order thinking”, där den första formen främst handlar 

om faktakunskaper och den sistnämnda om mer allmänna och innehållsövergripande 

förmågor.44 Den här uppdelningen återkommer på olika sätt i forskningen.  

”Gemensamma drag är dock betoningen på att kunskapsformerna är sammanflätade (den ena beroende 

av den andra), att de är viktiga för alla elever (avancerad kunskap inte bara viktig för de duktigaste 

eleverna) och att elever måste arbeta med båda kunskapsformerna (inte bara faktakunskaper).”45 

Forskaren Johan Sandahl menar att budskapet i citatet ovan kan jämföras med ”de fyra f:n: 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Jag tolkar detta som att Sandal i linje med 

Skolverket menar att de olika kunskapsformerna ”förutsätter och samspelar med varandra, 

kunskapsformerna ska balanseras och bli en helhet.46 Men vilka typer, eller dimensioner av 

kunskap är det vi talar om i den här studien? I sin licentiatavhandling ”Att ta sig an världen” 

undersöker Sandahl hur gymnasielärare i ämnet samhällskunskap talar om kunskap i ämnet 

samhällskunskap i relation till de mål som finns satta i läroplanen. Han talar vidare om att 

kunskap kan kategoriseras i kunskapstyper; första och andra ordningens kunskaper.47  Det 

handlar dels om de termer, begrepp och fenomen som undervisningen behandlar (första 

                                                 
40 www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5 (2016-09-20) 
41 Skolverket 2013, s. 10.  
42 www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/tema-so/so-amnenas-karna-1.186613 

(2016-09-20) 
43 Henriksson, 2010, s. 303. 
44 Sandahl, 2011, s. 31-33.  
45 Sandahl, 2011, s. 33 som hänvisar till Seixas (2006), Lee (2006), Levesque (2005) och Lewis & Smith (1993). 
46 Skolverket 2011a, s 10.  
47 Sandahl, 2011, s. 43. 

http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/tema-so/so-amnenas-karna-1.186613
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ordningen), dels om de kunskaper som eleverna behöver för att organisera, systematisera, 

analysera och kritiskt granska en samhällsfråga (andra ordningen). Två andra forskare och 

författare, Peter Lee och Peter Seixas, har fungerat som inspiration till Sandahl och använder 

sig av liknande synsätt i beskrivningen av elevers kunskap, ”first and second order concepts”.48 

Seixas poängterar att för att kunna förstå och använda historiska begrepp måste man också veta 

fakta. “In order to understand continuity and change, for instance, one must know what changed 

and what remained the same. “Historical thinking” only becomes meaningful with substantive 

content.49 Dessa författare har en historiedidaktisk tradition men Sandahl har ”översatt” det 

teoretiska ramverket om första och andra ordningens kunskaper från historiedidaktik till 

samhällskunskapsdidaktik.50   

Den engelske sociologiprofessorn Michael Young introducerade begreppet “Powerful 

knowledge” 2009 i en vetenskaplig artikel, ”What are schools for”. Utgångspunkten för Young 

är den filosofiska frågan ”Varför finns skolan”? Svaret han ger i sitt resonemang är att skolan 

ska leverera kunskaper som eleven inte kan förvärva i hemmet. Eleven ska förvärva kraftfulla 

specialistkunskaper, ”powerful knowledge” till skillnad från vardaglig ”every-day knowledge”. 

Jag tolkar Young som att han menar att det finns olika typer av kunskap, eller dimensioner, där 

den ena är bättre än den andra och därmed viktig att identifiera. 

4 Teoretiska utgångspunkter  

”Kunskap är coolt”, menar Micael Hermansson51. Men vad är det för kunskap Hermansson, 

eller andra lärare, uttrycker att eleverna utvecklar med metoden? För att kunna nå mitt syfte 

med arbetet och förstå vilken typ av kunskap som lärarna talar om när de talar om GOTD, så 

kommer jag att använda två teoretiska ramverk för att analysera mitt empiriska material. Dessa 

ramverk ger perspektiv på hur kunskap kan klassificeras och förstås och påvisar olika 

dimensioner av kunskap.  

4.1 Kunskap av första och andra ordningen 

Det teoretiska ramverket om första och andra ordningens kunskaper kommer att vara en av de 

centrala teoretiska utgångspunkterna i det här arbetet. I sin licentiatavhandling undersöker 

Sandahl samhällskunskapslärares tal om kunskapsområden i sin undervisning.52 Lärarnas 

utsagor tolkas med stöd av de historiedidaktiska begreppen första och andra ordningens 

kunskaper. ”Resultaten visar att det i lärarnas tal om sin undervisning finns fem kunskaper av 

andra ordningen som används för att uppnå både kunskapsmål och fostransmål. En slutsats är 

att kunskaperna av lärarna ses som viktiga för att eleverna ska kunna kvalificera sitt tänkande i 

samhällskunskap och förhålla sig kritiska till olika utsagor om samhällsfrågor.”53  

 

 

                                                 
48 Sandahl, 2011, s. 41-43. 
49 Seixas, 2006, s. 2.  
50 Sandahl, 2011, s. 38-39. 
51 Hermansson, 2015, s. 7 och 18.  
52 Sandahl, 2011.  
53 https://www5.kau.se/kup/att-ta-sig-varlden (2016-11-13) 

https://www5.kau.se/kup/att-ta-sig-varlden
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Figur 2: Sandahls kunskapsmodell. 54 

Första ordningens kunskaper Andra ordningens kunskaper 
1. Sakbegrepp 

 

Enklare begrepp med en tydlig innebörd. Ofta 

kopplade till större sammanhang under 2.  

 

3. Disciplinära kunskaper, processkunskaper: 

Hur man går tillväga när man skapar kunskap i 

samhällskunskap och kunskaper i hur vi analyserar 

och kritiskt granskar samhällsfrågor. Har följande 

kännetecken: 

- Inte specifik för ett kunskapsområde i ämnet. 

(exempelvis att kunna se saker ur olika perspektiv, 

vilket inte är kopplat till olika moment). 

- Specifik relevans för samhällskunskapsämnet 

(exempelvis samhälleliga perspektiv och inte 

historiska). 

- Kan vara organiserande eller disciplinära 

kunskaper. 
2. Sammansatta begrepp 

 

Begreppssammanhang som är komplexa 

och/eller omdiskuterade. 

 

 

4. Interdisciplinära kunskaper, processkunskaper: 

Processkunskaper som delas av andra ämnen. Har 

följande kännetecken: 

- Inte specifikt för ett ämne. 

- Är organiserande eller disciplinära kunskaper. 

 

Jag använder mig av Sandahls idé och kommer att använda begreppsmodellen om första och 

andra ordningens kunskaper som analysmodell då jag i den här studien talar om SO-ämnen 

generellt. Vilka dimensioner av kunskap talar lärarna om när de talar om GOTD?  

Första ordningens kunskaper handlar om sakbegrepp och sammansatta begrepp. Sakbegrepp 

kan i samhällskunskap vara t.ex. import, export, specialisering, FN och internationella företag. 

I religion skulle det kunna vara helig, tradition eller mer detaljerade begrepp som synagoga. I 

historia exempelvis antiken eller efterkrigstiden och i geografi exempelvis landskap, ekvatorn 

eller breddgrad. Sammansatta begrepp är mer komplicerade, som liberalism eller hållbar 

utveckling. Det är inte helt enkelt att avgöra vad som är ett sakbegrepp och vad som är ett 

sammansatt begrepp. Syftet med Sandahls modell är inte heller att göra en begreppslig analys 

utan påvisa att det finns olika typer av kunskap.55 Därför vill jag, precis som Sandahl, påpeka 

att jag inte lägger vikt vid att analysera vilka begrepp som är sakbegrepp eller sammansatta 

begrepp utan snarare vilken typ av kunskap som hör till första ordningen.  

Andra ordningens kunskaper handlar om processkunskaper, disciplinära och 

interdisciplinära sådana.56 De disciplinära kunskaperna handlar om ämnesspecifika 

specialiserade kunskaper som inte är specifika bara för ett område i det ämnet. I 

samhällskunskap skulle det t.ex. kunna vara perspektivtagande ur samhällsvetenskaplig 

synvinkel. De interdisciplinära kunskaperna menar Sandahl är processkunskaper som är 

generella för flera ämnen, t.ex. källkritik. Sandahl skriver att ”Eleverna ska utveckla sin 

förmåga att tänka samhällskunskap och bli samhällsvetenskapligt litterata. Genom andra 

ordningens kunskaper kan vi operationalisera vad det innebär konkret för lärare såväl som 

elever.” Jag tolkar det som att det som Sandahl benämner som andra ordningens kunskaper 

är liknande de som läroplanen benämner förmågor. Han skriver t.ex. om att när lärarna talar 

om kunskapsområden inom området globalisering ”framkommer också andra kunskaper som 

                                                 
54 Sandahl, 2011, s. 42-44. 
55 Sandahl, 2011, s. 85. 
56 Sandahl, 2011, s. 125. 
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kritiskt tänkande, problematiserande, analyserande och förmågan att kunna ta perspektiv.”57 

Förmågor är i läroplanen både ämnesspecifika och ämnesövergripande.  

 

Det finns ingen hierarki i kunskapsmodellen som Sandahl visar utan eleverna förstår världen 

runt omkring bättre om de använder första och andra ordningens kunskaper samtidigt. 

