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Sammanfattning 

I tidigare forskning har det talats om olika former av undervisning för att möjliggöra 
utvecklandet av elevers historiemedvetande. Men hur uppfattar eleverna själva vad som krävs 
av dem i historieämnet på gymnasiet? Syftet med denna uppsats är att utifrån ett elevperspektiv 
studera betyg och bedömningsprocessen inom historieämnet i relation till begreppet 
historiemedvetande. Uppsatsen bygger på en kvalitativ och fenomenografiskt inspirerad metod 
samt på konstruktivistiska tankar där elevers egna uppfattningar är av avgörande betydelse då 
kunskap förstås som något kvalitativt som ständigt skapas och konstrueras av varje individ i sitt 
sociala sammanhang. Öppna intervjuer med sex gymnasieelever har genomförts och dessa utgör 
uppsatsens material. I intervjuerna har tre olika problemområden; ”historisk kunskap”, ”betyg, 
mål och kriterier” samt ”examinationer och feedback” utgjort grunden för diskussion. Resultatet 
av studien visar att eleverna ofta har en genetisk historieförståelse i relation till historia och 
historieämnet. Fakta om dåtiden längs en i förväg bestämd tidslinje utgör grunden i elevernas 
tolkningar. Vidare visar resultaten av studien att det råder ett starkt samband mellan elevernas 
tolkningar av historisk kunskap och de tolkningar de gör av examinationsformer och 
betygsättning inom ämnet. Slutsatserna i uppsatsen är att resultatet bekräftar dels tidigare 
forskning som påpekat att historia i skolan är fakta och dåtid, samt dels påståendet ”alla vet att 
betygen styr”. 
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1. Inledning 

Det händer att folk frågar mig vad jag ska bli, vad jag utbildar mig till. Då jag svarar att jag 
tänker bli gymnasielärare i historia kommer ofta en viss typ av följdfrågor. Många vill genast 
veta ett visst årtal för en händelse som de själva lärt sig, kanske under sin egen skolgång. ”När 
var slaget vid Poltava?”. Om jag misslyckas med att svara på en fråga av denna typ måste jag 
genast försvara mitt berättigande som historielärare. ”Jag trodde du skulle bli lärare i historia!”. 
Vare sig om frågan som ställs är hämtad utifrån egen skolerfarenhet eller inte så visar den på en 
viss typ av kunskap som man anser skall bedömas och som berättigar att man kallar sig kunnig i 
historia. Jag som lärare i historia bedöms utifrån min kompetens i att ge korrekta årtal och dylikt 
som svar på faktafrågor. 

När vi som historielärare skall bedöma och betygsätta våra elever ger styrdokument och den 
rådande kunskapssynen en annan infallsvinkel. När jag försöker förklara för personen, som 
ifrågasatt min roll som historielärare, vad det är för kompetens jag tror mig besitta och vad det 
är för kunskap som jag hoppas lära ut till mina framtida elever så blir det ofta en skeptisk blick 
tillbaka eller ett förlorat intresse för diskussionen. Min förklaring rör sig ofta kring begreppet 
historiemedvetande, ett begrepp som jag i framtiden även måste kunna utveckla och 
konkretisera för mina elever. Vad är det egentligen som händer i mötet mellan två olika syn på 
historieämnets uppdrag och syfte. Hur lyckas en lärare förmedla denna ”nya” syn på 
historieundervisning till framtida generationer? Efter 1994 har vi i Sverige ett betygsystem där 
eleverna skall göras delaktiga i betygsprocessen, en avgörande del i detta arbete är att mål och 
kriterier konkretiseras för eleverna så att de faktiskt vet vad som krävs av dem. Denna uppsats 
har till syfte att studera hur elever uppfattar vad som krävs av dem i historia samt hur de 
uppfattar historia som ämne och de examinationsformer som eleverna möter i undervisningen. 
Utifrån ett elevperspektiv vill jag studera hur betygsystem och examinationsformer hänger 
samman med elevers uppfattningar kring historia och historisk kunskap. 

1.1 Problemområde 

Som framgår ovan berör denna uppsats två olika områden. För det första handlar det om betyg 
och bedömning, det handlar om ett betygsystem som funnits i Sverige i snart 15 år men som 
fortfarande anses vara en ytterst problematisk del i ”Den eviga betygsfrågan”.1 Det är ett 
betygsystem med en helt annan syn på kunskap och på bedömning som grund än den syn som 
var rådande inom det relativa betygsystemet. Som nämnts ovan skall eleven göras delaktig i 
betygsdiskussionen i det rådande betygsystemet, eleverna skall veta vad som krävs av dem. Har 
eleverna en klar bild av vad som krävs och finns det överhuvud taget en betygsdiskussion att 
tala om? Hur stämmer elevernas bild av historia överens med den bild som förmedlas i 
läroplanen kring begreppet historiemedvetande? 

                                                      
1 Se exempelvis Selghed, Bengt, 2006. Betygen i skolan: kunskapssyn, bedömningsprinciper och 

lärarpraxis. Stockholm: Liber, s. 38, 212 
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För det andra så handlar denna uppsats således också om en syn på kunskap i allmänhet och 
inom historieämnet i synnerhet, en konstruktivistisk syn. Denna kunskapssyn har på senare tid 
slagit igenom i skolans styrdokument där begreppet historiemedvetande intar en central plats.2 
Men har det även slagit igenom i betygsdiskussionen mellan lärare och elev på så sätt att 
elevens tolkningar av vad som krävs möjliggör ett utvecklande av historiemedvetandet? 

Jag har valt att dela in ”skolvärlden” i olika analytiska nivåer för att förtydliga mitt fokus, visa 
på vad det är som jag intresserat mig för vid skrivandet av denna uppsats.    Som jag ser det 
berör mitt problemområde tre olika nivåer inom skolan, jag har valt att benämna dessa som 
makro-, meso- och mikronivå. Begreppen används ofta inom sociologin för att beskriva 
forskningsansats. Traditionellt brukar makronivån förknippas med analyser av större system 
inom samhället, utveckling av dessa system över tid eller liknande. Mikrosociologin brukar å 
andra sidan fokusera på relation inom ett samhälle eller ett system, relationen mellan mindre 
enheter (individer, grupper och organisationer).3 Mesonivån slutligen utgör en analytisk nivå i 
övergången mellan de båda andra. 

Ställt i relation till min uppsats har jag delat upp det som att vi för det första har de centrala 
styrdokumenten, makronivån, och deras krav på hur vi som lärare skall agera i betygs- och 
bedömningsprocessen. Dessa kan uppfattas som vårt demokratiska ansvar som lärare, vår 
uppgift i folkviljans förverkligande. För det andra har vi lärarkåren som skall genomföra och 
tolka dessa styrdokument i praktiken, jag har valt att benämna denna nivå för mesonivån.  I den 
tredje nivån finner vi eleverna och deras uppfattning om vad det egentligen var som blev 
resultatet av övergången från makro och ned till deras nivå, vad jag kallar mikronivån. Det är 
här som fokus i min uppsats kommer att ligga. Det är mot denna nivå som mina frågeställningar 
riktas men det är samtidigt oundvikligt att inte beröra de övriga nivåerna inom ramen för detta 
arbete. Som påpekats ovan är distinktionen mellan olika nivåer av detta slag aldrig knivskarp. 
De olika nivåerna samspelar och påverkar ständigt varandra, uppdelningen är gjord för att visa 
på ett analytiskt fokus i min uppsatts. 

1.2 Disposition 

Det betygsystem som infördes 1994 och som idag varit i bruk i närmare15 år innebar ett helt 
nytt sätt att tänka kring betyg och bedömning. För att ge en ökad förståelse för min 
utgångspunkt till denna uppsats inleder jag i kommande avsnitt med att redogöra för tidigare 
forskning kring betyg i allmänhet samt betyg och historieämnet i synnerhet. Viktiga begrepp 
kommer att presenteras och diskuteras, begrepp som utgör en teoretisk grund för detta arbete. 

Efter diskussion kring tidigare forskning presenteras de frågeställningar som denna uppsats 
ämnar besvara och utreda. På detta sätt hoppas jag tidigt kunna placera denna uppsats i relation 
till tidigare forskning och således visa på uppsatsens och ämnets relevans. 

                                                      
2 Karlsson, Per-Arne, 2004. ”Hur skapa en kvalificerad läromiljö för historiemedvetande? Teori för 

ett konstruktivistiskt historielärande” i Didaktikens forum nr 3. Stockholm: Lärarhögskolan i 

Stockholm, Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande. 

3 Rosengren, Karl-Erik & Arvidsson, Peter, 2002. Sociologisk metodik. Malmö: Liber, s. 325-326 
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Teori och metod är tätt sammanlänkade. De begrepp och det teoretiska fokus, en 
konstruktivistisk grundsyn, som jag har i min uppsats styr självklart valet av metod. Utifrån ett 
konstruktivistiskt perspektiv blir vissa typer av frågeställningar intressantare än andra. För att få 
svar på mina frågeställningar om hur elever tolkar och konstruerar sin förståelse kring 
historieämnet kommer mitt arbete att bygga på ett antal kvalitativa intervjuer. I metodavsnittet 
vill jag definiera vad jag menar med begreppet ”kvalitativ intervju”, samt redovisa hur jag 
faktiskt gått till väga vid dessa intervjuer och i analysen av resultatet. Att tydligt redovisa mitt 
tillvägagångssätt är en förutsättning för intersubjektivitet. 

I arbetets femte del kommer resultaten att redovisas i form av tolkningar och sammanställningar 
av de intervjuer jag genomfört med eleverna. Avslutningsvis kommer en diskussion att föras 
kring de slutsatser jag dragit efter genomförandet av detta arbete. Jag vill även i avslutningen 
redogöra för, enligt mig, intressanta möjligheter till vidare forskning baserat på erfarenheten och 
kunskapen utifrån detta arbete. 
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2. Tidigare forskning och 
centrala begrepp 

2.1 Betyg och bedömning 

2.1.1 Två olika traditioner – två olika sätt att se på kunskap 

Det betygsystem som infördes i Sverige 1994 byggde på ett helt nytt sätt att förstå kunskap, 
bedömning och betygsättning. Den tidigare traditionen, vilken legat till grund för bedömning 
och betyg i svenska skolan från 60-talet fram till mitten av 90-talet, bygger på ett antal 
premisser. För det första finns här ett antagande om att kunnande bland människor varierar, av 
naturen. Det vill säga att förmågor och mänskliga egenskaper går att mäta och att man, efter 
genomförandet av för detta syfte utformade prov, kan rangordna människor. Per Måhl, som 
bland annat arbetat som sakkunnig i Betygsberedningen (1991-92), har i boken Vad krävs nu? 
uttryckt det som att det inom denna tradition finns ett antagande om att  kunskapsvariation 
mellan människor är ett normalfördelat fenomen på samma sätt som ögonfärg eller 
blodsockerhalt och att det varierar mellan människor.4 Det vill säga att de följer en kurva med 
ett normalvärde där de flesta människor kommer att placera sig och att fördelningen därefter är 
avtagande åt båda hållen från medelvärdet. Konsekvensen blir i denna tradition att man utifrån 
tanken att kunnande är normalfördelat ser testernas och mätningarnas funktion i att de skall 
plocka fram denna normalfördelning hos dem som testats, man jämför prestationerna relativt 
varandra. Vad man mäter är således hur en person lyckas på testet relativt andra som har gjort 
exakt samma test under exakt samma former. Syftet är alltså inte att ta reda på vad en person 
lärt sig utan syftet är att sortera, rangordna och jämföra efter en normalfördelningskurva. Detta 
tänkandes effekter på den svenska skolan har under de ca 30 år som systemet varit i bruk fått 
många konsekvenser. Bland annat har Helena Korp i en publikation från myndigheten för 
skolutveckling uttryckt att ett prov inom denna bedömningstradition bara blir lyckat i den mån 
det kan skilja eleverna och deras resultat åt. Ett prov där alla elever fått rätt är utifrån syftet med 
provet, en konsekvens av antagandena inom denna tradition, ett misslyckat prov.5 Således vore 
det katastrof för en lärare om eleverna fick reda på vad de skulle kunna innan provet, då skulle 
ju alla ha möjlighet att få alla rätt och således skulle provet bli helt misslyckat. 

Den andra tradition som växt fram allt starkare på senare år, och som var grund för reformerna i 
och med LPO 94 och LPF 94, brukar benämnas kunskapsrelaterad. De grundantaganden som 
ligger i ett sådant system skiljer sig avsevärt ifrån det tidigare. Man antar att det finns kvalitativa 
kunskapsskillnader samt att dessa går att formulera i mål och kriterier. Vidare antas elever 
kunna visa dessa kunskaper på flera olika sätt, det vill säga att ”[…] olika sätt att visa fram 

                                                      
4 Måhl, Per, 1998. Vad krävs nu? En bok om hur skolan kan se ut och fungera. Stockholm: HLS 

Förlag, s. 221  

5 Korp, Helena, 2003. Kunskapsbedömning – hur vad och varför. Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling, s. 118 



 

 5 

kunskapen eller kunnandet kan spegla kraven i mål och kriterier”.6 Man antar även att lärare kan 
utbildas och tränas att formulera dessa kriterier och rättvist bedöma efter dem. I detta system 
bedömer man alltså inte elevernas kunskaper relativt varandra utan man bedömer istället 
kunskaper gentemot förutbestämda kriterier. Eleverna skall alltså få reda på vad det är som de 
skall kunna, vilka mål och kriterier som resultaten av deras arbete kommer att bedömas mot. 
Avgörande för att detta system skall fungera blir då att läraren tillsammans med andra lärare, 
elever och skolledning lyckas konkretisera styrdokumentens ofta vaga och omfattande 
formuleringar kring kriterier och mål samt att undervisningen anpassas så att dessa kriterier kan 
iakttas. Kompetensen att kunna göra just detta kan ses som en viktig del i lärarprofessionen och 
detta innebär även att kunna förtydliga för eleverna vad det är som förväntas av dem. 

De lokala tolkningarna tillsammans med de nationella betygskriterierna ligger till grund för 

information till eleverna om vilka kunskaper de ska ha utvecklat för att erhålla ett visst 

betyg. Det är viktigt att det förs diskussioner om de lokala tolkningarna av kursplaner och 

betygskriterier mellan lärare i olika program, årskurser och skolor, både för att inspirera och 

lära av varandra och för att skapa likvärdiga förutsättningar för undervisningen och 

bedömningen av elever i skolan och i olika skolor.7  

Vikten av att eleven har förstått vilka kriterier som gäller för bedömning av kunskaper gör sig 
också påmind i läroplanerna. Inte minst det faktum att eleverna själva skall kunna bedöma sin 
egen insats i relation till andras bedömning gör att en förståelse av kursplaner, mål och kriterier 
blir av största vikt. Läraren måste således i sitt arbete fortlöpande informera eleven om 
utvecklingsbehov och framgångar i studierna, samt när betygsättning sker tydligt visa på vilka 
grunder betyget har sats.8 

Jag har ovan velat belysa den kvalitativa sidan av betygen och betygsystemet, dock har kritik 
riktats mot systemet då det antas innefatta en paradox. Bengt Selghed, universitetslektor i 
pedagogik vid högskolan i Kristianstad, har uttryckt det som att majoriteten av svenska politiker 
idag tycks överens om att betygens främsta funktion är att vara urvalsgrundande men att man 
samtidigt accepterat en ny kunskapssyn med förståelseinriktad undervisning och bedömning där 
konstruktivistiska tankar är grundläggande. ”Detta innebär enligt mitt sätt att se att man både 
vill ’ha kakan och äta den’”.9 Innan vi kan få det nya systemet att fungera i skolan menar 
Selghed att vi måste bli på det klara med vad syftet med betygsystemet skall vara, vilka 
funktioner det skall fylla. Det blir enligt Selghed i detta sammanhang svårt att fokusera både 
den kvalitativa, konstruktivistiska sidan och samtidigt bevara den kvantitativa, rättvisa, 
likvärdiga, och urvalsgrundande aspekten så som betygsystemet ser ut idag.10 

                                                      
6 Selghed 2006, s. 52 

7 Skolverket, 2004. Likvärdig bedömning och betygsättning: allmänna råd och kommentarer. 

Stockholm: Statens skolverk, s. 19 

8 LPF 1994. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Stockholm: 

Utbildningsdep., s. 15-16 

9 Selghed 2006, s. 212 

10 Selghed 2006, s. 212-213 
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2.1.2 Summativ och formativ bedömning 

Just den fortlöpande bedömningen av elevers kunskapsutveckling har fått en allt större 
betydelse i forskningen kring betyg. Man talar om två olika sätt att göra bedömningar där det 
ena beskrivs som summativ bedömning och det andra som en formativ. Med en summativ 
bedömning menas att man summerar en elevs sammanlagda kunskap, detta till skillnad mot en 
formativ bedömning som sker ”längs med resans gång” i syfte att forma en elevs 
kunskapsutveckling i den riktning som anses önskvärd. Distinktionen mellan dessa två olika sätt 
att bedöma är inte vattentät och kanske skall vi förstå det så att det egentligen är två sidor av 
samma mynt. All bedömning innehåller på sätt och vis en summativ och en formativ sida. Vi 
kan uttrycka det som Allard m.fl. har gjort, ”Alla vet att betyg styr”.11 ”Som man ropar får man 
svar” och det sätt som vi som lärare ställer frågor och ger betyg påverkar självklart elevernas 
sätt att lära och vad de lär sig. Frågan vi måste ställa oss är på vilket sätt som ett betyg styr samt 
om de effekter som detta ger är positiva eller negativa. I det gamla relativa betygsystemet var 
varje prov utformat så att det skulle differentiera mellan elever, ett prov som misslyckades med 
detta kasserades snabbt.12 Den funktion som ett sådant betygsystem gav var knappast av en 
positiv pedagogisk art, det var omöjligt för lärare att uttala sig om vad eleverna verkligen kunde 
på samma sätt som elever kunde hamna inför det faktum att ”femmorna tog slut”. Det är 
självklart att den summativa bedömning som framgick ur det relativa systemet inte kunde bidra 
till att utveckla elevers kunskap samt att det satte en väldig press på elever som inte visste vad 
de skulle kunna och inte visste vad det var som skulle bedömas. Alla de effekter av summativ 
bedömning som Viveca Lindberg, universitetslektor i pedagogik vid lärarutbildningen på 
Stockholms universitet, lyfter fram i antologin Pedagogisk bedömning kan således mycket väl 
förknippas med det gamla systemet.13 

Det kunskapsrelaterade systemet, å andra sidan, öppnar även för en formativ bedömning, en 
bedömning som kan vara till hjälp för såväl lärare som elever då man kan ta reda på vad elever 
faktiskt kan samt vad man behöver öva på. För att kunna utveckla en kunskap så behöver vi ta 
reda på de förkunskaper som en elev har, så att vi kan lägga nivån inom någon form av proximal 
zon.14 När vi även kan ta reda på vad en elev inte kan så kan vi sätta in stöd och åtgärder där det 
behövs. Om vi inte tar reda på elevernas svagheter kommer de aldrig att behöva ta itu med dem 
utan de kan ”smyga undan” sina brister för att upprätthålla en yttre fasad, en sådan 
överlevnadsstrategi är en stor björntjänst till eleven själv. Övning ger färdighet och den som 

                                                      
11 Allard, Birgita, Måhl, Per & Sundblad, Bo 1994. Betyg och elevens rätt till kunskap. Stockholm: 

Liber, s. 16 

12 Korp 2003, s. 118 

13 Lindberg, Viveca. ”Bedömning i förändring” i Lindström, Lars & Lindberg, Viveca (red.), 2005. 

Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: HLS 

Förlag, s. 250. Lindberg ger uttryck för åsikten att det vore negativt om man ensidigt höll sig till en 

summativ bedömning, att man i skolan mer borde betona de formativa delarna. 

14 Lev Vygotskijs begrepp ”Zone of proximal development” kan användas i detta sammanhang då 

läraren genom sin bedömning kan ta reda på var en elev befinner sig och således finna den zon 

inom vilken den lärande är mottaglig för stöd och förklaringar från en mer kompetent person. Se 

Säljö, Roger, 2000. Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma, s. 123 
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aldrig tränar på att skriva kommer inte att lära sig skriva!15 Lena Sjöqvist, universitetsadjunkt 
vid lärarutbildningen på Stockholms universitet, talar om detta arbetssätt kring bedömning då 
hon redogör för problem kring elever med svenska som andra språk. Det läraren först måste 
göra är den summativa bedömningen, ta reda på var eleven befinner sig, och sedan kan man 
med en formativ bedömning följa, utvärdera och leda eleven mot ny kunskap och utveckling.16 

Betyg kan således vara till hjälp då de anger den syn på kunskap som råder, det vill i detta fall 
säga kunskap som något ständigt utvecklande och något som går att ta reda på och aktivt 
påverka. Detta är en syn på kunskap som kan kallas konstruktivistisk. Kortfattat kan sägas att vi 
ur ett konstruktivistiskt perspektiv ser det som att vi alltid skapar kunskap. Detta till skillnad 
från en behavioristisk syn där kunskap är objektiv och kvantitativ, kunskapen finns utanför 
individen och går att plocka ner i små delar som sedan bit för bit återuppbyggs i individen som 
har att införliva denna kunskap och se till att den fastnar.17 Vi kan nu knyta an diskussionen om 
tidigare forskning till min inledning. Enligt ett konstruktivistiskt perspektiv är kunskap något 
som vi själva skapar, samtidigt kan vi då omskapa vad som anses vara kunskap. Att fråga efter 
årtal för historiska händelser, dödsdag för en viss kung kan anses ge uttryck för en 
behavioristisk syn på kunskap som något objektivt och kvantitativt, denna syn möter en mer 
konstruktivistisk syn som påpekar att ”[…] individen är aktiv i inlärningsprocessen, att han eller 
hon väljer och strukturerar information och konstruerar sin egen världsbild.”18 Denna 
konstruktivistiska syn på kunskap lyser igenom i de rådande styrdokumenten: 

Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda 

skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om 

hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap är naturliga utgångspunkter i en 

sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. […] Undervisningen skall ge ett 

historiskt perspektiv, som bl.a. låter eleverna utveckla beredskapen inför framtiden, 

förståelsen för kunskapers relativitet och förmågan till dynamiskt tänkande.19 

Vad som blir viktigt för skolan är sedan att se till så att styrdokumenten även omsätts i 
evaluering, eller examination, av elevernas kunskaper. Arja Virta har i antologin 
Historiedidaktik påpekat att den evalueringspraktik som är allmän i moderna skolor ofta kan 
peka åt helt andra håll än den kognitiva, eller konstruktivistiska kunskapsuppfattning som kan 
spåras i styrdokumenten.20 Detta blir ett problem eftersom ”[…] förnyade läroplaner med nya 
visioner om skolan som stöd för inlärning och elevernas utveckling kan gå om intet, om 
evalueringen inte förändras så att den stöder förnyelserna”.21 

                                                      
15 Måhl 1998, s. 230 

16 Sjöqvist, Lena. ”När språket inte gör tanken rättvisa – att bedöma flerspråkiga elevers språk- 

och kunskapsutveckling” i Lindström & Lindberg (red.) 2005, s. 82 

17 Säljö 2000, s. 52 

18 Virta, Arja. ”Evaluering, kunskap och historieuppfattning” i Karlegärd, Christer & Karlsson, Klas-

Göran (red.) 1997. Historiedidaktik. Lund: Studentlitteratur, s. 167 

19 LPF 1994, s. 6 

20 Virta 1997, 168 

21 Virta 1997, 171 
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2.2 Historiemedvetande, styrdokument och 
betygen 

Under början av 80-talet skedde i norden försök att förena historievetenskap och 
historiedidaktik. Historiker talade om en ”historievetenskapens kris”, ett ökat intresse hos 
allmänheten för historia ledde till att akademiska historiker utsattes för konkurrens om publiken. 
Där vetenskapen och akademiker förlorade sitt tolknings- och talföreträde uppstod ett behov av 
historiedidaktik för att ”[…] hjälpa individer och grupper utanför historikersamhället att vinna 
tillbaka sin historia”.22 Klas-Göran Karlsson menar att vi måste bort från en ”snäv och 
improduktiv” ”nedsippringsteori”. Jag instämmer med Karlssons påpekande att en teori som 
bygger på antagandet att ”[…] den vetenskapligt säkerställda kunskapen tänks sippra ned på ett 
utbildningssystem och ett samhälle som efterfrågar denna kunskap” rimmar dåligt med det 
samhället vi idag befinner oss i. 23 Om vi blundar för det faktum att historia, inte minst i dagens 
samhälle, brukas och produceras på en mängd arenor och av en mängd producenter så kommer 
vi att gå miste om möjligheten att förstå och helt analysera historia som ämne och samhälleligt 
fenomen. Det vetenskapliga bruket och teorierna som ligger i ”nedsippringsteorin” är endast ett 
av alla de sätt som historia brukas på i vårt samhälle.24 

Bakom begreppet historiemedvetande finns idag en ganska stor variation i didaktiska 
hållningar.25 Det är inte min avsikt att med denna uppsats utreda alla delar av terminologin. 
Utan jag vill i detta kapitel kort redogöra för vissa utgångspunkter som är centrala för att ge en 
bakgrund till denna uppsats och det som jag vill undersöka. Den andra delen av detta kapitel 
syftar till att utifrån tidigare forskning knyta begreppet till de i skolan gällande styrdokumenten 
samt föra ett resonemang kring sambandet mellan betyg, historiemedvetande och 
historieundervisningen. 

2.2.1 Historiemedvetande – ett nytt sätt att se på historia och 

historisk kunskap 

De flesta människor som tänker på historia reflekterar över dåtiden. En sådan uppfattning har 
länge varit rådande i samhället och är det kanske fortfarande. Med introducerandet av begreppet 
historiemedvetande så uppmärksammas andra delar av ämnet. Vi lever idag i ett samhälle där vi 
ständigt matas med information, detta gäller även historisk information. Människor utvecklar 
sin syn på historia och sitt historiemedvetande även i andra miljöer än skolan. ”Raden av 
produktionsställen och bruksområden är lång”.26 Man har även påpekat historiemedvetandets 
avgörande roll för identitetsbildning. Historiemedvetandet aktiveras och hjälper oss att söka 

                                                      
22 Karlsson, Klas-Göran. ”Historiedidaktik och historievetenskap – ett spänningsfyllt förhållande” i 

Kalregärd & Karlsson (red.) 1997, s. 20 

23 Karlsson, Klas-Göran. ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” i Karlsson, Klas-Göran & 

Zander, Ulf (red.) 2004. Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken. Lund: 

Studentlitteratur, s. 53 

24 Karlsson 2004, s. 55 

25 Jensen, Bernard Eric. ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik” i 

Karlegärd & Karlsson (red.) 1997, s. 50 

26 Jensen 1997, s. 49 
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svar på frågor om oss själva, vi orienterar oss i tid. Det blir då viktigt att konkretisera den 
historiska berättelsen för att göra den relevant för individen. Viktigt i detta sammanhang är 
vetskapen om att det finns lika många historiemedvetanden som det finns individer.27 Vad 
historiker liksom historielärare står inför är att göra undervisning och historieförmedling som 
kan kvalificera historiemedvetandet. Man måste kunna möta frågan om varför man skall syssla 
med historia när vi i dagens samhälla har fullt upp att leva i nuet och fundera på framtiden.28 

Således har man i takt med denna samhälleliga utveckling fokuserat på det faktum att 
historiemedvetande inte bara rör dåtiden, ett historiemedvetande innefattar även föreställningar 
om nuet och framtiden. Dessa tre tempusformer påverkar ständigt varandra och är tätt 
sammanlänkade. ”När nuet förändras, rör sig således historien och framtiden i våra 
föreställningar om detta ’nu’”.29 Niklas Ammert, doktorand vid Historiska institutionen på 
Lunds universitet, har i Historien är nu diskuterat den, i dessa sammanhang ofta citerade, tyske 
didaktikern Karl-Ernst Jeismanns fyra definitioner av historiemedvetande och kommit fram till 
en central sammanfattning där ”[…] historiemedvetande handlar om upplevelsen av samband 
och sammanhang mellan tolkning av det förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på 
framtiden”.30 

2.2.2 Konstruktivism, genetisk och genealogisk förståelse 

I Klas-Göran Karlssons ovan citerade påstående om det faktum att uppfattningar om framtid, 
dået och nuet ständigt rör på sig finns det inbyggt vissa teoretiska grundantaganden. Dessa 
knyter an till den diskussion som förts ovan om konstruktivistisk teori i samband med 
kunskapssyn och bedömning. Människan blir, utifrån diskussionen kring historiemedvetande, 
inte bara en passiv mottagare av historia. För det första kommer historia till oss från flera olika 
håll i dagens samhälle och det vi då gör är att vi tolkar och strukturerar denna information 
utifrån våra föreställningar om då, nu och framtid. För det andra blir människan en skapare av 
historia om vi antar att historien kan förändras i takt med, och precis som, nuet och framtiden 
förändras. 