Exempelvis lär de sig termer och begrepp inom ett område för att sedan utveckla kunskaper i 

att använda t.ex. analysmodeller eller t.ex. ”tänka samhällskunskap”.58 Man kan säga att andra 

ordningens kunskaper operationaliserar de första, som t.ex. att använda sig av kritiskt tänkande 

inom ett visst ämnesdidaktiskt område där du lärt dig fakta. Exempelvis så läser eleverna om 

hållbar utveckling, lär sig enkla och sammansatta begrepp för att sedan lära sig om 

perspektivtagande eller analys av en företeelse inom området. Vägen till andra ordningens 

kunskaper är beroende av att eleverna har material, t.ex. begrepp, som de kan bygga vidare på.59  

Inte bara Sandahls teoretiska kunskapsmodell kan användas i analysen av det empiriska 

materialet. Jag kommer också att ta avstamp i Michael Youngs mer filosofiska diskussion om 

kraftfull kunskap i undervisningen och relatera undervisningen om GOTD till detta 

resonemang. 

4.2 Kraftfull kunskap (powerful knowledge) 

I artikeln ”What are schools for” från 2009 argumenterar sociologiprofessor Michael Young 

för att skolor är institutioner med ett väldigt specifikt syfte, nämligen att främja elevernas 

förvärv av kunskap.60 Young menar att skolan möjliggör för eleverna att förvärva kunskap som 

de inte kan göra i hemmet eller på annat ställe i samhället.61 Young förklarar i bakgrunden till 

sin teori om kraftfull kunskap hur skolan sedan 1990-talet varit utsatt för marknadskrafter, 

skolan har i många delar privatiserats, med konsekvensen att skolor måste tävla med varandra 

om elever (och därmed om pengar till skolan). Det menar Young resulterar i sämre villkor för 

lärare och elever vilket bör förändras och skolans syfte åter måste specificeras tydligare.62  

Young diskuterar skillnaden mellan ”knowledge of the powerful”, det vill säga den kunskapen 

som de med makt tycker är viktig kunskap och som de har tillgång till, och ”powerful 

knowledge”. Det senare är relevant, trovärdig kunskap, kunskap som presenterar nya perspektiv 

på världen och som ses som specialistkunskap.63  Han understryker i det här sammanhanget att 

det är viktigt att differentiera mellan olika typer av kunskap. Det är alltså skillnad mellan64: 

 Specialist- och vardagskunskap. 

 Olika kunskapsdomäner så som exempelvis naturkunskap och samhällskunskap (om vi 

talar om specialistkunskap). 

 Specialistkunskap (t.ex. historia) och sådan pedagogisk kunskap (historia i skolan).  

 Kontextberoende kunskap som utvecklas i människors vardag när de löser problem och 

kontextoberoende kunskap (teoretisk kunskap).  

                                                 
57 Sandahl, 2011, s. 174. 
58 Sandahl, 2011, s. 41. 
59 Sandahl 2011, s. 83. 
60 Young, 2009, s. 10. 
61 Young, 2013, s. 110-111. Se också Young, 2009, s. 13. 
62 Young, 2009, s. 11. 
63 Young, 2009, s. 13-14. Se också Young 2013, s. 108. 
64 Young, 2013, s. 108-110. Young, 2009, s. 15. 
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Kontextberoende kunskap är alltså praktisk kunskap liksom procedurkunskap medan 

kontextoberoende kunskap används för att kunna göra generaliseringar och lyfta perspektivet 

till det universella, något som Young refererar till som bättre kunskap; kraftfull kunskap.65 

Young poängterar att för att en likvärdig skola ska kunna uppnås för alla, så krävs att skolan tar 

denna kraftfulla kunskap i läroplanen på allvar och lär alla elever att lyfta blicken från vardaglig 

kunskap till den mer kraftfulla teoretiska.66 Vi måste alltså differentiera mellan olika typer av 

kunskap för att kunna utveckla skolan och elevernas kunskaper. En stor del av den kraftfulla 

kunskap som Young menar är skolans uppgift att förmedla ligger inte inom ramen för elevens 

erfarenhetsvärld. Han förklarar att det kan handla om att göra bedömningar, generaliseringar, 

applicera teorier på verklighet och vara kunskaper som inte är bundet till en viss kontext.67 Han 

exemplifierar med en elev som har vardaglig kunskap, kontextuell kunskap, om stadsdelen i 

London där hen bor. I skolan utvidgas elevens vardagskunskap till en mer kraftfull, 

kontextoberoende kunskap som tillåter generaliseringar. Exempelvis lär sig eleven om 

konceptet stad och dess historik inom ramen för geografiämnet.68  

Vad gäller kraftfull kunskap (powerful knowledge) menar Young alltså att denna kunskap har 

specifika egenskaper, dessa är nämnda i stycket ovan. Han uttrycker denna kunskap som 

katalysator till ett högre tänkande: ”think the unthinkable and not yet thought”.69 Det finns alltså 

någon typ av kunskap som är bättre än annan inom varje ämnesområde, kunskap som är 

ämnesspecifik, från ”everyday-life” vilket gör den kraftfull och ett nyckelkriterium för en 

läroplan. Uppgiften för lärare är att hitta och pedagogisera denna typ av kunskap. Denna 

kunskap måste finnas tillgänglig för alla elever. Kraftfull kunskap är den viktigaste kunskapen 

som finns tillgänglig för oss, det är specialistkunskap och något som kompetenta ämneslärare 

ska identifiera och implementera.70  

5 Metod 

I det här avsnittet presenteras olika aspekter av metoden som används i arbetet. I avsnittet 

beskrivs hur intervjuerna genomförts, hur materialet har bearbetats liksom vilka etiska 

överväganden som gjorts under arbetet. Dessutom diskuteras validitet och reliabilitet.  

5.1 Val av metod och urval 

För att få fram reflektioner och ta del av lärares erfarenheter om undervisningsmetoden ”Grej 

of the day” ansåg jag att intervjuer som insamling av kvalitativ data var den metod som var 

mest lämpad för ändamålet. Jag övervägde också att använda källmaterial från internet, främst 

från den Facebookgrupp med 30 000 medlemmar som finns om GOTD och undersökte därför 

översiktligt materialet som fanns där. Mitt intryck var att materialet till stora delar var ytligt och 

mer praktiskt riktat ”Har någon en presentation till Lego” och valde därför bort det. En 

kvantitativ undersökning, t.ex. enkät, hade inte varit rätt metod för mitt syfte och inte heller 

                                                 
65 Young, 2013, s. 108-109. 
66 Young, 2009, s. 15. 
67 Young, 2009, s. 13-15. 

68 Young, 2013, s. 110-111. 
69 Young, 2013, s. 107. Se också Young, 2013: www.youtube.com/watch?v=r_S5Denaj-k (2016-11-01) 
70 Young, 2013, s. 109-110. Se också Young, 2013: www.youtube.com/watch?v=r_S5Denaj-k (2016-11-01) 

http://www.youtube.com/watch?v=r_S5Denaj-k
http://www.youtube.com/watch?v=r_S5Denaj-k
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observationer eftersom jag då inte kunna ta del av lärarnas mer djupgående tankar kring GOTD 

och lärande.  

Då jag utformat undersökningens metod och övergripande syfte behövde jag snabbt ta kontakt 

med skolor i närområdet för att boka intervjuer med lärare som har arbetat eller arbetar med 

GOTD inom området SO. Fokus i undersökningen är mellanstadiet men på grund av den 

begränsade tiden öppnade jag även intervjuerna för lärare på lågstadiet. Fem ungefär lika stora 

kommunala grundskolor kontaktades. Jag valde ut skolorna i de norra delarna av kommunen 

främst av logistiska skäl. I tre fall kontaktades rektor/biträdande rektor via e-post med förfrågan 

om intervju, i två fall lärarna direkt då jag haft personlig kontakt (bl.a. lärare på min VFU-

skola). När kontakt tagits skickades även ett informationsbrev med mer detaljerad information 

om examensarbetets syfte och att den intervjuade när som helst har möjlighet att avbryta 

intervjun. Jag fick på det här sättet möjlighet att göra intervju på två skolor och med tre olika 

lärare i närområdet. Då jag inte fick fler intervjutillfällen på detta sätt valde jag två andra 

tillvägagångssätt. Dels kontaktade jag ett par personer via Facebook-gruppen GOTD som 

verkade passa den intervju-profil jag sökte. Genom denna fick jag två intervjuer. Dels 

kontaktade jag lärarkollegor i mitt eget nätverk och fick på så sätt ytterligare tre 

intervjupersoner. Sammanlagt intervjuades alltså åtta personer. För detaljerad information om 

informationsbrev, se bilaga 1. 

5.2 Genomförande av intervjuer 

Jag har använt mig av kvalitativ metod i uppsatsens genomförande. Kvalitativ metod handlar 

om att försöka analysera och sedan tolka ett intressant sammanhang. Jag som forskare tolkar 

ett ”fenomen som säger något av vikt till andra som också är intresserade av fenomenet.”71 Jag 

har samlat empiriskt material genom att intervjua åtta lärare om fenomenet GOTD. I boken 

”Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok” av Johan Alvehus kan man läsa att 

intervjuer är ett effektivt redskap eftersom intervjuaren interagerar med respondenten och får 

denne att uttrycka känslor, motiv, beskrivningar av händelseförlopp etc.72 Sonja Kihlström 

konstaterar i boken ”Lära till lärare” att en kvalitativ intervju till formen är som ett vanligt 

samtal men skiljer sig från ett sådant genom att intervjuaren bestämmer riktningen.73 

Metoden är inte oproblematisk. För det första är det viktigt att ställa frågor som relaterar till 

syfte och frågeställningar för att försäkra sig om en hög reliabilitet (tillförlitlighet, trovärdighet). 

Det är också viktigt att som intervjuare lyssna aktivt, kunna ställa relevanta följdfrågor liksom 

transkribera den erhållna informationen på korrekt sätt.74 För att underlätta för mig som 

intervjuare har jag tagit noggranna anteckningar utan att släppa min aktivt lyssnande roll. Jag 

har haft ett frågebatteri med relevanta frågor till hands, funderat innan över relevanta följdfrågor 

liksom sett till att transkribera materialet så snart som möjligt. Tre av de intervjuer jag gjorde 

har jag spelat in. Intervjumetoden jag har använt kallas semistrukturerad och innebär att jag har 

haft ett fåtal öppna frågor som intervjun centreras kring.75 Under samtalets gång har jag sedan 

försökt vara en aktiv lyssnare som ställt relevanta följdfrågor, men försökt undvika att ställa 

ledande frågor. Samtalen är styrt, det är inte ett likställt samtal eftersom jag som intervjuare 

                                                 
71 Alvehus, 2013, s. 22. 
72 Alvehus, 2013, s. 80-82. 
73 Kihlström, 2007, s. 48. 
74 Alvehus, 2013, s. 83-86. Se också Kihlström, 2007, s. 48-50, 54. 
75 Alvehus, 2013, s. 82-83. 
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(forskare) styr samtalet. Informationen som jag får i respektive intervju är inte heller objektiv, 

utan till viss del subjektiv eftersom varje individ delger sin unika bild av verkligheten.76 .  

I de genomförda intervjuerna ställde jag ett antal öppna frågor som ligger nära examensarbetets 

frågeställningar.77 Frågorna ställdes på ungefär samma sätt och i ungefär samma följd vid varje 

intervju men jag som intervjuare lät samtalet styra fokusområde. Följdfrågor till dessa ställdes 

under intervjun och jag bad också lärarna att ge exempel från undervisningen. 

1. Beskriv mer hur du använder dig av Grej of the Day i din undervisning i SO? 

2. Varför använder du dig av metoden GOTD inom undervisningen i SO? 

3. Vilken typ av kunskap menar du att eleverna får i SO-ämnen med stöd av metoden 

GOTD? Kan du ge exempel? 

4. Berätta om vad är det som du uppfattar att eleverna lär sig genom metoden GOTD i SO-

ämnet?  

 

5.3 Forskningsetiska överväganden 

Som forskande lärarstuderande är det viktigt att jag tar hänsyn till de personer som är 

involverade i en studie och i intervjuer. I en föreläsning från Högskolan Dalarna understryker 

lektor i religionsvetenskap, Fredrik Karlsson, att det finns fyra grundläggande principer som 

ska följas vid forskning vid högskolan: principen om godhet, icke-skada, autonomi liksom 

principen om rättvisa.78 Jag har följt detta i mitt arbete liksom de forskningsetiska principer som 

finns; de fyra individskyddskraven, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.79.  Det innebär att jag, innan intervjuerna ägde rum, 

såg jag till att informera inblandade lärare om examensarbetets syfte genom ett 

informationsbrev där de även fick information om att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan.80 Jag fick också ett muntligt eller skriftligt samtycke till intervjun (via e-post). Efter 

studien ser jag till att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och att de uppgifter jag samlat 

endast används till forskning/studier.  

5.4 Databehandling och analysmetod 

I intervjuerna har jag lyssnat efter hur lärarna beskriver sin undervisning i GOTD, vad 

innehållet är, varför de arbetar med metoden och vilken kunskap de tänker att eleverna får. Jag 

har sedan utifrån empirin analyserat och försökt se mönster dels kring hur lärarna talar om 

ämnet SO och vilken kunskap de uppfattar att eleverna får med sig.  

Under intervjuerna gjordes noggranna anteckningar av mig som intervjuare. De nedskrivna 

anteckningarna transkriberades så snabbt som möjligt och sammanställdes i ett dokument. De 

inspelade intervjuerna transkriberades på liknande sätt. Jag sammanställde materialet med 

utgångspunkt från uppsatsens frågeställningar. I studien sammanfattades sedan 

intervjumaterialet under några övergripande rubriker för att läsaren på ett mer kortfattat sätt ska 

kunna ta till sig materialet.  

                                                 
76 Kihlström, 2007, s. 48-49. Se också Sandahl, 2011, s. 53.  
77 Kihlström, 2007, s. 50-51. 
78 Föreläsning av Fredrik Karlsson vid Högskolan Dalarna, ”Forskningsetik”: 

https://connect1.du.se/p45lonc5mw8/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal  
79 Vetenskapsrådets kodex, www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 2016-09-21. 
80 Se bilaga 1. 

https://connect1.du.se/p45lonc5mw8/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf%202016-09-21


 

 

18 

 

För att analysera det empiriska materialet användes det först och främst teoretiska ramverket 

om ”första och andra ordningens kunskaper” (se avsnitt 4). Jag använde Sandahls fyrfältsmatris 

och började med att analysera vad de intervjuade sa om första ordningens kunskaper. Jag 

analyserade den transkriberade texten genom att läsa den flera gånger och sedan ”plocka ut” 

det som jag ansåg vara relevant i varje intervju vad gäller första ordningens kunskaper. Sedan 

gjorde jag på samma sätt vad gäller andra ordningens kunskaper. På så sätt framträdde och 

tydliggjordes de kunskaper som lärarna talade om att eleverna får genom metoden GOTD. 

Kunskaperna systematiseras i Sandahls modell och etiketteras som första och andra ordningens 

kunskaper. 

Vad gäller Youngs teori om kraftfull kunskap så är den utifrån det material som jag har tagit 

del av, övergripande och inte särskilt konkret. Att jag trots det valt att ta med Youngs teori beror 

på dels att jag finner den intressant och i sammanhanget relevant, dels att jag vet att en 

akademisk diskussion förs kring begreppet exempelvis vid Centrum för de 

Samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.81 I analysen försöker jag därför tolka det empiriska 

materialet utifrån Youngs teori om kraftfulla kunskaper i skolan och dra slutsatser av detta.  

5.5 Kvalitet i arbetet: reliabilitet och validitet 

Är reliabiliteten av det jag kommit fram till i min uppsats hög, det vill säga är resultaten som 

jag fått fram möjliga att upprepa? Alvehus problematiserar reliabiliteten då författaren 

poängterar att kvalitativa undersökningar ofta bygger på att ”forskaren är en aktiv del i 

processens olika steg” och att det därför är svårt för två olika intervjuare att få exakt samma 

resultat.82 Det är viktigt både för mig som författare och för dig som läsare att ha i åtanke att 

den verklighet som jag beskriver i det här arbetet har genomgått en tolkningsprocess av mig 

som uttolkare. I kvalitativt arbete kan reliabiliteten däremot beskrivas som så hög som möjligt 

om man eftersträvat hög hantverksreliabilitet (om arbetet skett metodiskt), kommunikativ 

reliabilitet (kommer kunskapen kommuniceras) liksom pragmatisk reliabilitet (är kunskapen 

relevant).83 I mitt arbete har jag haft i åtanke och eftersträvat alla tre typer av reliabilitet. Jag 

har försäkrat mig om att motivera arbetets relevans (se t.ex. avsnitt 3), jag kommer att 

kommunicera resultatet dels på min VFU-skola, dels genom DiVA. Mitt arbete har skett 

metodiskt bl.a. genom att jag har följt Högskolan Dalarnas skrivhandledning liksom relevant 

litteratur om kvalitativ metod. Mitt arbete och min metod har varit transparent då jag under 

arbetets gång delat texten med kurskamrater och lärare. 

Vad gäller validitet så handlar det om huruvida jag undersöker det jag vill undersöka men också 

att resultaten av det jag gjort kan förstås av läsaren. I det här arbetet handlar det till stor del om 

att jag har eftersträvat att fråga de intervjuade relevanta frågor i relation till syfte och 

frågeställningar, om att arbetet jag skrivit är förståeligt och att de intervjuade förstår resultaten 

jag kommit fram till.84 

5.6 Metoddiskussion 

Arbetet har skett på ett strukturerat sätt med stöd av litteratur kring kvalitativ metod och 

högskolans metodmaterial. En styrka i arbetet är att det empiriska materialet är relativt stort då 

                                                 
81 Se t.ex. www5.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2009/11/forskningsprogramfinal_pdf_11559.pdf  
82 Alvehus, 2013, s. 123. 
83 Alvehus, 2013, s. 123-124. 
84 Kihlström, s. 230-232. 

https://www5.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2009/11/forskningsprogramfinal_pdf_11559.pdf
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jag intervjuat åtta lärare. En svaghet är att jag inte har spelat in alla intervjuer. Jag anser dock 

att reliabiliteten är god då jag varit noggrann med att ställa samma frågor vid de olika 

intervjuerna och skrivit noggranna anteckningar. Jag har sett till att tolka materialet på ett 

metodiskt tillvägagångssätt, samma för varje intervju och med utgångspunkt från det teoretiska 

ramverket. Min uppfattning är att en annan forskare skulle kunna genomföra intervjuerna vid 

annat tillfälle med utgångspunkt i samma frågeställningar och ändå få fram i stort sett samma 

resultat. Reliabiliteten borde anses tillräckligt god.85 En studie som denna anses ha god validitet 

om insamlad data är relevant i relation till studiens syfte och frågeställningar.86 Allt empiriskt 

material såväl som de teoretiska utgångspunkterna som har beskrivits menar jag är relevanta 

och har valts ut med tanke på examensarbetets syfte och frågeställningar. Det som avses 

undersökas är det som undersöks.87 

Det var inte helt enkelt att få tag på lämpliga lärare att intervjua då jag i första läget ville att de 

skulle finnas i närområdet, vara SO-lärare och ha arbetat en längre tid med GOTD. Jag 

reviderade urvalet efterhand genom att jag öppnade upp för att intervjua lärare som bor längre 

bort (per telefon) och sökte kontakt via Facebook-gruppen GOTD. Överlag fungerade 

intervjusituationerna väl enligt min bedömning, kanske för att jag är genuint intresserade av 

ämnet. Kihlström skriver att det viktigaste för en intervjuare är just det, ”att verkligen lyssna 

och inte bara vara artig”.88  

Det val av metod som gjordes var lämpligt för att besvara studiens syfte. Användande av 

kvantitativ metod hade inte möjliggjort djupintervjuer, detaljerade svar eller möjligheten att 

ställa följdfrågor. Det hade varit värdefullt ur validitetssynpunkt men också intressant att t.ex. 

observera undervisningen med metoden GOTD.89 Det hade också varit intressant att intervjua 

elever för att få elevperspektiv på metoden. Dessa angreppssätt hänvisas till vidare forskning 

då tidsramarna sätter stopp för mer än det som har gjorts här.  