Detta är en dubbel tankeoperation som enligt Karlsson kan vara bra att lägga analytisk vikt vid. 
Å ena sidan är människan ett objekt och en sentida produkt av den historia som funnits och som 
finns där, en historia som vi inte kan göra något åt. Detta perspektiv är det som kanske till 
största delen har varit rådande i historievetenskap och historieundervisning, Karlsson kallar 
detta för en genetisk historieförståelse. Vad det handlar om är en historia som kretsar kring 
rötter och utveckling, orsaker och verkan i en kronologi. Å andra sidan kan vi förstå människan 
som en skapare av historia på det sätt som omtalats ovan. Karlsson kallar detta för en 
genealogisk förståelse och beskriver begreppet på följande sätt.31 

                                                      
27 Karlsson, Klas-Göran. 2004, s. 50-52 

28 Karlsson, Klas- Göran. 2004, s. 23 

29 Karlsson, Klas-Göran. 2004, s. 46 

30 Ammert, Niklas. ”Finns då (och) nu (och) sedan?” i Karlsson & Zander (red.) 2004, s. 280 

31 Karlsson, Klas-Göran. 2004, s. 41-43 
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Det är en retrospektiv eller tillbakasyftande historia, som mer eller mindre explicit och 

rätlinjigt letar sig tillbaka i historien för att tillfredställa vissa behov och intressen eller söka 

svar på angelägna frågor i den frågandes egna liv. 32 

I figur 1 nedan har jag försökt att bildligt illustrera de båda begreppen genetisk- och genealogisk 
historieförståelse. 

 

 

Figur 1: Genetisk och genealogisk historieförståelse 

 

Att utveckla historiemedvetande handlar om att utveckla den dubbla tankeoperation som blir ett 
resultat av att vi har att förhålla oss till båda de ovan beskrivna historieförståelseformerna. Det 
handlar om att kombinera insikten om att varje människan är historia på samma gång som varje 
människa är en skapare av historien.33. 

Denna förståelse av historien, att det finns en genealogisk historieförståelse, knyter väl an till 
begreppet historiemedvetande och pekar på det som Bernard Eric Jensen kallat för bruksvärdet i 
historien.34 Vi brukar historia till att fylla vissa syften och behov. Man kan se det som att 
historien i dagens samhälle används till ”[…] att hitta vad som känns som en trygg kontinuitet i 
en situation präglad av snabb förändring och osäkerhet om framtiden”.35 Alla människor har ett 
historiemedvetande, man kan således inte vara historielös, och vi använder vårt 
historiemedvetande för att orientera oss i vardagen. Historia kan då aldrig bli objektivt utan det 
är något som används av oss som människor, vi brukar och skapar historia för våra egna 

                                                      
32 Karlsson, Klas-Göran. 2004, s. 43 

33 Karlsson, Klas-Göran. 2004, s. 52 

34 Jensen 1997, s. 72 

35 Karlsson, Klas-Göran. 2004, s. 43 
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intressen. På samma sätt förväntar vi oss vad som skall komma utifrån tidigare erfarenheter men 
vi förändrar även vårt sätt att se på det som har varit utifrån våra förväntningar på framtiden.36 

2.2.3 Historiemedvetande och styrdokumenten 

Begreppet ”historiemedvetande” har fått en överordnad roll i styrdokument och har en central 
roll i utvecklingen av historiedidaktiken och historievetenskapen.37 Den kunskapssyn som lyser 
igenom i styrdokumenten visar på en konstruktivistisk hållning där den subjektiva delen av 
undervisning och kunskap poängteras. Det är individen som hamnar i centrum och olika former 
av kunskap poängteras, inte minst i ovan angivna citat ur LPF 94 (sid. 7 under avsnitt 2.1.2). 

Vad gäller styrdokumenten och ämnet historia så är det tydligt hur en konstruktivistisk syn är 
genomgående, de olika tempusformerna då, nu och framtid är ständigt närvarande och elevers 
behov, identitet och kritiska reflektion poängteras. 

Ämnet syftar till att stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en 

tidsdimension. Det ger perspektiv på den egna personen. Därmed stärks även den egna 

identiteten och insikten om det egna kulturarvet liksom om andras, inte minst nationella 

minoriteters, ursprung och kulturarv.38 

Det är tydligt hur skapandet av en egen identitet och att få perspektiv på den egna personen ses 
som viktiga delar för skolans historieundervisning. Bernard Eric Jensen talar om 
historiemedvetandets bruksvärde och kvalificering. Jensen påpekar genom ett referat till Rolf 
Schörken, att historia i ett livsvärldssammanhang inte har något egenvärde.39 I vardagslivet 
krävs det något mer av historien än bara det inhämtande av faktakunskaper som tidigare varit 
rådande i skolans styrdokument. Även ett ifrågasättande av historiska förklaringar och 
narrationer ses idag som en önskvärd förmåga att utveckla hos elever. Det är således inte enbart 
historiker som skall förhålla sig kritiska. Ett mer kritiskt förhållningssätt till det historiska 
stoffet har även slagit igenom i skolans styrdokument. 

Syftet är också att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt som 

redskap för att förstå och förklara samhället och människors levnadsmönster. Detta gynnar 

förmågan att stå kritisk såväl inför historiska källor som inför texter och andra medier i vår 

tid.40 

Vetskapen om den konkurrenssituation som historien idag utgör framgår tydligt. Men historien 
har idag en annan funktion att fylla, en funktion i livsvärlden. Historiemedvetandet blir ett 
redskap för elever att även utveckla ”[…] sin förmåga att anlägga historiska perspektiv i 
studierna inom andra ämnen”.41 

                                                      
36 Karlsson, Klas-Göran 2004, s 43 

37 Karlsson, Per-Arne. 2004, s. 1 

38 Skolverket 2000. Kursplan för historia. ”Ämnets syfte”  

39 Jensen 1997, s. 72 

40 Skolverket 2000 ”Ämnets syfte” 

41 Skolverket 2000 Kursplan för historia. ”Mål att sträva mot” 
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Om vi nu studerat historieämnets syfte så som det beskrivs i styrdokumenten så kan vi 
konstatera att en konstruktivistisk kunskapssyn förenas med en betoning av aspekter kring 
historiemedvetande såsom utgående från varje individ. Men faktum är att det fortfarande också 
fokuseras en hel del på en ”allmän” historia, samt att historieundervisningens mål och 
betygskriterier ofta ger en genetisk förståelse av historia, framför allt på G-nivå. För betyget 
godkänd (G) i historia A är det exempelvis betoning på ”grundläggande drag”, ”bakgrund och 
sammanhang till några skeenden och företeelser i vår tid”. Endast i det sista av de kriterier som 
räknas upp för godkänt kommer något som kan antyda en genealogisk förståelse in i bilden. Där 
står att eleven ”sätter in sig själv i ett historiskt sammanhang”. Denna öppna formulering kan 
mycket lätt tolkas, utifrån tidigare kriterier, som att det är en framåtsyftande ”insättning” som 
skall göras. Att eleven förstår hur han eller hon har hamnat här. Men jag anser det viktigt att 
poängtera att ”historiskt” sammanhang, utifrån tidigare förda diskussion, lika gärna kan förstås 
som dåtid, nutid eller framtid. Det är först vid en sådan förståelse som man fullt ut kan utveckla 
elevens historiemedvetande i det avseende som åsyftas i hänvisad litteratur och tidigare 
forskning. 

Om vi rör oss högre upp i betygsstegen till nivåerna för Väl godkänd (VG) respektive Mycket 
väl godkänd (MVG) så kan vi se att historiemedvetandets utveckling, förståelsen av människor 
som ”är” historia men även som ”skapare” av historia, sambanden mellan de tre 
tempusformerna samt det kritiska förhållningssättet får en allt större plats. För betyget VG krävs 
bland annat att: 

• Eleven visar prov på kritisk hållning i ett resonemang om historiska problem och källor, 
bearbetar materialet samt motiverar sitt ställningstagande. 

• Eleven gör jämförelser mellan olika kulturer samt visar hur företeelser och händelseförlopp 
både i nutid och i gången tid har en historisk bakgrund och påverkar framtiden. 

• Eleven diskuterar betydelsen av olika människors och samhällens kulturarv.42 
 

För betyget MVG krävs bland annat att:  

• Eleven diskuterar utifrån ett historiskt perspektiv dagens problem och redogör för det egna 
samhällets framväxt och historiska identitet samt visar därvid medvetenhet om vilka 
konsekvenser skilda förhållningssätt kan få i framtiden. 

• Eleven utgår från centrala historiska begrepp för att klarlägga förutsättningar och drivkrafter 
för människor och samhällen i olika tider och i olika kulturer. 

• Eleven anlägger skilda historiska perspektiv på vad som förr skett liksom på sin egen 
omvärld och sig själv. 

• Eleven reflekterar, resonerar och drar slutsatser utifrån bedömningar av olika källors och 
kvarlevors värde.43 

 
När vi således studerar den högsta betygsnivån ser vi att samtliga kriterier visar på en annan typ 
av kvalité i kunskapen hos eleven än vad vi såg på de lägre betygstegen. Framtiden såväl som 
identiteten hos eleven, eleven själv och det kritiska tänkandet fokuseras för VG och MVG 
medan det för G mer är kronologi och orsak-verkan-faktorer som fokuseras. Det är dock 

                                                      
42 Skolverket 2000. Kursplan för historia. ”Kursmål och kriterier för historia A” 

43 Skolverkat 2000. ”Kursmål och kriterier för historia A” 
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anmärkningsvärt att inget av betygskriterierna explicit påvisar det omvända sambandet mellan 
de tre tempusformerna. Ständigt är det dået och nuet som påverkar framtiden. Tiden tycks 
fortfarande enligt betygskriterierna vara en kronologisk linje som går från ett ”då” till ett ”nu” 
och vidare till en framtid. Klas-Göran Karlssons intressanta påpekande att historien även 
förändras i takt med våra förväntningar på framtiden är frånvarande i dagens betygskriterier. 
Nanny Hartsmar kommer i sin avhandling Historiemedvetande. Elevers tidsförståelse i en 
skolkontext fram till samma slutsats när hon studerar det rekommenderade innehållet för historia 
på grundskolan. 

Skrivningar om det betydelsefulla i att förstå sin egen plats i historien och den 

dubbelriktade relationen mellan tidsdimensionerna då-nu-sedan följs inte upp i 

rekommendationer om undervisningsinnehåll. Det innehåll som föreslås för studier är 

kronologiskt upplagt från forntid och ”framåt” längs en tidsaxel.44 

2.3 Empiriska studier 

2.3.1 Om betyg och lärarpraktik 

Hittills har jag till största delen berört de teoretiska och begreppsliga delarna av denna uppsats 
problemområde. Detta för att ge läsaren en övergripande förståelse. I detta avsnitt vill jag gå 
närmare in på några studier som gjorts kring det aktuella problemområdet med fokus på 
praktiken. Studier där man fokuserat på betyg och historiemedvetande i en skolpraktik och där 
lärare och elever har fått komma till tals. För det första skall sägas att det varit svårt att finna 
studier som fokuserat på just kombinationen av betyg och historiemedvetande i praktiken. Vad 
gäller studier om betygsystemet så är dessa sällan fokuserade på just ämnet historia och vad 
gäller studier av historiemedvetande så är få av dem inriktade på just själva 
bedömningsprocessen. Betygsdiskussionen står tillbaka för diskussioner om hur vi kan utveckla 
undervisningsmiljön och skapa förutsättningar för att utveckla historiemedvetandet hos 
eleverna. 

Det betygsystem som infördes i Sverige 1994 innebar som sagt ett helt nytt tänkande, ett 
paradigmskifte, inom betyg och bedömning. Bengt Selghed har gjort en undersökning ur 
lärarperspektiv där han intervjuat lärare om deras syn på det nya systemet. Slutsatsen är att 
betygssystemet infördes mer eller mindre ”över en natt” och att lärarkåren i brist på fortbildning 
inte kunnat hantera situationen.45 Men Selghed menar samtidigt att det inte är lärarna som skall 
beskyllas, utan systemet. Detta är på något sätt kärnan i Selgheds förslag till möjlig lösning, 
man måste förstå den paradox som ligger i kunskapsrelaterad betygsättning som grund för urval. 
Selghed påpekar att majoriteten av svenska politiker idag tycks överens om att betygens främsta 
funktion är att vara urvalsgrundande men att man samtidigt accepterat en ny kunskapssyn med 
förståelseinriktad undervisning och bedömning där konstruktivistiska tankar är grundläggande. 
”Detta innebär enligt mitt sätt att se att man både vill ’ha kakan och äta den’”, påpekar 

                                                      
44 Hartsmar, Nanny, 2001. Historiemedvetande: elevers tidsförståelse i en skolkontext. Malmö: 

Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan, s. 235 

45 Selghed 2006, s. 190 
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Selghed.46 Selgheds slutsats blir en något pessimistisk syn på det nuvarande betygsystemet. 
Oavsett om lärare fått en mer genomgående fortbildning så hade det kanske inte varit tillräckligt 
för att genomföra det uppdrag som lärare idag står inför – att utifrån nuvarande betygsystem 
”[…] genomföra en likvärdig och rättvis betygsättning i landet”.47 Selghed utgår även ifrån sin 
undersökning när han fastställer att många lärare anser att en likvärdig och rättvis bedömning är 
omöjlig utifrån nuvarande betygsystem. Detta förklarar han dock med att den kunskapssyn som 
nuvarande system bygger på inte är norm bland lärare utan de är pragmatiska och använder 
systemet så som de ser praktiskt möjligt även om det ibland, eller ofta, inte stämmer med 
intentionerna bakom systemet. Möjligtvis kan enighet, rättvisa och likvärdighet uppnås inom 
den egna skolan, men inte på ett större plan.48 Vi kan således se att Selgheds fokus till stor del 
ligger på ett ”rättviseplan”, eller betygens funktion som urvalsinstrument. Detta glider således 
vid sidan av min undersökning men det pekar ändå på att tidigare forskning funnit att det varit 
svårt för lärare att använda det nya systemet. Selghed påpekar: 

’Eleverna ska veta i förväg på vilka grunder de blir bedömda’. […] De språkliga 

formuleringarna i mål och kriterier kan göra det svårt för lärare att konkretisera dessa i 

förhållande till det innehåll som valts ut. Många lärare i min studie presenterar och försöker 

bjuda in eleverna till diskussion om vad kraven innebär, men vilken klarhet detta resulterar 

i för eleven är svårt att uttala sig om.49 

Det framgår av styrdokumenten, inte minst i citaten ovan, att kompetensen att kunna förmedla 
krav och kriterier till elever får en allt större roll för läraryrket i framtiden. Selgheds tveksamhet 
kring klarhet för eleverna är just det problemområde jag vill fokusera i denna uppsats. 