En viktig utgångspunkt i studien är att jag inte har intervjuat lärare som inte använder GOTD, 

som kanske har valt bort det för att de är kritiska till metoden. Det som blir synligt i studien är 

rösterna från de som använder metoden i sin undervisning och som följaktligen menar att den 

är positiv ur undervisningssynpunkt. Jag motiverar detta val av arbetsmetod främst med 

utgångspunkt ur syftet. Om jag hade intervjuat lärare som inte använder metoden hade jag inte 

kunnat synliggöra vilka kunskapsdimensioner som lärare talar om när de talar om GOTD.  

6 Resultat 

Resultatdelen är en intressant del av examensarbetet där läsaren presenteras för dels det 

empiriska materialet, dels den teoretiska analysen av det materialet. Då syftet med studien är 

att undersöka vilka kunskapsdimensioner i SO som lärare talar om när de talar om metoden Grej 

of the Day kommer det empiriska materialet redovisas med utgångspunkt från lärarnas tal om 

vad de uppfattar att eleverna får för kunskaper genom metoden GOTD. I avsnittets andra del 

använder jag mitt teoretiska ramverk och teoretiska begrepp för att analysera det empiriska 

materialet.  

                                                 
85 Kihlström, 2007, s. 230-232. 
86 Kihlström, 2007, s. 230-232. 
87 Kihlström, 2007, s. 231. 
88 Kihlström, 2007, s. 54. 
89 Kihlström skriver om triangulering för att stärka validiteten, 2007, s. 231. 
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6.1 De intervjuade 

Jag redogör för det insamlade empiriska materialet genom att sammanfatta intervjuerna under 

en huvudrubrik istället för att redogöra för vad varje lärare uttryckte i den enskilda intervjun. 

På det sättet ges en överblick över de intervjuades svar med bibehållen konfidentialitet. Åtta 

stycken lärare har blivit intervjuade inom ramen för arbetet och de presenteras kort nedan med 

siffror och inte med namn för att säkerställa konfidentialitet.  

Lärare 1: Läraren har arbetat i nuvarande tjänst i ett år men har arbetat i 25 år som lärare. Arbetar 

på mellanstadiet i en klass 4 i en stor kommun i Stockholmsområdet och jobbar i en skola med 

cirka 350 elever (F-6). Har arbetat med GOTD i ca 2 år. 

Lärare 2: Läraren är 1-7 lärare och har arbetat i nuvarande tjänst på lågstadiet i cirka 5 år. 

Läraren arbetar i en klass 3 och jobbar i en skola med cirka 500 elever (F-6) i en stor kommun 

i Stockholmsområdet. Har arbetat med GOTD i ca 2 år, främst med åk 2 och 3.  

Lärare 3: Läraren arbetar på skola med ca 300 elever, hen arbetar på mellanstadiet i en åk 5 och 

en åk 6 i en stor kommun i Stockholmsområdet. Läraren har arbetat med GOTD i cirka 2 års 

tid ungefär 2-3 dagar i veckan. 

Lärare 4: Läraren har arbetat i 20 år och undervisar i SO/SV/ENG på mellanstadiet, nu i åk 6. 

Skolan är åk 3-9 och ligger i norra Sverige. Läraren har arbetat med GOTD i 2 år, cirka 3 gånger 

per vecka. 

Lärare 5: Läraren har arbetat i ungefär 15 år och är behörig 1-7-lärare. Hen arbetar främst med 

matematik och NO-ämnen och har arbetat med GOTD i ungefär 2 års tid, cirka 2-3 gånger per 

vecka. Läraren är mentor och undervisar i en 6:a på en mellanstadieskola i en stor kommun i 

Stockholmsområdet. 

Lärare 6: Läraren har arbetat i cirka 10 år, på senare delen av lågstadiet först och främst. Hen 

jobbade fram till i våras som lärare i en klass 3 men har nu en annan typ av tjänst. Skolan har i 

cirka 500 elever (F-6) och ligger i en stor kommun i Stockholmsområdet. Läraren har arbetat 

med GOTD under cirka ett års tid.  

Lärare 7: Läraren har arbetat i nuvarande tjänst i 5 år och lika länge som lärare men har arbetat 

med GOTD ett par månader. Läraren arbetar på mellanstadiet och är mentor i en åk 5. Arbetar 

i en skola med cirka 500 elever (F-6) i en stor kommun i Stockholmsområdet.  

Lärare 8: Läraren är erfaren och har arbetar på mellanstadiet som mentor i en klass 4 och 

undervisar i alla ämnen. Hen har arbetat med GOTD i ungefär 3 års tid, cirka 1-3 gånger per 

vecka. Skolan som har cirka 250 elever och ligger i en stor kommun i Stockholmsområdet. 

6.2 Kort om hur, vad och varför GOTD 

De här åtta lärarna anger några olika skäl till att de började arbeta med metoden ”Grej of the 

Day”, men cirka hälften nämner att de såg detta via det sociala nätverket Facebook och blev 

nyfikna. Man nämner också kollegor, föreläsningar av Micael Hermansson och information i 

facklig tidskrift om metoden som ytterligare inspirationskälla till att börja arbeta med detta. 

Generellt kan konstateras att lärarna i sin undervisning med GOTD i stort sett följer det upplägg 

som förordas av Micael Hermansson och som beskrevs i avsnitt 2 (ledtråd, mikrolektion och 

återberättande). Alla lärare utom två arbetade med en karta (t.ex. världskarta) med information 
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och så kallade kunskapstrådar som visar alla olika GOTD som undervisningen handlat om.90 I 

intervjuerna uppfattade jag det som att alla lärare arbetar med utgångspunkt från Hermanssons 

förslag på vad en mikrolektion kan handla om; person, plats, händelse eller byggnad. 

Majoriteten av lärarna betonar vikten av att göra varje GOTD till sin egen, materialet måste 

anpassas och någon uttrycker det som att de måste äga materialet för att känna sig trygg i det.91  

De intervjuade lärarna har lite olika svar på varför de valt att arbeta med denna metod men 

flertalet nämner elevernas motivation som den avgörande faktorn. Det är slående hur alla 

intervjuade målar upp en bild av metoden som mycket motiverande för alla olika elever men 

även att verkligen alla lyssnar. Ett par lärare uttrycker att detta är ett inkluderande arbetssätt då 

alla elever kan delta utifrån sin nivå.92 ”Det här är nog en av de få sakerna man kan säga att det 

passar alla. Det är en kort stund att lyssna, det är intressant, det finns inget hinder.”93 Det är en 

speciell stund” menar en lärare, då ett spännande innehåll berättas, det visualiseras och 

klargörs.94 Alla lärare uttrycker att alla elever tycker att det här är roligt, lustfyllt och intressant. 

Flera av de intervjuade menar att eleverna känner sig kompetenta, att de lär sig ”saker på 

riktigt”.95 De flesta lärare uttrycker dock att det tar tid att arbeta med GOTD och att det kan 

riskera tränga undan annat.  

Generellt sett kan sägas att de intervjuade lärarna menar att GOTD berör olika ämnesområden 

men att de väljer att använda metoden mycket inom SO-området. Flera av lärarna poängterar 

det ämnesövergripande med metoden och menar att det kan beröra t.ex. både SO och svenska. 

En lärare exemplifierar; GOTD om Titanic t.ex. kan kopplas till både SO, svenska, NO och 

teknik. Lärarna använder metoden på olika sätt i undervisningen. Ett par lärare uttrycker att de 

har använt det mer för att bryta av från ordinarie undervisning, medan de flesta intervjuade 

verkar använda det mer strategiskt, t.ex. som ingång till ett arbetsområde eller del i ett tema. 

Som en lärare säger, man kan använda GOTD strategiskt i undervisningen eller mer fritt, både 

vad gäller ämne och sätt att använda metoden.96  

6.3 Vad uppfattar lärarna att eleverna lär sig?  

I intervjuerna som genomfördes så fick lärarna svara på frågan om vad det är de uppfattar att 

eleverna lär sig genom metoden GOTD inom SO-ämnen. Det är åtta lärare som intervjuats och 

de svarar naturligtvis på lite olika sätt men ändå relativt samstämmigt. De lyfter fram två 

huvudsakliga dimensioner av kunskap i sitt tal; dels fakta och begrepp, dels förmågor. 

6.3.1 Fakta och begrepp 

Lärarna berättar om vilka GOTD de har genomfört och exemplifierar vilka det kan vara (t.ex. 

solförmörkelse eller Malala) och alla talar också om att eleverna utvecklar faktakunskaper 

genom metoden. Lärarna understryker att eleverna lär sig fakta om något extraordinärt, om 

personer, platser, händelser och byggnader och centrala begrepp knutet till SO-ämnen och andra 

ämnen. Fakta kan t.ex. hänföras till geografiska fakta då kartan är central i metoden. Den 

används av alla (utom två lärare) för att stödja lärandet, koppla till det geografiska, rumsliga 

                                                 
90 Lärare 6 och 1 arbetar inte med kartan. 
91 Exempelvis Intervju lärare 2. Intervju lärare 8. 
92 Exempelvis lärare 3 och 7. 
93 Intervju lärare 8. 
94 Intervju lärare 4. 
95 Intervju lärare 5. 
96 Intervju lärare 1. 
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perspektivet och visualisera det som sägs. Lärarna menar att kartan med tillhörande bilder på 

de olika GOTD visar på ett överskådligt sätt det man lärt sig. Förutom fakta nämner lärarna 

också ordet begrepp, att eleverna får lära sig begrepp och får utökad förståelse för begreppens 

innebörd, säger man. En av lärarna säger att begrepp i olika ämnen är alltid med i den här 

undervisningen.97 Ett par av lärarna menar att det inom SO-området finns så många abstrakta 

begrepp och då är det bra att exemplifiera med en GOTD.98 En lärare menar att hen utnyttjar 

GOTD för att exemplifiera abstrakta begrepp då det finns många sådana begrepp i SO, t.ex. 

hållbar utveckling.99 Faktakunskap om Nelson Mandela gjorde att en elev plötsligt förstod 

varför släktingens katter hette ”Nelson” och ”Mandela”, berättar en annan lärare.100 Något annat 

en lärare berättar är att en GOTD med fakta om världens största diamant ledde till ett oplanerat 

besök till ett museum på semestern i London då eleven väldigt gärna ville se ”Afrikas 

stjärna”.101 De sistnämnda exemplen visar också att GOTD berör eleven i dess vardagliga liv. 

Ett par lärare understryker detta som en fördel med metoden, anknytningen till elevens 

verklighet.102 

Vad handlar då dessa GOTD om? Exempel på GOTD som lärarna nämnt inom ämnet SO 

(endast ämnen inte ledtrådar redovisade) är historiska Egypten, Franska revolutionen, Selma 

Lagerlöf, jordskalv, Mårten Gås, fladdermöss, pyramiderna, Astrid Lindgren, 

Bermudatriangeln, Döda Havet, Frihetsgudinnan, Goda Hopssudden, Dracula, Lajka, Kinesiska 

muren, Picasso, Estonia, Mandela, Gustaf II Adolf, konspirationsteorier, slukhål, U137, Da 

Vinci, Galapagos, Akropolis, häxprocesserna, lutande tornet i Pisa, Titanic, brunbjörn, salt, 

Martin Luther King, nya sedlar, diamanter, Marie Curie, lego, Antarktis, Marianergraven, 

Bockstensmannen, Rosa Parks, Area 51, Stonehenge och solförmörkelse osv.  

6.3.2 Förmågor 

Alla de intervjuade lärarna uttrycker att eleverna utvecklar olika typer av förmågor och relaterar 

detta till förmågor i läroplanen. Två av lärarna är mycket tydliga med att undervisningen i 

GOTD särskilt stödjer elevernas utveckling av förmågor.103 En av dessa lärare uttrycker det 

som att man får en ”väv av kunskap” där eleverna tillsammans med läraren hittar kopplingar 

mellan olika områden och på så sätt lyfts fakta till förmågenivå.104 Ett exempel som läraren ger 

är när de arbetade med hållbar utveckling och lärde sig om ”Magical gardens” i Dubai som 

GOTD. Hen berättar att de sedan diskuterade syftet med att ha en sådan trädgård i ett 

ökenlandskap med tanke på miljöbelastningen och om eleverna tyckte att det var motiverat ur 

hållbarhetsperspektiv. En annan lärare ger exemplet med GOTD om konspirationsteorier. 

Eleverna analyserar nu omvärlden och tycker sig se konspirationsteorier både här och där.105 

Denna lärare menar till och med att i hens undervisning i GOTD så är den största vinsten 

utvecklingen av förmågorna då eleverna blir duktiga på att associera, sätta ihop kunskap, få 

begrepp, se orsaker och konsekvenser, analysera, reflektera. De lär sig att se samband mellan 

olika GOTD och mellan GOTD och ny kunskap i undervisningen. Exempelvis när de nyss läste 

                                                 
97 Intervju lärare 4. 
98 Exempelvis lärare 4 och 7.  
99 Intervju lärare 3.  
100 Intervju lärare 4. 
101 Intervju lärare 6.  
102 Intervju lärare 2 och 6. 
103 Intervju lärare 3 och 4.  
104 Intervju lärare 3. 
105 Intervju lärare 4. 
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om stormaktstiden kunde eleverna associera och se sambandet till GOTD Gustav II Adolf. De 

kände sig kompetenta som hade förkunskaper.106 Men även de andra lärarna nämner att eleverna 

utvecklar olika typer av förmågor, både som direkt rör SO-ämnen och andra ämnen som 

svenska.107 Ett par lärare underströk att vilket lärande som sker naturligtvis beror på läraren och 

vad denne gör av undervisningssituationen.108  

I princip alla lärare poängterar att när man arbetat ett tag och gjort många GOTD ser eleverna 

sammanhang och kopplar ihop områden med varandra. En lärare säger att ”när man nu har gjort 

20-30 stycken så börjar man kunna dra kopplingar, det tycker jag är ganska kul”.109 Hen menar 

att eleverna kan koppla ihop tidigare GOTD med varandra eller till andra delar av 

undervisningen eller omvärlden. Läraren exemplifierar med att en GOTD om svenskarnas 

emigration till Amerika fick eleverna att koppla till och diskutera flyktingsituationen i Sverige 

just nu. Kunskapstrådarna som hör till kartan vävs ihop till ett kunskapsnät där man kan se 

samband mellan olika områden. Kartan har stor betydelse för att stödja lärandet och göra det 

visuellt menar flera lärare. Den kan visa obalans i GOTD, t.ex. att man inte gjort någon på en 

viss världsdel och det ser eleverna också menar en lärare.110 Flera av lärarna nämner att de 

diskuterar och arbetar med källkritik i samband med GOTD, exempelvis om eleverna gör egna 

GOTD (något flera lärare nämner att de arbetar med).111  

Flera lärare nämner att eleverna utvecklar sin kommunikativa förmåga, t.ex. genom den 

återberättande delen i GOTD eller när de presenterar egna GOTD. Det är säkerligen inte alltid 

som återberättande sker hemma hos eleven, men flera lärare uttrycker att eleverna har detta som 

en slags läxa eller att de gör det tillsammans i skolan.112 En av de intervjuade berättar att hen 

använt GOTD för att låta eleverna utveckla kunskaper kring mänskliga rättigheter och 

orsakssamband, orsak-verkan kring händelser knutna till t.ex. Rosa Parks och Martin Luther 

King.113 Samma lärare talar också om att man ”breddar någonstans kunskaperna om samhället, 

världen, värderingar, förståelse för traditioner.”114 Hen berättar att när de hade en GOTD om 

t.ex. Mount Rushmore så kunde de utifrån denna konkreta plats diskutera och resonera om 

mänskliga rättigheter. Det var inte självklart att de skulle hugga i berget just där då det var 

indianernas heliga berg och läraren menar att man i detta sammanhang kan lyfta diskussionen 

- vad var viktigast, hur skulle man kunna löst det istället osv.?  

6.4 Resultatanalys 

För det första kommer jag att analysera materialet utifrån Sandahls teoretiska begrepp om första 

och andra ordningens kunskaper. För det andra kommer jag att analysera det empiriska 

materialet utifrån Michael Youngs koncept kraftfull kunskap. Genom dessa teoriramverk 

försöker jag besvara syftet med studien, det vill säga undersöka vilka kunskapsdimensioner i 

SO som lärare talar om när de talar om metoden Grej of the Day.  

                                                 
106 Intervju lärare 4. 
107 Intervju lärare 1. 
108 Intervju lärare 1 och 8.  
109 Intervju lärare 7. 
110 Intervju lärare 2. 
111 Exempelvis lärare 2, 5 och 8. 
112 Exempelvis intervju lärare 1, 2 och 5.  
113 Intervju lärare 8.  
114 Intervju lärare 8. 



 

 

24 

 

6.4.1 Vilken kunskap av första och andra ordningen är det som lärarna beskriver i sitt 

tal om undervisningen i GOTD? 

I tidigare avsnitt ”Teoretiska utgångspunkter” beskrivs i detalj Sandahls kunskapsmodell om 

första och andra ordningens kunskaper. I nedanstående figur och text analyseras 

intervjumaterialet med utgångpunkt från modellen. 

Jag har valt att förenkla modellen genom att inte dela upp första och andra ordningens 

kunskaper i nivåer. Detta eftersom jag menar att huvudpoängen är att kategorisera elevernas 

kunskaper så som de uttrycks av lärarna, inom ramen för första och andra ordningen. Sandahl 

själv skriver också att syftet med modellen inte är att göra en begreppslig analys och att han 

inte gjort någon definitiv indelning av första ordningens kunskaper.115 Andra ordningens 

kunskaper däremot, försöker jag ordna i disciplinära och interdisciplinära kunskaper (utifrån 

det som lärarna uttrycker i intervjuerna). Lärarna talar i intervjuerna om huvudsakligen två typer 

av kunskap, fakta/begrepp och förmågor. Hur kan lärarnas tal tolkas med stöd av modellen om 

första och andra ordningens kunskaper? 

Figur 3: Sandahls kunskapsmodell som analysverktyg. 

Första ordningens kunskaper SO Andra ordningens kunskaper SO 

Sakbegrepp och sammansatta begrepp, 

exempel: 

 

Solförmörkelse, brunbjörn, 

Bermudatriangeln, jordskalv, Magical 

gardens, Franska revolutionen, slukhål, 

konspirationsteorier, häxprocesserna, 11-

september attackerna, Titanic, Estonia-

katastrofen, Akropolis, Mandela, Gustaf II 

Adolf, U137, Da Vinci, Galapagos, 

Akropolis. 