Att eleverna skall veta vad som krävs av dem samt att detta i enlighet med styrdokumenten 
fortlöpande skall delges dem tyder enligt mig på en klar tonvikt vid den formativa delen av 
bedömning. Om det tidigare, i någon form av behavioristisk mening, var slutresultatet som 
enbart fokuserades (summativ) så är det i dag en förändring mot att ”[…] evaluering betraktas 
som en interaktionsprocess mellan elev och lärare. I denna växelverkan betonas den 
återkoppling som eleven får på sin inlärning och som syftar till att stödja hans eller hennes 
inlärning och utveckling (formativ) [sic.]”.50 Viveca Lindberg poängterar båda aspekterna av 
betyg, den formativa och den summativa. Hon påvisar också klart att elever kan uppfatta en 
summativ bedömning, som slutar i ett betyg, som etiketterande, stämplande och dömande.51 En 
sådan slutsats kommer även en rapport från skolverket fram till, där man via brevkontakt och 
intervjuer med elever har diskuterat betyg och bedömning.52 I många av elevsvaren framgår att 
ett betyg är mer än en bedömning av kunskap, det påverkar hela individens sätt att förhålla sig 

                                                      
46 Selghed 2006, s. 212 

47 Selghed 2006, s. 213 

48 Selghed 2006, s. 194  

49 Selghed 2006, s. 191 

50 Virta 1997, s. 163 

51 Lindberg 2005, s. 250.  

52 Skolverket 1999. Den rimliga skolan: livet i skolan och skolan i livet: slutrapport från projektet 

Elever som medforskare. Stockholm: Statens skolverk 
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till sin omgivning. Betygen blir en del av elevernas identitet vilket författarna ser som högst 
olyckligt. ”Hela människan skall inte stå till disposition för lärarnas avsikter och eleverna har 
rätt att visa engagemang men också distans gentemot skolans realiteter”.53 Vidare visar studien 
att elevers förhållande till betyg skiljer sig ifrån de kunskaper som betygen skall motsvara. Utan 
diskussion kring kunskaper i relation till betyg är författarna av studien oroliga att betygen får 
just den stämplande effekt som beskrivs ovan. Vidare oroar de sig för att utan fokus på 
kunskaper deltar eleverna i en inbördes betygstävlan utan koppling till kunskapsinnehåll.54 
Påpekas skall att studien genomfördes under den tid, 1995-1998, då skolan bytte det relativa 
betygsystemet mot betygssystemet byggt på kunskapsstandard. Det är svårt att urskilja vilket av 
de båda systemen som kraftigast förknippas med bedömning av ”hela individen”. Antagligen är 
det både och i en tid av omvälvning till ett nytt system som lärarna fortfarande tolkade in i det 
gamla systemets principer. Selgheds analys av lärarnas bristande fortbildning kan åter göra sig 
påmind. Det relativa systemet öppnar, som jag ser det, inte i teorin för en möjlighet till formativ 
bedömning då syftet inte är att kunna säga något om vad en elev kan eller inte kan. Jag vill dock 
i diskussionen om relativa betyg påpeka att flertalet lärare säkerligen i sin praktik använt det 
relativa betygsystemet på ett kunskapsrelaterat sätt och således kunnat uttala sig om vad deras 
elever faktiskt kan. På samma vis finns det antagligen lärare i dagens skola som använder det 
kunskapsrelaterade betygssystemet på ett relativt sätt enligt gamla vanor. Dock finns det en klar 
skillnad i det syfte som ligger till grund för de olika systemen, en teoretisk skillnad om man så 
vill. Denna skillnad anser jag mycket viktig att uppmärksamma då syftet och teorin bakom ett 
betygssystem sänder signaler från makronivå och nedåt om vad det är för verksamhet och 
praktik som man önskar bedriva. Om ett resultat eller ett betyg svårligen kan användas i en 
diskussion om kunskaper är det inte långt att dra slutsatsen att elevens tolkning av bedömningen 
lätt härleds till andra saker än själva kunskaperna. Dock säger elevernas svar i studien, och 
författarnas val att rubricera kapitlet om bedömning som ”droghandeln”, en del om kraften i 
betyg och bedömning men även om de fallgropar som är så viktiga att undvika. 

2.3.2 Om historiemedvetande, undervisningspraktik och betyg 

I skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 2003 har ca 6700 elever deltagit i en 
undersökning rörande skolans SO-ämnen. Således är det grundskolan som fokuseras men 
resultaten kan fortfarande vara intressanta. För det första visar undersökningen att eleverna 
generellt anser sig vara mer delaktiga i undervisningens planering, relativt tidigare 
utvärderingar, men att de har svårt att påverka examinationsformerna, det är fortfarande prov 
som dominerar. Vidare anger två tredjedelar av eleverna att de fått ta del av kursplanerna och 
kriterier i ämnet, detta skall förstås som att eleverna uppfattar att läraren är tydlig med vad som 
krävs av dem.55 Undersökningen säger dock inget om vad eleverna faktiskt uppfattat av kriterier 
eller kursplaner, eller för den delen vad det är som läraren faktiskt har sagt eller visat dem. 

                                                      
53 Skolverket 1999, s. 60 

54 Skolverket 1999, s. 60 

55 Skolverket 2004. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU03): huvudrapport – 
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Samma undersökning visar också på stora luckor i elevernas kunskaper vad gäller att 
tidsmässigt identifiera historiska händelser. Än färre elever visar sig ha ”[…] insikt i hur stora 
samhälleliga omvälvningar har förändrat människors livsvillkor”, en kompetens som författarna 
till undersökningen starkt knyter samman med ett utvecklat historiemedvetande.56 Eleverna har i 
detta sammanhang fått svara på frågan om när Sverige blev en välfärdsstat. Elevsvaren som 
undersökningen fokuserar handlar till stor del om orsak- och verkan-faktorer vilket eleverna har 
svårt att resonera kring. I slutsatserna som görs utifrån undersökningen nämns att resultatet 
antyder en hotbild där man undrar vad elevernas fragmentariska tids- och händelsemedvetande 
kommer att få för effekt på deras möjligheter att utifrån studier i historia förstå sin nutid och 
agera i, samt lägga perspektiv på, sin framtid. En annan intressant slutsats i studien är att de 
flesta elever tycks ha mest kunskap om andra världskriget och den tid som omgärdar detta. 
Förklaringen hämtas ifrån det faktum att media, tv och film tillsammans med projekt som 
Levande historia fokuserat på just denna tidsperiod samt att det ger ett genomslag i elevernas 
historiekunskaper. Filmer som Rädda menige Ryan, Schindlers List blir en konkret 
referenspunkt för elever samt en möjlighet för lärare att levandegöra undervisningen. 57 Den 
tendens som tidigare i denna uppsats diskuterats om en konkurrenssituation för skolans 
historieundervisning tycks få stöd i Skolverkets utvärdering av grundskolan. Frågan som reser 
sig är vilken typ av historia det är som presenteras för eleverna i olika sociala sammanhang samt 
hur dessa tolkas, förstås och påverkar historiemedvetande hos eleverna. Att även besvara denna 
fråga skulle dock gå långt utanför ramarna vad gäller denna uppsats. 

Nanny Hartsmar har i ovan refererade avhandling intervjuat såväl lärare som elever i syfte att 
problematisera historiemedvetande och skolans historieundervisning på grundskolenivå. 
Hartsmar kommer fram till att skolans undervisning handlar om kulturförmedling av dåtid. ”De 
övriga tidsdimensionerna negligeras mestadels. Historia studeras i kronologisk ordning […]”.58 
Hartsmar ser även en uppdelning mellan den ”lilla historien”, som syns i elevernas svar om 
nutid och framtid, medan den ”stora historien” länkas till dåtid och till det stoff som skolan 
representerar. Dessa två historier får sällan möjlighet att mötas i undervisningen. Hartsmar drar i 
sina resonemang utifrån tidigare undersökningar också slutsatsen att många elever idag kan 
återge att det som man skall lära sig i undervisningen är  ”Vad som hänt för att förstå det som är 
nu och som kommer ske i framtiden”. Men Hartsmar ser detta enbart som ett uttryck för att 
”eleverna har antagligen ’lärt sig’ hur man ska svara”. Skolans undervisning stannar vid dåtiden 
och berör inte nutid och framtid, i alla fall inte på ett sådant sätt att eleverna känner sig berörda. 
”Det som inte berör sätter inga varaktiga spår och kvar finns bara upplevelsen av att ’det har vi 
aldrig sysslat med’”.59 Den undervisning som syns i elevsvaren är en skolundervisning i historia 
som är läroboksstyrd, faktabetonad och kronologiskt ordnad. Tankar som berör alla tre 
tidsdimensionerna får ingen framskjuten plats.60 
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I avsnittet om historiemedvetande diskuterades hur det kritiska tänkandet, riktat mot både 
historia som ämne i sig men även mot innehållet i en historisk förmedling, har tagit en allt större 
plats inom skolan i allmänhet och kanske inom de humanistiska ämnena i synnerhet. Av 
betygskriterier så framgår även att kritiskt tänkande och egen reflektion är viktigt kunnande att 
lära dagens elever. Men hur kan man som lärare skapa en examination eller undervisning som 
möjliggör kriterier av det slag som då efterfrågas? Arja Virta har i sitt bidrag till Karlegärd och 
Karlssons antologi Historiedidaktik belyst fördelen med att använda essäuppgifter vid 
evaluering i historieämnet. Essäuppgiften har många starka sidor som Virta pekar på, den 
tvingar elever att utveckla och laborera med sina kunskaper. Noggranna kunskaper kan komma 
till användning men essäuppgiften öppnar även för egna reflektioner, tankar och strategier.61 I 
den undersökning som Virta själv genomfört visade det sig dock att elevsvaren sällan innehöll 
svar som var djupgående, välstrukturerade, analytiska och problemorienterade. Ofta var 
elevernas svar bara en reproduktion av allt de kunde komma på inom det aktuella ämnet, det var 
sällan som eleverna lyckades fokusera de kunskaper som de hade till att verkligen besvara den 
ställda frågan. Faktakunskaper visade sig men det blev problematiskt när eleverna tvingades 
använda dessa själva för att skapa ett eget formulerat svar och orientera detta mot ett problem 
eller en fråga. Dock lyckades eleverna i större utsträckning konstruera och organisera svaren i 
historieämnet bättre än i exempelvis samhällskunskap. Virtas förklaring bygger på olikheterna i 
dessa två ämnen. I Historia kunde eleverna använda sig av någon form av tidsordning och 
därmed strukturera svar och förklara företeelser. I samhällskunskap tog sig svaren ofta form av 
”listor”. 62 Sammantaget kan man se att Virtas studie trots allt visar hur essäsvar kan ge en lärare 
tillgång till kriterier och elevers ”egna” tänkande, sådan evaluering kan vara ett stort steg i rätt 
riktning mot mer kvalitativ kunskapsutveckling och betygsättning. Men det är samtidigt viktigt i 
en sådan situation att läraren även undervisar i arbetsmetoder som möjliggör för eleverna att 
skapa essäsvar som kan visa på de kriterier man efterfrågar.63 Man får således inte hamna i 
fällan att undervisningen enbart fokuserar på kunskapsöverföring, träning måste också ges i att 
producera något eget av denna kunskap. Man måste hjälpa eleverna att kunna ge svar som är 
problemorienterade, analytiska och välstrukturerade. 

Den hittills refererade forskningen har, med undantag av Virtas resultat, berört betyg, 
historiemedvetande och undervisningspraktik. Ofta handlar det om vad lärare gör i 
undervisningen samt att testa elevernas kunskaper i historia, försöka finna deras 
historiemedvetande.  Det har dock varit svårare att finna tidigare forskning som fokuserar på 
förhållandet mellan betyg, historiemedvetande och examination. Inte så att jag på något sätt vill 
påstå att betyg och bedömning skall hållas frånskilt från undervisningen men det kan finnas 
vissa analytiska fördelar att göra denna uppdelning. Ishan Turkan har i en rapport vid 
lärarutbildningen på Stockholms universitet intervjuat elever och bland annat fokuserat på 
evalueringsprocessen.64 Turkan visar hur elever i diskussioner om betygen använder begrepp ur 
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63 Virta 1997, s.177 
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betygskriterier och styrdokument men att de sällan har förstått begreppen på ett djupare plan. 
Ord som ”jämförelse” och ”djupare förståelse” används men visar sig vara svåra att konkretisera 
och operationalisera för eleverna. Turkan kommer även fram till samma slutsats som Hartsmar 
att elever ofta lär sig fraser utantill när det gäller kunskaper i, och vikten av att läsa, historia. 
Vidare har Turkan i sin studie funnit att samtliga elevsvar antyder att deras kunskap endast 
kontrolleras genom prov, ett resultat som enligt Turkan visar på en behavioristisk syn på 
kunskap där slutprodukten ses som viktigare än processen. Vidare refererar han till Olga Dysthe 
och påpekar att en förklaring kan vara att det tar tid att utveckla alternativa bedömningsformer 
som bygger på nya inlärningsprinciper.65 Jag tolkar detta som ett eventuellt uttryck för att det är 
den summativa bedömningen som fortfarande är rådande i skolan. Många lärare har inte förstått 
att det ligger en ny kunskapssyn bakom det betygsystem som infördes 1994. Istället använder 
man ofta det nya systemet men utifrån den gamla kunskapssynen, utifrån ett system som enbart 
fungerade för en summativ bedömning. Turkans studie och hans resultat är ytterst relevant för 
min uppsats och det kommer att bli väldigt intressant att jämföra mina resultat med hans. 

2.4 Sammanfattning och reflektioner 

Jag vill avsluta detta kapitel med att utifrån diskussionen kring tidigare forskning och centrala 
begrepp sammanfatta och reflektera kring några punkter som kommer att vara ledande för min 
undersökning och formuleringen av mina frågeställningar. 

För det första vill jag poängtera den otydlighet som kan synas i styrdokumenten. En nära 
tolkning när man studerar dessa är att det lägre betygsteget, G, näst intill enbart fokuserar 
dåtiden och den kronologiska historien. Det är endast i ett av kriterierna, det sista, som 
individen blir utgångspunkt för undervisningen. Förståelsen av kriterierna kan således tolkas 
som att utvecklandet av ett historiemedvetande, i den betydelse som diskuteras i detta arbete, 
tyder på kunskap som ligger på en högre kvalitativ nivå.  Betyget G blir på detta sätt lätt 
förknippat med fakta, kronologi och lämnar lite utrymme för jämförelser mellan då, nu och 
framtid. En tydlig tendens i Turkans undersökning.66 

Mycket av den forskning jag studerat i anslutning till denna uppsats diskuterar hur man kan 
skapa klassrumsmiljöer eller kvalificerade läromiljöer för utvecklandet av historiemedvetandet. 
Jag vill med denna uppsats rikta lampan delvis åt ett annat håll. Om vi accepterar en 
konstruktivistisk syn på kunskap, om ”kunskap beskrivs som sociala konstruktioner, som 
uppkommer och får sin mening i samspelet mellan människor”67, då måste vi också fundera 
över vad det är för något som eleverna riktar sin uppmärksamhet emot. Här tror jag att 
betydelsen av betyg, bedömning och examinationer inte kan överskattas. Helena Korp beskriver 
det på följande sätt: 

Att elever riktar sin uppmärksamhet och sina ansträngningar mot vad de tror ’kommer på 

provet’, mer eller mindre medvetet anpassar sina inlärningsstrategier efter proven, och tar 
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fasta på den kunskap som förefaller ekonomisk i förhållande till vad som bedöms, är logiskt 

och har visats i både svenska och utländska studier […]68 

Korp menar vidare med hänvisning till forskning av Unenge och Beach ”[…] att det är svårt för 
lärare att motivera eleverna att tillägna sig andra kunskaper än dem som kontrolleras genom 
proven”.69 Således återkommer vi till Allard, Sundblad och Måhls konstaterande; Alla vet att 
betyg styr. Kunskapen om detta faktum är avgörande för att en givande diskussion om kriterier, 
mål och betyg skall kunna föras och för att man i längden skall kunna påverka vad, hur, varför 
och med vilka mål elever lär sig.70 ”Det måste betonas att evalueringen är en faktor som mycket 
starkt inverkar på elevernas uppfattning om kunskap, dvs. kunskap som värderas av skolan”.71 
Om vi enbart fokuserar på själva undervisningen, som självklart även är en del av bedömningen, 
så kommer den viktiga insikten om examinationens kraft och möjligheter att gå oss förbi. 

I förhållandet mellan evaluering och undervisning är det viktigt att evalueringen bygger på 

samma slags tänkande som undervisningen och fokuserar på det som anses vara viktigt i 

ämnet […] den föregående historieundervisningen kan ha varit innehållsrik och 

inspirerande och uppmanat till nytt tänkande, men proven har återspeglat ett helt annat sätt 

att behandla ämnet.72 

Ur ett konstruktivistiskt perspektiv måste vi vidare uppmärksamma det faktum att elever tar 
emot den av skolan förmedlade kunskapen och tolkar denna utifrån den individuella kapaciteten 
och individens egna scheman.73 Kunskap är ingen objektiv bild som tas emot oberoende av 
person eller social position. Elevers uppfattningar om vad kunskap är blir, precis som kunskap i 
samhället i stort, en fråga om sociokulturell kontext. Elevers möte med undervisning i skolan är 
enligt Roger Säljö, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, starkt beroende av deras 
uppfattningar om vad det innebär att lära och att kunna.74 Således kan det inte tillräckligt 
understrykas att det är elevens uppfattning och tolkning av historieämnet och historisk kunskap 
som måste stå i fokus. Att studera styrdokument och lärares agerande kan var nog så intressant 
men om vi verkligen vill fokusera på vad det är som förs vidare till eleverna, ja då måste vi 
fråga eleverna. 
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3. Frågeställningar 

Av ovanstående argumentation, betoningen av det konstruktivistiska perspektivet, framgår att 
det är den i början av arbetet diskuterade mikronivån som utgör fokus för mina frågeställningar. 
Jag intresserar mig främst för hur eleverna uppfattar skolan som institution och de olika delarna 
i denna. Betyg och bedömning skulle kunna ses som en allt viktigare del och står i fokus för 
denna uppsats. På gymnasienivå är många av eleverna redan, i tanke såväl som i handling, på 
väg till arbete eller högre studier. Betygen upptar en stor del av deras skolvardag och de betyg vi 
lärare sätter kan öppna såväl som stänga dörrar för en elev. Betygsättning innebär en 
myndighetsutövning, de beslut som läraren tar i samband med en elevs betyg får som sagt 
verkningar för dennes framtida liv och livsval.75 Förutom den myndighetsutövning som ligger i 
betygsättning bidrar betygen och de sätt som dessa erhålls, alltså examinationsformerna, även 
till att eleverna konstruerar uppfattningar om ett visst ämne, om vad det innebär att läsa historia. 
Den makt som skolan och lärare har stannar inte vid betygen utan den bidrar till att skapa 
elevers föreställningar om vad det innebär att lära och vad det är som skall läras. 

Som alltid när man startar ett uppsatsarbete så går man in i arbetet utifrån vissa föreställningar 
som man själv har kring problemområdet. En stor del av de tankar jag haft inför arbetet har 
kretsat kring hur skolan, och lärarna, förmedlar styrdokumentens intentioner till eleverna med 
avseende på kunskap och ett ämnes syfte. Vidare så intresserar jag mig för den roll som 
examination, betyg och bedömning spelar i denna kommunikation om ett ämnes karaktär. Hur 
vi ställer frågor inom ett ämne påverkar uppfattningar om ämnet. Då jag själv är blivande 
historielärare intresserar jag mig mycket för begreppet historiemedvetande, de tre 
tempusformerna då, nu och framtid, den allt mer framskjutna roll som detta fått i styrdokument 
och betygskriterier rörande historieämnet. Men vilken plats och möjlighet ges under 
examinationer i historia att utifrån de tre tempusformerna resonera kring historien och sig själv 
som individ? 

De frågeställningar som ligger till grund för detta arbete har således tagit form utifrån min 
förförståelse. De har tagit form under min egna verksamhetsförlagda utbildning (VFU), genom 
läsning av tidigare forskning samt inte minst under de 17 år som jag själv befunnit mig inom 
utbildningsväsendet som elev och student. 

 

Jag har för det första delat upp mitt intresse- och problemområde i tre övergripande områden: 

 

Historia och historisk kunskap 

Betyg, mål och kriterier 

Examinationer och feedback 
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Dessa områden har sedan operationaliserats till konkreta frågeställningar som varit ledande vid 
arbetet med denna uppsats. Frågor som jag har ställt till mitt material: 

 

• Hur tolkar eleverna historisk kunskap? Hur förhåller sig deras tolkningar till begreppet 
historiemedvetande? 

• Hur uppfattas betyg, mål och kriterier av eleverna? Vad är det enligt eleverna som krävs i 
historia för de olika betygsstegen? 

• Hur uppfattar eleverna examinationen och får de någon feedback på sina resultat? Hur 
förhåller sig examinationsformerna till elevernas uppfattningar om historia, historieämnet 
och historisk kunskap? 
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4. Metod 

4.1 Intervjuteknik, reliabilitet och validitet 

Då min avsikt i denna uppsats är att fokusera på ett elevperspektiv har den metod jag använt 
mig av för att närma mig mina frågeställningar varit en form av öppna intervjuer. Jag har 
tillsammans med sex elever diskuterat de olika delarna av mitt problemområde och försökt 
närma mig detta utifrån vissa givna frågeställningar. Som jag tidigare nämnt har det dock varit 
svårt att finna tidigare forskning som behandlar examination, betyg och historiemedvetande. 
Detta har varit en starkt bidragande orsak till att jag valde att ha öppna intervjuer. Jag ville helt 
enkelt närma mig problemområdet på elevernas egna premisser, varför en stängd intervju eller 
någon form av enkätundersökning aldrig var aktuell. Istället har jag använt mig av en riktat 
öppen intervjumetodik. Detta kapitel har som ett av sina huvudsyften att klargöra hur jag gått 
till väga i min undersökning och således är det min tanke att det för läsaren skall bli klart vad 
jag menar med ”en riktat öppen intervjumetodik”.  

I Sociologisk metodik påpekar Karl Erik Rosengren och Peter Arvidson vinsterna av en öppen 
intervjumetodik om man som forskare har till syfte att närma sig ett problemområde man vet 
ganska lite om.76 Det har således i mina intervjuer aldrig funnits några bundna svarsalternativ 
och varje intervju har tagit lite olika vägar då det till stor del har varit eleverna som styrt dem, 
vilket även från början varit min avsikt.  Jag har under intervjuerna försökt samla upp samtalet 
när vi hamnat för långt ifrån mitt avsedda problemområde. Jag har också försökt sammanfatta 
elevernas ståndpunkter för att få deras godkännande av min tolkning samt för att leda in 
samtalet mot en ny öppning. Ett sådant tillvägagångssätt kan ses som problematiskt ur en 
reliabilitetssynpunkt, då reliabilitet ofta förknippas med en frånvaro av snedvridande och 
slumpmässiga faktorer i resultaten. I intervjusituationen kan tillvägagångssättet att ställa 
ledande frågor, eller att man tolkar den intervjuades svar under pågående intervju, ses som 
problematiskt. I Den kvalitativa forskningsintervjun har Steinar Kvale dock påpekat att ett 
sådant tillvägagångssätt kan ha sitt berättigande då man strävar efter att få ett rakt svar på 
huruvida respondenten instämmer i den tolkning som forskaren har gjort.77 Tillvägagångssättet 
kan på så sätt istället bidra till att öka reliabiliteten. 

Förutom reliabilitet brukar man i metoddiskussioner ofta diskutera en undersöknings validitet, 
det vill säga att undersöka det man avser att undersöka. I alla situationer där människor är 
inblandade så kommer man alltid att ha och göra med tolkningar och subjektiva uppfattningar. 
Intervjusituationen är utan tvekan en sådan. De tolkningar jag gör av elevernas svar kommer 
alltid, och kan inte vara något annat, än mina tolkningar. Kvale menar att validitet i stor 
utsträckning är en fråga om hantverksskicklighet och denna behöver inte vara låg därför att 
tolkningarna av intervjusvaren ofrånkomligen präglas av forskarens eget perspektiv.78 Denna 
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77 Kvale, Steinar 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s. 146 

78 Kvale 1997. kapitel 13 
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förståelse ligger enligt mig i linje med ett konstruktivistiskt och sociokulturellt teorietiskt 
tänkande där vi som forskare måste erkänna det faktum att det inte kan finnas några exakt sanna 
observationer eller objektiva resultat. Ett resultat är alltid beroende av en persons 
utgångspunkter, situation och de val han eller hon har gjort på vägen. Att resultaten är 
subjektiva anser inte jag påverka deras vetenskapliga värde, detta är dock inte det samma som 
att jag vill påstå att ”anything goes”. Bedömning av undersökningens validitet tangerar 
diskussionen om intersubjektivitet. Enligt min uppfattning är lösningen på 
intersubjektivitetsfrågan att man är tydlig med sina antaganden, att man redovisar och 
argumenterar för dessa, samt sätter dem i relation till tidigare forskning. Bara då kan analysen 
leda till en fruktbar diskussion där argument och tolkningar ventileras, avfärdas eller accepteras. 
Som forskare kan vi således inte avstå från sanningskravet, men som historikern Arne Jarrick 
påpekat så måste vi vara medvetna om att en sanning aldrig kan bli mer än intersubjektiv.79 
Flera intersubjektiva sanningar bidrar enligt mig till en större förståelse av helheten och vi 
närmar oss på så vis det som kan antas vara mest troligt eller riktigt. 

4.1.1 Om generaliseringar 

Avsikten med denna studie är inte att generalisera eventuella resultat så att jag med dem gör 
anspråk på att kunna redogöra för samtliga elevers tolkningar av betyg, kriterier och 
examinationer inom historia. Snarare syftar arbetet till att få en inblick i hur några elever 
uppfattar och tolkar vissa delar av skolmiljön. Som Sirkka Ahonen, didaktikprofessor vid 
Helsingfors universitet, uttryckt det i hänvisning till fenomenografiska studier syftar kvalitativa 
studier ofta till att fokusera undersökningspersonernas vardagsuppfattningar genom kvalitativa 
metoder. Så gör även min studie. Det ligger i de kvalitativa intervjuernas metod att de är tid- 
och energikrävande samt att det är svårt att samla in så stora mängder data att det går att göra 
statistiska analyser av materialet. Detta är heller inte syftet. Snarare kan resultaten och 
materialet få en didaktisk betydelse. ”Med deras hjälp uppmärksammas forskaren och sedan 
också läraren på elevernas individuella uppfattningar, som i klassrummet fungerar som en 
kontaktyta för information och nya erfarenheter”.80 Resultaten av min studie kan genom den 
metod jag använder mig av ge en inblick i hur de intervjuade eleverna tolkar och talar om det 
problemområde som fokuseras. Huruvida resultatet är representativt eller inte är svårt, för att 
inte säga omöjligt, att i denna studie uttala sig om. Jag kan i min studie enbart generalisera mina 
intervjuer till det omfång de utgör men resultaten kan peka på en intressant inriktning för vidare 
forskning. Resultaten av denna studie kan ligga till grund för att utforma framtida frågeformulär 
eller liknande för mer kvantitativa studier om det är sådana resultat man söker. 

4.2 Genomförande och etiska överväganden 

Som jag tidigare påpekat kommer denna uppsats att fokusera på ett elevperspektiv. För att få 
svar på mina frågor har jag genomfört sex intervjuer med elever på en gymnasieskola i en av 
Stockholms förorter. Jag har tidigare också hävdat att det varit förhållandevis svårt att få tag i 
tidigare forskning som knyter ihop de delar av skolvärlden som jag vill behandla i denna 

                                                      
79 Jarrick, Arne ”Historieforskning inför framtiden” i Qvarsell, Roger & Sandin, Bengt (red.) 2000. Den 

mångfaldiga historien: tio historiker om forskning inför framtiden. Lund: Historiska media, s. 49f 
80 Ahonen, Sirkka. ”Historia som en kritisk process” i Karlegärd & Karlsson (red.) 1997, s. 120 
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uppsats. Vad jag sökte i intervjuerna var därför en möjlighet att närma mig problemområdet 
mellan betygsättning, examinationer, historiemedvetande och historieundervisning i skolan. 

Intervjuerna genomfördes med eleverna var och en för sig i ett grupprum på den skola i där 
eleverna går. Samtliga av de sex intervjuade eleverna är över femton år så föräldrarnas 
samtycke behövdes ej. Jag har vid varje tillfälle informerat eleverna om undersökningens syfte 
och problemområde samt meddelat dem att deras deltagande var absolut frivilligt och att de när 
som helst fick avbryta intervjun. Jag påpekade också att de kommer att vara helt anonyma samt 
att jag endast använder materialet för denna forskning. Intervjuerna varade mellan 18 och 30 
minuter och spelades in för att sedan överföras till dator och transkriberas till text. 