 

Disciplinära kunskaper, exempel:  

Historia: Historisk referensram, kritiskt 

granska historiska källor. 

 

Samhällsvetenskap: samhällsvetenskapliga 

analysmodellen (orsak och konsekvens av 

samhällsfråga) och samhällsvetenskapligt 

perspektivtagande, reflektera över mänskliga 

rättigheter. 

 

Argumentation inom ramen för hållbar 

utveckling (geografi och samhällsvetenskap). 

 

Geografi: Geografiska analyser med hjälp av 

karta, värdera en geografisk företeelse ur ett 

hållbarhetsperspektiv. 
 

Interdisciplinära kunskaper, exempel:  

Dokumentera, reflektera över eget lärande 

genom anteckningsbok, reflektera över en 

företeelse, se samband, analysera, 

argumentera för en ståndpunkt, 

kommunicera genom återberättande, 

källkritiskt tänkande. 

 

 

 

                                                 
115 Sandahl 2011, se t.ex. s. 125. 
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Låt oss titta närmare på första ordningens kunskaper. Jag kan sluta mig till att eleverna genom 

undervisningsmetoden ”Grej of the day” får kunskaper om fakta och om olika sakbegrepp och 

sammansatta begrepp. I intervjumaterialet ger lärarna konkreta exempel på vilken typ av GOTD 

som de har genomfört med sina elever och jag kan dra slutsatsen att undervisningen med 

metoden utgår oftast från ett enklare sakbegrepp/person så som jordskalv eller Malala. Mer 

sällan är utgångspunkten det jag skulle tolka som ett mer komplext sammansatt begrepp som 

t.ex. kommunism eller hållbar utveckling. Jag drar slutsatsen att det beror på att utgångspunkten 

för GOTD oftast är i form av person, plats, händelse eller byggnad. Eleverna lär sig t.ex. om 

när Franska revolutionen ägde rum, var och vad den handlade om eller om häxprocesserna. De 

lär sig också t.ex. om vad begreppet jordskalv eller solförmörkelse innebär. En lärare menar att 

hen utnyttjar GOTD för att exemplifiera abstrakta begrepp.116 När läraren undervisar om en 

GOTD, t.ex. en plats som ”Magical gardens” i Dubai, använder hen detta sakbegrepp för att 

exemplifiera ett sammansatt begrepp som hållbar utveckling. Läraren menar att hen belyser 

frågeställningar såsom om är det hållbart att ha en grönskande trädgård i mitten av en öken. De 

exempel på sakbegrepp och sammansatta begrepp som belyses här kan hänföras till SO-området 

(men många är också ämnesövergripande) eftersom jag i intervjuerna talat med lärarna om 

GOTD inom SO.  

Hur är det då med andra ordningens kunskaper? Alla lärare uttrycker att eleverna inte bara får 

faktakunskaper och kunskaper om begrepp, utan att de också genom undervisningsmetoden 

utvecklar de förmågor som uttrycks i läroplanen. Lärarna talar om att eleverna lär sig 

exempelvis att reflektera, se samband, orsak-verkan, perspektivtagande, dokumentera (ta 

anteckningar), diskutera, analysera, reflektera också vidare. Som konstaterat i avsnitt fyra så är 

andra ordningens kunskaper liknande de som läroplanen benämner förmågor. Lärarnas tal om 

förmågor skulle kunna ses som kunskaper av andra ordningen.  Kunskaperna av andra 

ordningen kan ses som ämnesspecifika (disciplinära), t.ex. för historia eller geografi, men också 

ämnesövergripande, interdisciplinära, för SO-ämnen såväl som andra ämnen. I det följande ska 

jag analysera mer i detalj vilka typer av kunskaper av andra ordningen som lärarna menar att 

eleverna utvecklar.  

Flera lärare uttrycker, precis som flera av de andra lärarna, att eleverna utvecklar sin källkritiska 

förmåga framförallt när de arbetar med att göra egna GOTD.117 Det har de användning för i 

olika ämnen. Förmågan, på det sätt som lärarna uttrycker den, är inte knuten till en specifik 

disciplin och kan således sägas vara en interdisciplinär kunskap av andra ordningen.  En lärare 

försöker använda GOTD som exempel och ingång till att diskutera mer komplexa 

frågeställningar, t.ex. att argumentera för sin ståndpunkt exempelvis vad gäller ”Magical 

gardens” i relation till hållbar utveckling.118 Att argumentera för sin ståndpunkt inom ramen för 

hållbar utveckling tolkar jag som en disciplinär kunskap inom ramen för samhällsvetenskap. 

Vad gäller den kommunikativa förmågan menar flera lärare att den utvecklas när eleverna 

återberättar om GOTD hemma, för kompisar i klassrummet eller redovisar en egen.119 Lärarna 

menar att eleverna repeterar och befäster kunskaperna och samtidigt utvecklar den 

kommunikativa förmågan. Min analys är att denna kommunikativa förmåga kan ses som 

interdisciplinär, allmängiltig för flera ämnen.   

                                                 
116 Intervju lärare 3. 
117 Exempelvis intervju lärare 2, 5 och 8. 
118 Intervju lärare 3.  
119 Intervju lärare 1, 2, 5 och 6.  
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Flera lärare understryker kartans betydelse för undervisningen med metoden GOTD, man 

menar att kartan har stor betydelse för att stödja lärandet, göra det visuellt, se mönster och förstå 

sammanhang.120 Jag tolkar detta som att lärarna använder kartan för att göra en enklare form av 

geografisk analys. Detta uttrycks som en förmåga i läroplanen och jag tolkar det som en 

disciplinär kunskap enligt andra ordningen i Sandahls modell.121 Att eleverna på ett allmänt 

plan utvecklar sin analytiska förmåga uttrycker flera lärare.122 En av lärarna nämner t.ex. att 

eleverna på eget initiativ tittar på kartan i klassrummet och frågar varför det är så få kvinnor, 

eller varför en speciell världsdel inte har någon kunskapstråd.123 Eleverna utvecklar med andra 

ord interdisciplinära analytiska kunskaper. Flera lärare nämner att GOTD om människor som 

kämpat för mänskliga rättigheter ger en bra ingång till att diskutera och reflektera inom det 

ämnesområdet (Malala, Nelson Mandela, Rosa Parks m.fl.) Jag tolkar detta som att eleverna tar 

del av disciplinära samhällsvetenskapliga kunskaper. I min analys av det som lärarna uttrycker 

att eleverna lär sig har jag förutom det ovan nämnda även kategoriserat flera andra 

interdisciplinära kunskaper av andra ordningen: kunskapen att dokumentera, att reflektera över 

eget lärande, reflektera över en företeelse, se samband, analysera, argumentera för en 

ståndpunkt, kommunicera genom återberättande och allmänt källkritiskt tänkande.  

6.4.2 Kan lärarnas tal om kunskaper i relation till Grej of the day relateras till 

begreppet ”kraftfull kunskap”? 

Michael Youngs teori om ”kraftfull kunskap” är mindre konkret än Sandahls teori om första 

och andra ordningens kunskaper och därför svårare att använda som utgångspunkt i en analys 

av det empiriska materialet. Jag vill ändå göra ett försök att diskutera det lärarna sagt om 

metoden GOTD och elevernas kunskaper i relation till begreppet kraftfull kunskap.  

Young menar att man måste differentiera mellan olika typer av kunskap för att kunna utveckla 

skolan och elevernas kunskaper. Kraftfull kunskap är teoretisk kunskap som inte ligger inom 

ramen för elevens erfarenhetsvärld, en sådan kunskap som lär alla elever att lyfta blicken från 

den vardagliga kunskapen.124 Han förklarar att det kan handla om att göra bedömningar, 

generaliseringar, applicera teorier på verklighet (inte kontextbundet).125 Den här vardagliga, 

elevnära kunskapen som Young menar är mindre relevant inom ramen för skolan, den lyfter 

flera av lärarna fram som viktiga inom ramen för GOTD. Flera lärare menar att det är en fördel 

att GOTD kan kopplas till verkligheten och elevens livsvärld. Ett par av lärarna menar att en 

del i framgången med konceptet GOTD är att det kan kopplas till den egna verkligheten, till 

elevens egen livsvärld, vilket gör att eleverna känner att ”det här finns på riktigt”.126 Jag tolkar 

lärarnas utsagor som att den vardagliga, verkliga anknytningen är en stor fördel med konceptet 

och något som väcker elevernas motivation och lust att lära.  

Är det eleverna lär sig då inte kraftfull kunskap? Jag tolkar det som att det i stor utsträckning 

ändå kan vara kraftfull kunskap ungefär av det slag som Young menar. Varför tolkar jag det 

så? För det första verkar det som att de GOTD som presenteras för eleverna inte är något som 

                                                 
120 Exempelvis lärare 2 och 7. 
121 Skolverket 2011a, s 187-188. Sandahl, 2011, s. 42-44. 
122 Exempelvis lärare 2, 3, 4, 7. 
123 Intervju lärare 7.  
124 Young, 2009, s. 15. 
125 Young, 2009, s. 13-15. 