Under intervjuerna har jag som tidigare nämnts velat att eleverna i största mån skall ha 
möjlighet att styra samtalet. I bilaga 1 finns den intervjumall som jag använde som 
utgångspunkt vid intervjuerna. Intervjumallen såg jag som ett stöd vid intervjuerna för att kunna 
samla ihop samtalet och sträva mot att besvara de frågeställningar som jag ställt i min uppsats. 
Man kan med hjälp av den uppdelning som förs fram i Metodpraktikan av Peter Esaiasson m.fl., 
dela upp min intervjumall i olika frågenivåer, där de tre större problemområdena för denna 
uppsats kan sägas utgöra vad författarna i boken kallat tematiska frågor där intervjupersonen 
fått resonera fritt. De övriga frågeställningarna kan benämnas som uppföljningsfrågor och 
direkta frågor vilka knyter an till de tematiska frågorna och har använts för att få ett mer 
innehållsrikt svar eller att koncentrera intervjun till de frågor som varit intresset vid skrivandet 
av denna uppsats. Avslutningsvis har jag även löpande använt mig av tolkande frågor då jag, 
som diskuterats under reliabilitetsfrågan ovan, försökt stämma av om min tolkning av elevens 
svar överensstämmer med det som eleven själv velat få fram.81 De frågor som jag i 
intervjumallen hade med mig in till intervjuerna tjänade således till att rikta den i övrigt öppna 
intervjun. Följande utdrag ut Intervju II är ett exempel på hur jag använt mig av de olika 
frågenivåerna i intervjusituationen. Från den tematiska frågan ”vad är historia för dig?” har vi i 
samtalet rört oss ner till uppföljningsfrågan om vad som är historisk kunskap. 

Vad vet de (de som är duktiga i historia) [sic.] för någonting? Vad är man duktig på om 

man är duktig på historia? 

Vissa, de vet från början…från bakgrunden till allt, de här som har hänt. Ja…sen vi…vi vet 

inte så mycket. Ja, eller jag vet inte vad man skall säga, typ nu politiker. På nyheterna, 

dom ungdomarna dom vet inte så mycket, för de vet inte bakgrunden till allt de hära, men 

de äldre de vet. 

Så historia som bakgrund? 

Ja… 

Historia handlar mycket om… 

…bakgrunder, det som hände från början alltså. (Intervju II)  
 

Som exemplet visar försöker jag med hjälp av tolkningsfrågor sammanfatta min tolkning av 
elevens svar för att kontrollera att jag och eleven kan vara överens om tolkningen. 
Tillvägagångssättet kan, som jag tidigare nämnt, ses som problematiskt ur en 
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reliabilitetssynpunkt men jag instämmer med Steinar Kvale, som refererats ovan, och hävdar 
istället att denna form av tolkande frågor kan leda till ökad reliabilitet. Den intervjuade får 
direkt chansen att korrigera min tolkning om han eller hon anser att den inte är korrekt. 

Utgångspunkten har dock hela tiden varit hur eleverna själva beskrivit de problemområden som 
jag velat diskutera. Vad eleverna har berättat för mig har jag sedan analyserat utifrån mina 
centrala begrepp för att finna mönster eller tendenser i utsagorna. Efter att intervjuerna 
transkriberats till text strukturerade jag upp texterna utifrån mina tre övergripande områden, 
historisk kunskap, betyg, mål och kriterier samt examinationer och feedback. Uppdelningen har 
inte varit helt enkel utan vissa intervjuavsnitt har jag bedömt tangera flera av problemområdena 
och således analyserats utifrån flera problemområden. Tillvägagångssättet när jag analyserade 
elevsvaren gick således till så att jag började med historisk kunskap och tog hjälp av mina 
centrala begrepp (genetisk/genealogisk historieförståelse, livsvärldsbehov, lilla/stora historien 
mm) för att ställa dessa i relation till elevernas utsagor. Jag gick sedan vidare och analyserade 
de andra två områdena på samma sätt i relation till mina centrala begrepp. En elevs utsaga om 
vad som utgör historisk kunskap eller vad man skall lära sig i historia i skolan ställdes således i 
relation till exempelvis begreppsparet genetisk och genealogisk historieförståelse. Vilken form 
av historieförståelse ger elevsvaret uttryck för? På detta sätt sökte jag mönster och tendenser i 
elevernas svar. Det är av stor vikt att här påpeka att de tolkningar som gjorts är just mina 
tolkningar. Min förhoppning är dock att det genom min resultatredovisning skall gå att ställa 
mina slutsatser i relation till elevsvaren och således möjliggöra en intersubjektivitet. 

Mitt metodiska tillvägagångssätt vid intervjuerna och inte minst vid analysen av resultatet kan 
således beskrivas som fenomenografiskt inspirerat. Rosengren och Arvidsson har beskrivit ett 
fenomenografiskt tillvägagångssätt på följande vis: 

I stort sett går den till så att den studerade personen (studenten) [sic.] får berätta i egna ord 

om sin upplevelse av något […]. Det studenterna berättat analyseras sedan i jakt på mönster 

i berättelserna.82 

På 1970-talet genomförde Ference Marton m.fl. en fenomenografisk studie om inlärning och 
omvärldsuppfattning. Intresset för undersökningen och forskningen var till stor del inriktat på 
vad människor får ut av en skriven text, vilken kunskap de tillgodogör sig, samt hur de går till 
väga för att ta sig an en text och skaffa sig kunskap.83 Resultatet av studien presenterades genom 
en mängd citat från de intervjuade personerna. Syftet med ett sådant tillvägagångssätt var att 
man ville föra fram att resultatet av forskningen och metoden stod att tydligt finna i boken, 
”Mycket av vad vi på det viset fick reda på står att läsa om i denna bok”.84 Jag har i denna 
uppsats resultatkapitel (kapitel 5) precis som Marton m.fl. försökt säga det jag vill ha sagt med 
hjälp av ett stort antal citatexempel. Detta då jag anser att det gör eleverna bakom uppsatsen mer 
levande samt att det ger läsaren en inblick i elevernas svar vilket ger tyngd och bakgrund till 
analyser och slutsatser. Då min intention med uppsatsen var att ge ett elevperspektiv så anser 
jag att citaten stärker ett sådant perspektiv. De citat som lyfts fram i redovisningen av resultaten 

                                                      
82 Rosengren & Arvidsson 2002, s. 65 
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visar enligt mig på tendenser i materialet, de sammanfattar och pekar på de tolkningar och 
funderingar som jag utifrån mina centrala begrepp funnit typiska och intressanta i elevernas 
svar. Mängden citat kan kanske för läsaren uppfattas som ganska arbetsamt att ta sig igenom 
men jag tror samtidigt att det stärker intersubjektiviteten och öppenheten i uppsatsen då läsaren 
själv kan ta del av elevsvaren och ställa dem i relation till de tolkningar och slutsatser som jag 
gör. Med en fenomenografiskt inspirerad metod och resultatredovisningen, som i min uppsats, 
blir kanske citaten någon form av motsvarighet till en kvantitativ forsknings tabeller.85 

4.2.1 Undersökningens deltagare 

Som nämnts ovan ligger skolan i en av Stockholms förorter, en så kallad invandrartät förort där 
minst 81% av eleverna på ett program har utländsk bakgrund.86 De elever jag har intervjuat  har 
samtliga en utländsk bakgrund87 och går alla på naturvetenskapliga programmet. Eleverna går i 
samma klass och jag har själv träffat dem tidigare under den praktik jag genomförde på skolan 
som en del av min utbildning. Som nämnt omfattar studien intervjuer med sex elever. Dessa sex 
elever valdes ut genom att jag bad deras historielärare fråga några elever om de frivilligt ville 
deltaga i min studie. Jag uttryckte för läraren en önskan om att eleverna, enligt hennes 
bedömning, skulle befinna sig på olika kvalitativa nivåer i historisk kunskap. 

Även om ett genusperspektiv hade varit intressant i relation till mina frågeställningar så är det 
inte syftet med denna uppsats utan det får istället bli föremål för vidare forskning inom 
problemområdet. Mitt urval har som sagt istället varit beroende av de elever som anmält sig 
som frivilliga vid lärarens förfrågan. Således har könsfördelning blivit en aning sned och fem 
kvinnor har deltagit men bara en man (elev VI).  Jag har som material till min studie fått sex 
elevers syn på mina frågeställningar och mitt problemområde vilket utgör det elevperspektiv 
som jag eftersökt. 

På den skola som ingår i denna studie använder man sig av ett speciellt upplägg vid bedömning 
och betygsättning, inte minst i historia. Som ett resultat av detta får eleverna inte betyg i 
historia, A- och B-kursen, förrän efter höstterminen i trean. Det fanns vid tiden för denna studie 
således inte någon elev på skolan som fått ett slutbetyg i historia. Istället får eleverna omdömen 
utifrån nivåerna IT (icke tillfredställande), T (tillfredsställande) samt MT (Mycket 
tillfredställande). Av de elever som deltagit i min studie har tre stycken T (elev I, II och III) och 
tre stycken MT (elev IV, V och VI) i omdöme för historia. 
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86 http://www.skolverket.se/sb/d/1776/url/ 2008-10-10 statistik över Sveriges gymnasieskolor 
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5. Resultat 

I redovisningen av arbetets resultat kommer jag att strukturera kapitlet utifrån de 
frågeställningar som jag har i uppsatsen. Dessa frågeställningar har som påpekats i sin tur varit 
ledande då jag utformat de områden som jag och eleverna diskuterat under våra samtal. 
Intervjuerna har inte nödvändigtvis förts i den ordning som de olika områdena presenteras här, 
men för att strukturera resultaten känns detta som en bra indelning. En indelning som till viss 
del kan anses följa en tankekedja som varje lärare ställs inför då det gäller att ta sig an historia 
som skolämne. Med början i funderingar kring vad som är historisk kunskap försöker läraren 
sedan att formulera mål och kriterier på vad som skall uppnås och kontrolleras under 
utbildningen och undervisningen. Nästa steg blir då att utforma examinationer för att få syn på 
de kriterier man söker och ge feedback till eleven för att hjälpa denne i sin kunskapsutveckling. 

5.1 Ett elevperspektiv på historisk kunskap 

5.1.1 ”Men i grunden är det ju fakta alltså” 

Jag inledde samtliga intervjuer med att fråga eleverna om vad de ansåg att historisk kunskap var 
för någonting. Ofta missförstod de dock frågan, kanske som ett resultat av de språkliga 
svårigheter som påverkade intervjuerna88, och svaren blev i form av att eleverna räknade upp 
personer som de ansåg vara duktiga i historia. ”Som historielärare kan man, jag vet inte jobba 
på museum” (Intervju III). De elever som av deras lärare ansågs ligga på en högre kunskapsnivå 
kom dock ofta fram till ett svar som ganska väl överensstämmer med det genetiska 
historieperspektivet. Historien ses som en tidslinje där förståelsen handlar om att veta vad som 
hänt längs med linjen och varför vi står där vi står idag. Vidare är det tydligt i elevernas svar att 
den kunskap man skaffar sig, den kunskap man har om man är duktig i historia, den består av 
fakta som placeras in längs denna tidslinje. Följande elevsvar kan illustrera en sådan tolkning: 
”Ja, historia för mig det är liksom fakta.  Även fast ibland läraren kanske kommer in på mera 
resonemang och tänka och så men i grund är det ju fakta alltså” (Intervju VI). Historia handlar 
inte heller om vilka fakta som helst utan det handlar om fakta i dåtiden. Elevernas tolkningar av 
historisk kunskap har förutom en grundläggande genetisk förståelse även ett innehåll som enbart 
tycks kretsa kring två av de tre tidsformerna. Det rör sig om fakta i dåtid för att förstå nutid. 

Vad vet de för någonting? Vad är man duktig på om man är duktig på historia? 

Vissa, de vet från början…från bakgrunden till allt, de här som har hänt. Ja…sen vi…vi vet 

inte så mycket. Ja, eller jag vet inte vad man skall säga, typ nu politiker. På nyheterna, dom 

ungdomarna dom vet inte så mycket, för de vet inte bakgrunden till allt de hära, men de 

äldre de vet. 
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Så historia som bakgrund? 

Ja… 

Historia handlar mycket om… 

…bakgrunder, det som hände från början alltså (Intervju II). 

Förutom att ovanstående elevsvar visar på ett ”dåtidsfokus” så visar det även på en annan 
aspekt. Svaret visar på en viss tro på auktoriteter och ålder som en indikation på historisk 
kunskap.  

I de fall då elevsvaren antyder en annan form av förståelse för historisk kunskap, en förståelse 
inriktade på mer än bara fakta, så framgår det att det är en kunskap som för eleverna är svår att 
sätta ord på. ”Alltså…föra slutsatser efter någon historisk upplevelse som har hänt, ska man 
kunna föra slutsats på det. Eller kunna…eller mest är det slutsats eller kunna lägga allt i 
historiska perioder” (Intervju IV). I detta svar kan anas en tolkning av historisk kunskap som 
något mer än bara fakta. Visserligen handlar det om att placera in historien i tidsepoker, 
samtidigt är det enligt denna elev också av vikt att kunna dra slutsatser av detta. Men när jag ber 
eleven att utveckla vad som menas med en historisk slutsats likställs detta ofta med 
konsekvenser. Eleverna har svårt att sätta ord på den kunskap de menar kännetecknar historisk 
kunskap, men det rör sig om mer än bara enkla konsekvenser och det som står skrivet. 

Ja men typ om vi tar franska revolutionen hur den alltså kom till, alltså orsaker det finns så 

här enkla orsaker men man kan så här mer. ”varför kom just den här orsaken” eller…ja 

man måste kunna mer än bara verkligen så här skrivet. 

När du säger slutsatser sådär. Alltså franskarevolutionen som exempel, vad är en slutsats? 

Ja men alltså så här se hur så här konsekvenser, konsekvenser menar jag, hur det har 

kommit till vår samhälle. Vad det har gjort för vårt samhälle, mer så här djupt förutom att 

Frankrike, Frankrike är så här demokrati utan mer så här djupt hur det har kommit in i 

vårt samhälle (Intervju IV). 

Detta svar kan enligt mig visa på en kvalitativ skillnad mot ovan citerade elevsvar som mer 
visade på en förståelse av historia som fakta. Även om eleven i detta svar har svårt att sätta ord 
på kunskapen så pekar det på att historisk kunskap är något mer än bara det som står skrivet. 
Dock hamnar resonemangen ofta i cirklar, konsekvenser blir orsaker som blir ”så här djupt” 
som blir ”så här djupt hur det har kommit i vårt samhälle”, vilket till syvende och sist handlar 
om att förstå orsaker och konsekvenser längs tidslinjen, ett genetiskt historieperspektiv. 

5.1.2 ”Skolans historia är allmän - min är personlig” 

En annan aspekt som är viktig att belysa är det faktum att ingen av eleverna relaterade frågan 
om historisk kunskap till den egna historien. Det egna personliga meningsskapandet är en 
central del av historiemedvetandet. Den egna historien anses i såväl styrdokument som i 
litteratur kring historiemedvetande ha en viktig roll att spela för vår identitetsbildning. Som jag 
tidigare varit inne på i detta arbete är den identitetsskapande processen, jaget i historien, den 
lilla historien, dock ganska frånvarande i betygskriterierna för godkänd i historia A. 

Under intervjuerna ställde jag frågan till eleverna om de känner att historia är nyttigt för dem, 
om de känner något eget behov av historia. Min avsikt var att försöka fånga upp den aspekt som 
Jensen beskriver som ett behov i livsvärlden, eller den aspekt som innefattas i Klas-Göran 
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Karlsson beskrivning av den genealogiska historieförståelsen. Samtidigt ville jag även försöka 
nå elevernas tolkningar av den tredje tempusformen, historia som ett redskap för framtiden. 
Denna tredje tempusform, framtiden, är en aspekt av historia och historiekunskap som fått en 
stor betydelse i diskussionen om historiemedvetande samt i de nuvarande styrdokumenten. Av 
elevsvaren att döma är dock elevernas tolkningar långt ifrån styrdokumentens och forskarnas 
perspektiv. Den historia som möter eleverna i skolan tycks ge vid handen att deras tolkningar av 
historisk kunskap sällan innefattar framtidsperspektiv eller möten mellan behov i livsvärlden 
och historiekunskap. Historieämnet tycks i elevernas svar vara starkt förknippat med skolan som 
institution. Tolkningen av historia är att det är något som enbart blir nyttigt i den mån man vill 
ha ett jobb där man arbetar med historia. ”Aa, just för mig det är inte så viktigt med 
historia…aa…för det jag vill bli. Aa, det är bra att lära sig” (Intervju III). Visserligen är 
historia bra att lära sig, men inget som jag som elev har nytta av, tycks var den oftast 
förekommande tolkningen. Min tolkning av dessa svar är att de ligger i linje med Hartsmars 
påpekande om att elever i skolan lär sig en retorik. En retorik där man kan reproducera och 
uttala styrdokumentens och betygskriteriernas ord och formuleringar men där de sällan omsätts i 
praktik.89 Min tolkning är att eleverna inte i undervisningen, eller i något annat socialt 
sammanhang, erbjuds möjligheten att reflektera på ett metaplan över historia som skolämne. 
Således blir aldrig retorik av typen ”’detta är viktigt för att ni ska förstå vad som sker nu och det 
som kan ske i framtiden”90 en del av elevernas eget historiemedvetande. Förståelsen av varför 
man sysslar med historia inriktar sig således enbart på framtiden i den mån att det handlar om 
vilket jobb man skall ha. Skolan och den kunskap som förmedlas där hör enbart ihop med den 
egna personen på så sätt att man kan få ett jobb inom respektive ämne. Först då blir kunskapen 
värd något. En elev uttrycker det mycket beskrivande på följande sätt när hon får frågan om 
historia känns nyttigt eller viktigt för henne: ”Alltså nej…inte så mycket. Alltså jag vet inte, 
kanske i framtiden det blir någon nytta av det men just nu känns det i alla fall inte som att kung 
Karl Gustav kommer hjälpa mig i framtiden” (Intervju IV). Citatet säger en hel del om elevens 
förståelse av historia som kunskap man stoppar undan för att eventuellt plocka fram någon gång 
i framtiden. Det visar även på en tolkning av vad historia i skolan handlar om, kung Karl 
Gustav, samt att han inte ses som någon hjälp för eleven. 

Tidigare har påpekats hur en elev hänvisade historisk kunskap till ”de äldre” och till politiker. 
När det handlar om att göra skolans historia relevant för det egna jaget så intar flera elever en 
liknande hållning där historia blir relevant i den mån man själv har upplevt den eller levt en 
längre tid och således själv varit en del av skolhistorien. 

Ja, eller vad är din historia, vem är du? Har det någonting med historia att göra? 

Inte det som vi snackar om i skolan i alla fall. Men det är också typ av historia, det som har 

hänt i mitt förra liv. Eller inte mitt förra liv men typ när jag var yngre och sådära. Men det 

är min typ egen historia men det är inget typ med den historian i skolan att göra. 

Ok, vad är skolans historia då? Om du säger, vad är skillnaden mellan din historia och 

skolans historia? 

                                                      
89 Hartsmar 2001, s. 109 

90 Karlsson, Per-Arne 2004, s. 2 
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Skolans historia är mer allmänt min historia är personligt, det som har hänt just mig 

ingen…eller det kanske har hänt andra men det är inte något som påverkar framtiden så 

mycket. Skolans historia det är de som påverkat alla, det som är viktigt för alla. 

Känner du att skolans historia är viktig för dig? Känner du att din historia och skolans 

historia möts någonstans? 

Nej, inte riktigt. Nej. 

Varför då? Vad är det som saknas eller vad är det som skulle kunna göra att de möts? 

Jag vet faktiskt inte. Kanske när vi snackade om arabvärldens historia, då kanske. Men, 

nej. Alltså jag föddes 1990-talet, det är inget som påverkar mig så mycket. Kanske när jag 

blir äldre. (Intervju V) 

Som beskrevs i tidigare kapitel har Klas-Göran Karlsson påpekat hur historiemedvetande 
handlar om en dubbel tankeprocess, människan är skapad av historia på samma gång som vi är 
skapare av historia. Så länge en elev inte förstår sig själv som en del i den historia hon eller han 
möter så kan det antas vara svårt att utveckla ett historiemedvetande i den mening Karlsson talar 
om det. När eleverna talar om varför man skall läsa historia så handlar det om att genom det 
som varit förstå det som är nu. Men när eleven skall lägga till sig själv i denna ekvation, när 
eleven skall förstå sig själv i detta nu, då uppstår en avgrund mellan historien och 1990-talet då 
eleverna föddes. Jag tolkar det som att eleven varken förstår sig själv som skapad av historien, 
den historia som förs fram i skolan, eller skapare av historia överhuvudtaget. Svaret visar på 
samma problematik som Hartsmar kommer fram till i sin avhandling, som Per-Arne Karlsson 
refererat och diskuterat, ”den lilla historien” förankras inte i ”den stora historien”.91 

I en av intervjuerna som jag genomförde fick jag ett mycket intressant svar när jag frågade en 
elev om varifrån hon trodde att hon fått de uppfattningar som hon har kring historieämnet. För 
det första gjorde eleven klart att hon trodde att hennes tankar kom ifrån hemmet. När jag sedan 
frågade om det var så att hon fått en del av det ifrån skolan svarade hon med att hänvisa till en 
tidigare historielärare som hon haft på högstadiet. 

Så det kommer inte från någon lärare som säger att det är det här jag vill att ni skall kunna? 

Nej…nej. Det är mer att det bara kommer så här…att vi får…till exempel när vi gick i nian 

då fick man faktiskt lite hjälp också av henne eftersom hon förklarade också utifrån sina så 

här, hennes själv egna situation som hon har gått igenom jämfört med historien, som till 

exempel utifrån en speciell historisk upplevelse. Då tänker man så här att ”a det har också 

hänt mig, konstigt” och så dära. Då får man lite hjälp sådära för att kunna börja. För 

annars är det bara något som flyter på så här, det bara kommer (Intervju IV). 

Den åsyftade lärarens användning av sig själv som utgångspunkt i historieundervisningen tycks 
ha hjälpt eleven på traven då det gäller att i sin tur fundera över sig själv i historien. Den lilla 
historien möter den stora och detta verkar i sin tur bidra till en annan syn på vinsterna med 
historia i skolan samt hur eleverna använder det i sin egen vardag. När jag med samma elev 
diskuterade det nyttiga med historia så återkom vi till hennes högstadielärare. 

Var det någon skillnad, du pratade om att ni hade lite annat på högstadiet? Gav det… 

                                                      
91 Karlsson, Per-Arne 2004, s. 3 
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…högstadiet, ja faktiskt. Vi hade faktiskt en som var, om jag får svära, jättebra, hon var 

jättebra lärare. Hon var så hära, alla satt jämt och lyssnade för att hon fick dig verkligen 

att först… borra in i din hjärna, till och med ditt hjärta så att du måste förstå alltså hur det 

har drabbat oss och hur det är så och så. Det är så man känner, men det är… är verkligen 

nyttigt, ibland när man satt ock snackade vi tjejer så hära, då kom massa såna dära SO, vi 

hade SO, samtal in och så. Så det kändes men just nu det är så här,,,gymnasiet man vill 

bara, bara massa ämnen man vill bli klar med dem. Med gymnasiet också så här man 

tänker inte…det första man tänker, lärare, det är ”vad ska man göra för att få MVG?” man 

bryr sig inte om vad ämnet är, vad det handlar om, vad det kommer att hjälpa mig i 

framtiden, så länge man får MVG på det, då är det bra (Intervju IV). 

Svaret antyder att historieläraren, till elevens förvåning, faktiskt fick historiska resonemang och 
diskussioner att dyka upp i vanliga samtal mellan tjejkompisarna, kanske till och med i samtal 
utanför skolans fysiska miljö. Svaret pekar även på att tiden i gymnasiet mer tycks handla om 
fokus på bokstäver i form av betyg än på själva det ämne man studerar. 

5.2 Ett elevperspektiv på betyg, mål och 
kriterier 

I LPF 94 klargörs det att läraren kontinuerligt skall informera eleverna om deras utveckling 
samt att eleverna skall ha kunskap om sin egen utveckling och de kriterier som används vid 
bedömning. Eleverna skall således också enligt läroplanen kunna bedöma sin egen prestation 
och sina resultat i relation till andras bedömningar utifrån kraven i kursplanerna. Vidare skall 
läraren göra en allsidig bedömning och kontrollera elevens kunskaper på olika sätt, muntligt 
skriftligt osv.92 Hur uppfattar då eleverna mål och kriterier i skolans historieundervisning. Hur 
tolkar eleverna de krav som ställs på dem i historieämnet? 

5.2.1 ”Att kunna bakgrunden och vara aktiv på lektionerna” 

Återigen är det den genetiska förståelsen och den faktabetonade historien som gör sig gällande i 
elevernas svar och tolkningar. Efter I samband med att jag ställde frågor om betygskriterier i 
historia så bad jag eleverna att redogöra för vad de uppfattar att man skall kunna i historieämnet. 

Nja, alltså vad är ett kriterie? Om läraren säger ”här skall ni få kriterierna, vad får ni då? 

Vi får betyg…vi kan…öh, kriterier jag vet inte, kanske betyder hur vi ligger till. Vilka, vilka 

mål man skall uppnå och så. 

Så ett kriterie, det är målen som man skall… 

…ja, som man skall uppnå för att få…ja, eller för att bli godkänd. 

Vet du vad…om vi säger (…)93 vet du vad hon vill att ni skall kunna i historia? 

Bakgrunden till allt.  

                                                      
92 LPF 1994, s. 14-16 

93 I de fall ett namn har nämnts under intervjuerna har jag, för att bevara anonymiteten, vid 

transkriberingen ersatt detta med (…) 
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Bakgrunden till allt? 

Ja hur de hade…hur allting började från början. Från flodkulturerna och allt det hära. Det 

som har hänt, som uppstår här i världen (Intervju II) 

Elevens tolkning av kriterier är att det är mål som man skall uppnå vilket är en genomgående 
tolkning som ges under samtliga intervjuer. Ingen av eleverna har dock fått se de nationella 
betygskriterierna i historia, men vissa påpekar att de finns att hämta i fronter men att de inte 
själva gått in och tittat där.94  

När det då kommer till vad det är som man skall kunna i historia så stämmer elevernas åsikter 
och tolkningar väl in med den bild som de gav av historisk kunskap och historia i allmänhet. 
Det som krävs utgår återigen från en genetisk förståelse, där historien löper längs med en linje 
från flodkulturer till den punkt vi befinner oss vid idag, det handlar om bakgrunden. Den 
kunskapssyn som förs fram i styrdokumenten visar som tidigare diskuterats på en 
konstruktivistisk kunskapssyn, men också på en syn där de olika betygsstegen representerar 
kvalitativa skillnader i kunskaper. Elevernas svar på vad som krävs för de olika betygsstegen 
visar visserligen på vissa kvalitativa skillnader men det är en mycket enkel förståelse som visar 
sig i elevsvaren. Betyget Godkänd förknippas med enkla och korta svar på enkla frågor medan 
de högre betygstegen innefattar kunskaper som att jämföra, diskutera och egna åsikter. En elev 
uttrycker det på följande sätt: ”För att få G är det inte så svårt, man behöver bara kunna 
grunderna. Sen VG, MVG man måste diskutera det man tror, öh, man måste diskutera sådära 
skriva mycket” (Intervju III). En annan elev beskriver skillnaden så här: ”Det som jag ser det G, 
det finns bara ett ord, ett svar eller max en mening. Kanske rabbla upp de här grejerna. Det 
kanske är fem poäng, fem poäng för varje punkt. Kanske de svårare du måste skriva lite mera 
kanske så här sex rader. Eller sju, åtta eller tio rader” (Intervju VI). Förutom att godkänd 
förknippas med det enkla och kortare så visar svaren även på att en kvantitativ förståelse av 
skillnaden mellan betygsnivåerna. För att få de högre betygen påpekar ofta eleverna att det 
handlar om att skriva mer.   

Även om eleverna i intervjuerna säger att de inte fått se betygskriterier i historia så använder sig 
eleverna ofta av begrepp som tycks hämtade ur läroplaner och betygskriterier. En förklaring till 
detta kan kanske vara att många av begreppen är återkommande i styrdokument även i andra 
skolämnen och att eleverna ”samlat på sig” begreppen under åren i skolvärlden. Vad är det då 
som man skall skriva mer av? Det handlar om att man måste jämföra, analysera och komma 
med egna tankar. Men eleverna har svårt att sätta ord till dessa kunskaper. Vad är det egentligen 
som man gör när man analyserar, jämför eller diskuterar? De elever som har fått MT i omdöme i 
historia, vilket således antyder de högre betygsstegen, ombads att motivera sitt betyg i historia. 
Vad var det som de hade gjort för att få sitt betyg? ”Det är svårare frågor, du måste kunna ännu 
mer. Kanske du måste svara rätt på exakt allting och sådär” (Intervju VI). Vad det handlar om 
är att svara rätt på mycket, kanske allt. Men inte bara det, det finns även andra motiveringar, 
kriterier, på vad som ger ett högre betyg. 

Vad har du för omdöme? 

                                                      
94 Fronter är skolans egen server eller tekniska bas för kommunikation mellan lärare och elever. 

Här kan lärare lägga upp material, betyg, kriterier osv. som kan vara till stöd för eleverna i 

undervisningen. 
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Jag har MT 

Vad har du gjort för att förtjäna det? 

Jag har fått MVG på mina prov. Jag har varit aktiv på lektionerna. 

Om vi säger du har fått MVG på dina prov, vad är det som du gjort då? 