126 Intervju lärare 2 och 6.  
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ligger direkt tillgängligt inom ramen för deras erfarenhetsvärld. Ta exemplet med den största 

diamanten ”Afrika stjärna”. Många elever vet vad en diamant är och hur den ser ut. I 

undervisningen med GOTD tas denna vardagskunskap till en högre nivå genom att de kanske 

lär sig varifrån diamanter kommer, vilka länder man kan hitta diamanter i, vad som hände med 

en av de största diamanterna och att den faktiskt finns på riktigt. Eller att en elev plötsligt förstod 

varför farmors katter heter Nelson och Mandela. Vardagskunskapen, det lokala sammanhanget, 

blir här ett globalt sammanhang och kunskapen utvecklas i ett rumsligt och historiskt 

perspektiv. Det har potential att leda till mer generella, teoretiska och kraftfulla kunskaper i 

geografi och historia, beroende på hur undervisningen bedrivs. Så tolkar jag Young, som ger 

ett konkret exempel om en pojke som harvardaglig och kontextuell kunskap om stadsdelen i 

London där han bor. I skolan kan kunskapen pedagogiseras, byggas på och utvecklas till 

kontextoberoende kunskap när han t.ex. lär sig om staden som begrepp.127 

Lärarna uttrycker att eleverna utvecklar olika förmågor genom undervisningen i GOTD, de lär 

sig som tidigare nämnt t.ex. att resonera tillsammans, återberätta det man lärt sig, dokumentera, 

reflektera över företeelser, arbeta med källkritik osv. I princip alla lärare understryker att när 

man arbetat ett tag och gjort många GOTD ser eleverna sammanhang och kopplar ihop områden 

med varandra, kunskaperna om olika GOTD vävs ihop till ett kunskapsnät där man kan se 

samband mellan olika områden. Med Youngs ord kan dessa kunskaper användas för att 

generalisera, analysera, och teoretisera verkligheten och möjligen så småningom göra det 

otänkbara tänkbart för eleven. Min tolkning av detta är att elevens vardagskunskap inom ramen 

för GOTD har potential att lyftas till en mer generell nivå. Vardagskunskapen pedagogiseras 

och möter ämnesspecifik kunskap. Young poängterar vikten av det ämnesspecifika, 

specialistkunskapen som måste möta skolans pedagogik och skilja detta från vardagskunskap 

för att skapa kraftfull kunskap.  

7 Diskussion 

I följande avsnitt kommer jag att återknyta till både empiriskt material och analysdel med syfte 

att diskutera studiens resultat. Läsaren påminns om syftet med studien, som är att undersöka 

vilka kunskapsdimensioner i SO som lärare talar om när de talar om metoden Grej of the Day. 

7.1 Kunskapsdimensioner och GOTD 

Med utgångspunkt i den teoretiska modellen om kunskaper av första och andra ordningen kan 

jag konstatera att eleverna utvecklar kunskaper om termer, begrepp och fenomen inom ramen 

för första ordningen. För det andra uttrycker lärarna att eleverna utvecklar olika typer av 

förmågor, något jag knyter till disciplinära och interdisciplinära kunskaper av andra ordningen.  

Jag har också analyserat det empiriska materialet med utgångspunkt ur Youngs teori om 

kraftfull kunskap och kan konstatera att kraftfull kunskap potentiellt sett kan skapas inom ramen 

för metoden. Detta därför att det lokala lyfts till en global och mer generell teoretisk kontext 

och att lärarna uttrycker att eleverna utvecklar generella, teoretiska och ämnesspecifika 

förmågor. Jag tolkar det så att metoden främjar ett möte mellan elevernas livsvärld (t.ex. att 

eleven vet vad en diamant är) och skolans värld där mer kontextoberoende kunskap presenteras. 

                                                 
127 Young, 2013, s. 110-111. 
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Eleven presenteras på så sätt för något extraordinärt spännande men som ändå på något sätt kan 

relateras till deras egen verklighet.128  

Redan de gamla grekerna, Aristoteles t.ex., som nämndes i avsnitt 3, menade att det finns olika 

former av kunskap; att veta, att kunna och att vara klok. Gustavsson, professor i pedagogisk 

filosofi fångar upp detta och menar att alla olika former av kunskap måste finnas representerade 

i god utbildning. 129 Andra har talat om ”high- and low- order thinking” medan Sandahl och 

Young, aktuella för denna studie, talar om kunskapsdimensioner i form av kunskaper av första 

och andra ordningen liksom kraftfulla kunskaper. 130  Med andra ord, det finns olika 

dimensioner av kunskap. I studien konstateras att när de intervjuade lärarna talar om kunskap i 

relation till metoden GOTD talar de om olika typer av kunskap; om olika kunskapsdimensioner. 

I dagens läroplan representeras de olika kunskapsdimensionerna av de fyra F:n; fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet. 131 När lärarna talar om metoden GOTD talar de om fakta- 

och begreppskunskaper men också förmågor. Genom att träna olika förmågor tränar eleverna 

färdigheter och förtrogenhet. På så sätt kan metoden GOTD knytas till kunskapsdimensionerna 

i läroplanen. Precis som kunskapsdimensioner av första och andra ordningen är 

kunskapsformerna i läroplanen sammanflätade och eleverna förstår världen bättre om de 

utvecklar och använder olika kunskapsdimensioner samtidigt.132 Ett exempel på detta, från en 

av lärarna, är att hen försöker arbeta med att exemplifiera och problematisera abstrakta begrepp 

i undervisningen (t.ex. hållbar utveckling) med en konkret GOTD. Utifrån en GOTD om en 

plats, en sorts sakbegrepp, ”Magical gardens”, kan läraren alltså arbeta med att tillsammans 

med eleverna reflektera över, diskutera och resonera kring det mer sammansatta begreppet 

hållbar utveckling.133 Och när eleverna resonerar, diskuterar och reflekterar arbetar de med att 

utveckla andra ordningens kunskaper. Med stöd av metoden kan läraren använda det enkla och 

för eleven intresseväckande som en ingång till det mer komplexa. Med Youngs ord kan läraren 

lyfta det kontextbundna, lokala, till det icke kontextbundna, globala.  

Slutsatsen är att de intervjuade lärarna talar om olika kunskapsdimensioner när de talar om 

GOTD. Lärarna uttrycker att eleverna utvecklar olika typer av kunskaper (inte bara i SO) genom 

undervisningen i GOTD, både fakta och begreppskunskap liksom förmågor. Detta uttrycks i 

studien som att lärarna talar om första och andra ordningens kunskaper. Kunskaperna spänner 

från sakbegrepp och sammansatta begrepp till disciplinära och interdisciplinära 

processkunskaper.  Ytterligare en kunskapsdimension kan tolkas in i lärarnas tal om kunskaper 

och GOTD, det som i studien benämns som kraftfulla kunskaper som potentiellt sett kan skapas 

inom ramen för metoden. En annan slutsats är att den kunskap som de intervjuade lärarna talar 

om i relation till GOTD kan även knytas till läroplanens kunskapsbegrepp; fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet. 

7.2 Kunskapsdimensioner med fokus på SO – samhällsorienterande ämnen 

I avsnitt 3, ”Tidigare forskning” konstaterades att det finns få studier om hur undervisning i SO 

bedrivs i praktiken och därmed få slutsatser om god undervisning i de samhällsorienterande 

                                                 
128 Ta t.ex. katterna Nelson och Mandela eller exemplet med ”Afrikas stjärna”. 
129 Gustavsson, 2002, s. 51, 54-55. 
130 Sandahl, 2011, s. 31-33. Young 2009 och 2013.  
131 Skolverket, 2011a, s. 10. 
132 Sandahl, 2011, s. 41. 
133 Intervju lärare 4.  
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ämnena.134 Är GOTD ett exempel på en god undervisningsmetod inom ramen för SO? Det jag 

kan konstatera är att de intervjuade lärarna, alla erfarna och med många år i yrket, är överlag 

mycket positiva till metoden GOTD och talar om olika kunskapsdimensioner (fakta, begrepp, 

förmågor) bl.a. i SO. De uttrycker att GOTD i mångt och mycket används ämnesövergripande 

i undervisningen och kan innefatta flera olika ämnen samtidigt. Flera av lärarna i intervjuerna 

uttrycker ändå att mycket av undervisningen i GOTD handlar om SO (ämnesövergripande).135 

Hermansson relaterar inte direkt GOTD till specifika ämnesområden, varken i sin bok eller i 

intervjun.136  

I dagens läroplan lyfter man fram att man ska arbeta både ämnesbundet och ämnesintegrerat.  

Det finns i läroplanens första kapitel delar som främjar ämnesövergripande undervisning, t.ex. 

att man i skolans alla ämne ska anlägga övergripande perspektiv så som historiskt- eller 

miljöperspektiv.137 Fokus tenderar dock vara på det ämnesbundna lärandet då det centrala 

innehållet liksom kunskapskraven är ämnesindelade.138 GOTD som metod kan i sammanhanget 

sägas vara en metod som främjar ämnesövergripande arbetssätt och slutsatsen i studien är att 

de intervjuade lärarna använder GOTD ämnesövergripande både i SO och andra ämnen. Med 

utgångspunkt från analysen kan konstateras att lärarna talar om kunskaper i SO i form av både 

första ordningens kunskaper (begrepp) och andra ordningens kunskaper (förmågor) som är både 

disciplinära i t.ex. historia (historisk referensram) och geografi (geografisk analys) men också 

interdisciplinära (kommunicera, källkritiskt tänkande). 

7.3 Ett kritiskt förhållningssätt till GOTD 

I inledningen konstaterade jag att trender i undervisningen inte nödvändigtvis är bra och att det 

är viktigt att som lärare inta ett kritiskt granskande förhållningssätt till populära 

undervisningsmetoder, som exempelvis GOTD, och fundera över syfte, mål och vilket lärande 

som sker så att alla elever kan utvecklas så långt som möjligt. Detta förutsätter som Skolverket 

slår fast, en välplanerad och strukturerad undervisning som utgår från läroplanens syfte och 

mål. 139 Men metoden GOTD som just nu är väldigt populär och används av många lärare har 

fått kritik, bland annat om att metoden gynnar ytlig faktakunskap som man kan googla fram, 

och att mikrolektionen är alltför kortfattad.140 Mot bakgrund inte bara av metodens popularitet 

utan också denna sistnämnda kritik som tas upp i problemformuleringen menar jag att studiens 

resultat är intressanta. De intervjuade lärarna är som studien påvisar mycket positiva till 

metoden och de menar att eleverna inhämtar såväl fakta- som begreppskunskaper och utvecklar 

ett antal förmågor i SO (såväl som andra ämnen). I studien uttrycks detta som att lärarna talar 

om att eleverna erhåller kunskaper av första och andra ordningen. Dessutom talar de om 

kunskap på ett sådant sätt som jag menar kan relateras till begreppet ”kraftfull kunskap”. Men 

några lärare understryker i intervjuerna att det beror på lärarens sätt att undervisa, huruvida 

elevernas nyfikenhet eller förmåga till reflektion kan fångas upp och utvecklas med stöd av 

                                                 
134 Skolverket, 2013, s. 7-8. 
135 Kan dock bero på att jag intervjuat SO-lärare. 
136 Hermansson, 2015. Intervju Hermansson 2016-08-30. 
137 Skolverket, 2011a, s 14.  
138 Kristiansson, 2014, s. 213. 
139 Skolverket, 2011b, s. 13. 
140 Intervju Hermansson 2016-10-06. Se också intervju av Pedagog Västerbotten: 

www.youtube.com/watch?v=4jb9EpYjbx8  

http://www.youtube.com/watch?v=4jb9EpYjbx8
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metoden GOTD.141 ”Man måste ha en kritisk syn på det.” 142 Detta säger exempelvis en av 

lärarna och uttrycker också att ogenomtänkta GOTD som inte läraren pedagogiserar inte är av 

särskilt stor nytta. Hermansson understryker också att det är viktigt för läraren att leda eleverna, 

exempelvis genom att påvisa hur och varför olika ledtrådar hänger samman.143 Blir då GOTD 

inte så viktigt? Både ja och nej. En slutsats som kan dras är att det eleven lär sig med stöd av 

metoden beror på vad den enskilde läraren gör med undervisningen och hur denne använder 

metoden GOTD. Flertalet av de intervjuade talar om att metoden motiverar elever, väcker 

nyfikenhet och lust och möjliggör exemplifiering av ämnesspecifika termer och begrepp, 

möjliggör analys och resonemang och leder eleverna att se samband, orsak verkan etc.  

8 Sammanfattning 

Trender i undervisningen, så som GOTD, är spännande företeelser därför att de utvecklar 

verksamheten i skolan och skapar nytänkande. Men som jag skrev i inledningen, trender i 

undervisningen är inte nödvändigtvis av godo. Det är viktigt att som lärare inta ett kritiskt 

granskande förhållningssätt till undervisningsmetoder. Det var ett av skälen till varför jag valde 

att inom ramen för det här arbetet undersöka den populära undervisningsmetoden ”Grej of the 

Day”. Jag valde också att undersöka metoden inom ramen för samhällsorienterande ämnen, 

därför att det är viktiga och spännande ämnen i ljuset av den komplexa värld vi lever i idag. 

Fokus i studien är främst på mellanstadiet.  

Syftet med studien var att undersöka vilka kunskapsdimensioner i SO som lärare talar om när 

de talar om metoden Grej of the Day. Studiens syfte besvarades med hjälp av kvalitativ metod 

i form av intervjuer. Åtta lärare (främst på mellanstadiet) intervjuades om metoden GOTD, 

varför de använder den, vad de undervisar om och vilken typ av kunskap de menar att eleverna 

utvecklar inom ämnet SO. Det empiriska materialet analyserades med utgångspunkt i ett par 

olika teoretiska ramverk. De intervjuade lärarna uttrycker att eleverna genom undervisningen 

med metoden utvecklar kunskaper om sakbegrepp och sammansatta begrepp, något som i 

studien benämns som kunskaper av första ordningen. Lärarna menar också att eleverna tränar 

olika förmågor. Dessa benämns i studien som kunskaper av andra ordningen och kan ses som 

både disciplinära (ämnesspecifika) och interdisciplinära (ämnesövergripande). I studien 

konstateras även att den kunskap som lärarna talar om skulle kunna ses kraftfull kunskap, 

”powerful knowledge”.  I studien knyts även läroplanens kunskapsdimensioner; fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet till metoden GOTD.  

Som inledningsvis konstaterats så är kunskap ett mångtydigt och brett begrepp. Genom att i 

studien tydliggöra varför lärare arbetar med GOTD, vad de undervisar om och vad de upplever 

att elever utvecklar för typ av kunskaper i SO så hoppas jag att jag kan bidra med ökad kunskap 

om och mer djupgående förståelse för metoden ”Grej of the day” i relation till SO-ämnet. 

Resultatet visar att lärarna talar om olika kunskapsdimensioner när de talar om GOTD; dels 

kunskaper av första och andra ordningen men möjligtvis också kraftfull kunskap (powerful 

knowledge).  

                                                 
141 Exempelvis lärare 1 och 8. 
142 Intervju lärare 8. 
143 Hermansson, 2015, s. 11.  
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9 Vidare forskning 

”Grej of the day” är en relativt ny företeelse i skolans värld. Men metoden har spridits snabbt, 

bl.a. via sociala medier och många lärare i Sverige använder metoden varje dag eller varje 

vecka. Nya metoder som denna prövas, används och omarbetas i undervisningen och blir 

kanske så småningom till det som i Skollagen benämns som ”beprövad erfarenhet”.144 Men när 

blir en företeelse beprövad erfarenhet? Är GOTD, efter fem års systematiskt användande, 

beprövad erfarenhet? Enligt Skolverket finns ingen exakt definition i lagtext eller förarbeten på 

vad beprövad erfarenhet är. Myndigheten definierar beprövad erfarenhet som ”kunskap som är 

genererad vid upprepade tillfällen över tid, som är dokumenterad och kvalitetssäkrad enligt 

vedertagen metod. Att en eller ett fåtal skolor arbetar på ett visst sätt kan därmed inte benämnas 

som beprövad erfarenhet utan man kan då istället tala om t.ex. lärande exempel.”145 Det skulle 

vara spännande att undersöka hur en undervisningsmetod, som GOTD, dokumenteras och 

kvalitetssäkras för att få status som ”beprövad erfarenhet”. Hur har detta skett tidigare, med 

andra metoder?  

Ytterligare en intressant aspekt att forska vidare i är att arbeta med bildningsbegreppet i relation 

till GOTD. Flera lärare nämner i intervjumaterialet att konceptet medverkar till elevernas 

allmänbildning. Allmänbildning, bildning eller kunskap om det allmänna, har en människa som 

”är självständig och har goda kunskaper och färdigheter som gör att hon kan reflektera kring 

olika frågor för att kunna fatta egna välgrundade beslut.”146 Var finns bildningsbegreppet i 

läroplanen och på vilket sätt relateras det till SO-ämnet och undervisningen i GOTD? Min 

uppfattning är att det finns spännande frågeställningar att utforska inom detta område.147 

  

                                                 
144 SFS 2010:800, 1 Kap 5§  
145 www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/forskningsbaserat-arbetssatt/nagra-nyckelbegrepp-1.244041 

2016-09-21  
146 Skolverket, 2013, s. 11.  
147 Ett tidigare examensarbete, där texten inte offentliggjorts, finns med liknande utgångspunkt. Se www.diva-

portal.org  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/forskningsbaserat-arbetssatt/nagra-nyckelbegrepp-1.244041%202016-09-21
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/forskningsbaserat-arbetssatt/nagra-nyckelbegrepp-1.244041%202016-09-21
http://www.diva-portal.org/
http://www.diva-portal.org/
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BILAGA 1 

Informationsbrev till lärare angående intervju för examensarbete 
 

                          
 

Intervju för examensarbete 

 

Hej! 

Mitt namn är Åsa Pleiner och jag studerar (på distans) till lärare på Högskolan Dalarna och bor i Täby. 

När jag är färdig lärare vid årsskiftet har jag en examen för åk 4-6 inom ämnena svenska, engelska, 

matematik och SO. Jag gör just nu mitt examensarbete inom området SO. Det arbete jag ska genomföra 

handlar om att undersöka en specifik undervisningsmetod, kallad ”Grej of the Day” (GOTD).  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Det övergripande syftet med 

examensarbetet är att undersöka vilken typ av kunskap som lärare upplever att eleverna får i 

ämnet SO genom undervisningsmetoden Grej of the Day. 

Sedan några år tillbaka har undervisningsmetoden ”Grej of the Day” blivit välkänd och populär bland 

många lärare i Sverige. Min nyfikenhet väcktes och jag började fundera över varför metoden är populär, 

hur lärare använder den, vad de undervisar om och varför. Vilken kunskap får eleverna? Den kvalitativa 

undersökning som jag gör avser svara på dessa frågor. Jag anser att det är viktigt att undersöka och 

analysera undervisningsmetoden bl.a. för att bidra till kunskap om hur praktisk undervisning ser ut idag 

(på främst mellanstadiet, men också lågstadiet). Undersökningsdelen av examensarbetet kommer att 

bygga på intervjuer med lärare (ca 5-7 stycken).  

Intervjuerna behöver jag genomföra så snart som möjligt. Jag kommer till den skolan där ni arbetar (eller 

annan överenskommen plats) och intervjun beräknas ta 30-45 minuter.  

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, och varken du eller skola kommer att namnges i 

redovisningen av uppgiften. Samtalet kan behöva spelas in för att materialet ska bli lättare att hantera, 

men inspelningen kommer att raderas så snart examensarbetet är godkänt.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta deltagandet utan 

närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna. 

        

Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller nedanstående handledare, Göran Morén. 

 

Åsa Pleiner                   Handledare: Göran Morén 

073-5250398 

Asa.pleiner@gmail.com gmo@du.se                   
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