Jag har svarat alltså sådär fördjupat mig i frågan. Alltså svarat så här, lagt mig in i olika 

de här tidsepokerna. Så jag har gjort det i steg så hära så att hon skall kunna läsa det som 

en flytande text så hära. Och på lektionerna då har jag varit aktiv och varje gång hon 

frågar en fråga räcker jag upp handen och försöker svara så här djupt och så. 

När du säger att du har fördjupat dig då, vad gör man då? 

A, man typ om det hära…om vi säger att vi har gjort ett prov på industriella revolutionen. 

Då går jag så här in mer med start så hära. Jag lägger in i olika delar så som hon vill så 

hära, start, vad hände och kanske också jämföra med olika så här tider som nu, då. Så att 

det blir mer som en flytande text. (Intervju IV) 

Elevens uppfattning av vad det är som ger ett högre betyg innefattar det jag tidigare påpekat, 
fördjupning och jämförelser. Eleven har dock svårt att sätta ord till de kunskaper, den egna 
prestationen, som visat på de högre betygen. Det är svårt att konkretisera kunskaperna, i detta 
fall i relation till industriella revolutionen. Sedan är det anmärkningsvärt att eleven i svaren även 
innefattar aktivitet på lektionen, räcka upp handen, och kompetensen att kunna formulera en 
flytande text som kriterier på högre betyg. Det tycks således som om elevens tolkning av vad 
det är som är betygsgrundande till viss del innefattar sådant som inte uttrycks i nationella 
betygskriterier. Även sådana kriterier som Per Måhl kallat beteendekriterier, tycks enligt 
elevens tolkning, innefattas i betyget. I det kunskapsrelaterade betygsystemet är tanken att man, 
till skillnad från det grupprelativa, skall kunna göra uttalanden om vad en elev faktiskt kan. Ett 
visst betyg motsvarar vissa i förväg uppställda krav. När eleven i sin tolkning även infogar ”att 
vara aktiv på lektionerna” som ett kriterie för betyg så är det ett beteendekriterie som inte kan 
bidra till kunskap om ”eleven NN kan XX”.95 Genom muntlig aktivitet på lektion kan eleven 
visa på de i förväg uppställda kriterierna, men bara själva ”aktiviteten på lektionen” kan man 
inte göra det. Att visa att man vill svara på frågor är enligt kursplanen inget betygskriterie i 
ämnet historia. Snarare är flit och ambition exempel på sådant som enligt skolverket inte får 
vägas in i betyget.96 Vidare uttrycker samma elev en önskan om att sådana beteendekriterier 
borde innefattas mer i betygen. 

Spelar det (att vara aktiv på lektionen, sitta rakt, ha penna sudd [sic.] ) roll för betyget 

också? 

Ja, jag tycker det. Ja jag tycker det, det visar att man deltar och det visar att man vill. Så 

om man sitter och slappar och sen kommer ett prov det känns som man ska vara så här 

delta, man ska vara aktiv (intervju IV). 

                                                      
95 Måhl 1998, s. 109-110. Måhl för i samband med resonemanget om beteendekriterier även en 

diskussion om vad effekterna av användningen av sådana kriterier i skolan kan bli. 

96 Skolverket 2004. Likvärdig bedömning och betygsättning, s. 30 
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Samma elev talar, i relation till vad som hon tolkar som betygsgrundande, gillande om lärarens 
system som beskrivs som lite gammaldags men önskvärt. ”Hon har så här sitt rakt, lyssna, ha 
boken framför dig, penna, sudd” (Intervju IV). En annan elev motiverar sitt omdöme i historia 
på följande sätt: ”Ja, jag är med på hennes lektioner, antecknar vad hon säger” (Intervju II). 
Även detta svar antyder beteendekriterier snarare än kunskapskriterier.  

5.2.2 ”Omdömen – för lärarnas skull?” 

Som jag tidigare redogjorde för tillämpar man på den skola i vilken eleverna i dessa intervjuer 
går en form av omdömessystem istället för de vanliga betygsstegen. Eleverna får omdömena IT, 
T och MT fram till dess att betygen sätts för varje kurs. Dock verkar det inte som att systemet är 
helt genomgående då vissa prov betygsätts med de vanliga betygen. Då system med omdömen 
säkerligen inte är unikt för denna skola tyckte jag det var intressant att fråga eleverna om vad de 
generellt tyckte om just detta system. Tilläggas skall här att omdömena alltså inte bara 
tillämpades inom ramen för historieundervisning utan även i andra ämnen. Det verkade som att 
eleverna fick omdömen på muntliga redovisningar/förhör medan proven betygsattes enligt de 
vanliga betygsstegen. 

Elevernas tolkningar av användningen av dessa system är att det rör till saker och ting. Det blir 
svårt att veta var man ligger. ”De borde bara ha bestämt ett …alltså…antingen T, MT eller så 
G, VG, MVG. För om man har MT, T man vet inte var man ligger. För MT är typ som MVG och 
T det är G, var finns VG?” (Intervju II). Eleven uppfattar det som svårt att översätta omdömena 
till de betyg som sedan skall ges vid slutet av kursen. Svaret kan även tolkas som att betyg och 
omdömen är förknippade med de antal som de utgör och uppfattas som bokstäver. Av vad som 
framgått i intervjuerna har inte eleverna någon kritik att rikta emot vilka kunskaper eller 
kriterier som ligger bakom de olika omdömesstegen. Det är sällan eller aldrig i sådana termer 
som betygs/omdömesdiskussionen förs. För eleverna verkar problematiken vara att tre 
betygsomdömen skall bli fyra betygssteg, inte vilka kunskaper dessa visar på. En elev har 
således tolkat omdömena lite annorlunda, än i citatet från elev II, och antyder samtidigt i svaret 
hur elever uppfattar skolan och de olika ämnena generellt. Det är en stressig vardag där man 
måste vara pragmatisk och en god strateg för att hinna med. 

Fast för oss elever det är mycket bättre med VG/MVG, för då vet vi i det här ämnet där 

ligger jag redan MVG, då kan jag satsa på det här ämnet där jag bara har VG så lär jag 

mig. Istället du har två MT och du kanske pluggar i den du har MVG redan och den andra 

du kanske inte pluggar på. Det är liksom roligare att få vet vad du har exakt än att, ja okänt 

så…(Intervju VI) 

Denna elev har istället uppfattat MT som innefattande både VG och MVG, inte att det 
nödvändigtvis måste vara ett av dem vilket elev II ovan gav uttryck för. Detta i sin tur försvårar 
de strategiska val som eleven anser sig stå inför, det vore således önskvärt att MT preciseras till 
ett av betygen. Svaret visar återigen på det faktum att kunskapsdiskussion och kunskaper är 
svåra att se bortom bokstäverna. En sådan diskussion hade kanske kunnat klargöra för eleverna 
vad MT innebär samt flyttat fokus från en bokstavshets till en fråga om kunskaper i ämnen. 

Eleverna visar också i sina svar att de är ganska överens om vad det finns för vinster med ett 
omdömessystem. Framför all tycks det vara lärarna som enligt eleverna tjänar på det, det blir 
lättare att dela ut två omdömen T eller MT än tre steg G, VG, MVG. Men framför allt är det 
enligt elevernas tolkningar så att lärarna kan använda omdömen som en sporre på ett annat sätt 
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än om man använde betyg. I alla fall när det handlar om de högre betygen. Eleverna tycks känna 
sig själva och sina skolkamraters beteenden så väl att de har full förståelse för en sådan 
användning av omdömen. 

Jag tycker det är lättare typ så här att betygsätta, det är ju lite svårt så här att sätta mellan 

VG/MVG. De lägger säkert så här MT tills de är säkra så här i vad de skall lägga för betyg 

för annars kanske så här MVG och sedan efter eleven vet så här, sen de blir lite sämre sen 

man får VG på betyget så det blir lite knasigt där. (Intervju III) 

 

Så det är svårare då (för lärarna [sic.] ) om de har fler steg? 

Ja, för då typ om man ger någon MVG, ja men då typ bara ”jag har redan mitt MVG, jag 

behöver inte plugga så mycket. Jag har klarat det hära”. 

Så betyget skall alltså vara för att sporra elever, får de ett MVG så slappnar de av. 

Ja. (Intervju IV) 

Tidigare svar antydde att man med VG och MVG vet var, i vilket ämne man som elev skall 
lägga in kraften, och detta svar pekar i samma riktning. Ett MVG får elever att slappna av och 
inte anstränga sig nog i ämnet. Detta skulle, enligt eleverna, ur ett lärarperspektiv tala för 
användningen av omdömen som MT. 

5.2.3 ”McDonald’s utan betyg – men är VG värt en sjua?” 

Avslutningsvis är det intressant att föra fram hur eleverna tolkade de betyg/omdömen som de 
fått. Vad betyder egentligen ett betyg? Eleverna tolkade samtliga denna fråga som en fråga om 
känslan av ett betyg, känslan när man får ett bra eller dåligt betyg. Ingen av eleverna tolkade det 
först och främst som att betyget betyder att man tillägnat sig vissa kunskaper. Istället handlade 
det om en känsla, ”Glädje, alltså det känns sådära att jag uppnått det jag ville för min strävan 
är alltid efter MVG och när jag får det betyget då alltså det känns sådära som om jag har 
vunnit en miljon eller någonting” (Intervju V). Eleverna tycks inte reflektera över vad det är 
som betyget innefattar, det handlar snarare om att få det betyg man vill ha, bokstäverna. ”Det är 
inte så mycket har jag VG betyder att jag kan så, så ,så. MVG jag kan så, så, så. Det är mer så 
här jag har fått mitt MVG, man tänker inte på det där”  (Intervju IV). Resultatet i mina 
intervjuer påminner här om det resultat som lyfts fram i skolverkets rapport Den rimliga skolan.  

Mot bakgrund av detta blir det aktuellt att fråga sig i vilken utsträckning det inom skolan 

förs en dialog om bildning och kunskapsbedömning, en dialog som involverar eleven. 

Kanske skulle man då kunna få höra en elev säga – ”Äntligen förstår jag algebra!” istället 

för ”jag har höjt mig i matte!”97  

Den kvantitativa synen på betygsstegen som diskuterades ovan (avsnitt 5.2.1), att ett MVG 
kräver att man skriver mer, går även igen i en av elevernas tolkning av vad betygen betyder. 
Eleven förknippar med ens betygen med olika poäng på en skala. Det betygssystem som vi har i 
skolan idag utgår från att kunskap är kvalitativt samt att de olika betygsstegen visar på 
kvalitativa skillnader i elevers tänkande. En annan uppfattning än den som framkommer i 
styrdokumenten ges av följande funderingar: 

                                                      
97 Skolverket 1999, s. 60 
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När jag får VG betyder att jag ligger bra till. Sedan alltså, det är nivåer, vi säger skala. Tio 

det är MVG, VG är fem…nej VG a fem…sen G…a nej, VG är sju och G är fyra, fem. Och 

sen om jag får VG då jag får så här den nivå jag klarat är VG och sen om jag vill ha MVG 

jag måste jobba på mera. (Intervju II) 

Elevens omtolkning av betygen till en poängskala eller sifferskala är inte unik för elever. 
Problematiken och motsättning mellan kvalitativt och kvantitativt finns på sätt och vis inbyggt i 
det nya betygsystemet. Det skall fungera både som ett pedagogiskt redskap baserat på 
kunskapsstandard, men det skall samtidigt fungera som verktyg vid urval till högre studier. Som 
sådant verktyg omsätts betygen till siffror på en skala. Elevens svar på betygens betydelse kan 
således tolkas och förstås till viss del utifrån den paradox som Selghed pekat på och som är en 
del av hela skol- och betygsystemet som sådant. 

Men betygen är inte bara känslor och siffror, de innebär även möjligheter eller begränsandet av 
möjligheter för eleverna i deras framtida arbetsliv. Den tolkning av betygen kan belysas med 
följande elevsvar: 

Ja alltså det behövs ju bra betyg för att vara med, komma i på bra linje och så efter 

gymnasiet. Då kan du få bra jobb och bra betalt och bra liv. Göra det jag vill göra. Om jag 

får IG eller G i alla ämnen då kanske jag inte kommer in på det jag vill göra. Jag kanske 

hamna på typ McDonald’s eller någonting. Jag har inte råd att gör massa saker och så 

kanske jag trivs inte med mitt jobb. Därför det är bättre att ha så höga poäng som möjligt. 

Det vill säga man har så många möjligheter som möjligt. Det är så som jag ser det. 

(Intervju VI) 

Betygsättning innebär en myndighetsutövning och som lärare har man en stark påverkan på 
elevers framtid. Elevernas tolkningar av betygen visar på att de är högst medvetna om denna 
aspekt, samt att det utgör en viktig del av deras förhållande till betygen. I redogörelsen för 
elevernas tolkningar av historisk kunskap ovan, det man lär sig i historia, påpekade jag att de 
inte såg kunskaperna som relevanta för deras framtid, om man inte ville bli historielärare eller 
jobba på museum eller liknande. Samtidigt är eleverna väl medvetna om vikten av bra betyg för 
framtiden. Betyget som sådant, bokstäverna, är eftertraktade och viktigt, men de kunskaper i 
historia som ligger bakom betyget tycks inte tillmätas samma vikt. Återigen framstår ett glapp, 
ett glapp mellan kunskap/skolvärd på ena sidan och betyg/livsvärld på den andra. 

5.3 Ett elevperspektiv på examinationer och 
feedback 

Examinationer är en stor del av vardagen för eleverna. Proven avlöser varandra och ofta handlar 
det för eleverna om att prioritera. Inte minst måste den tidigare redovisade problematiken kring 
MT som omdöme förstås utifrån den ram som skolvardagen utgör för eleverna. 

Efter att ha belyst elevernas syn på vad som är historia, historisk kunskap och vad som är 
betygskriterier och betygsgrundande så vill jag med detta avsnitt diskutera hur eleverna 
uppfattar de examinationsformer som de deltar i. Samtliga elever som deltagit i mina intervjuer 
går i samma klass och har samma lärare, således har de också deltagit i samma undervisning. 
Dock skiljer sig redogörelsen för vad som är examination en aning åt. Vissa av eleverna nämner 
ett läxförhör på upplysningen som det sista som de gjorde och fick betyg på. Men detta var 
något annat än de prov de brukar ha, större prov. Vad som är examination och vad som är 
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övning tycks vara en aning oklart. Eleverna brukar av läraren få instuderingsfrågor som de 
pluggar på och som fungerar som en antydan av vad som skall komma på provet. Provet i sin tur 
brukar vara uppdelat i olika svårighetsgrad på frågorna, det finns G-frågor och VG/MVG-
frågor. Frågorna bedöms med poäng som adderas ihop och ger ett slutgiltigt resultat som 
motsvarar ett visst betyg. Hur tolkar då eleverna detta system, hur beskriver de själva proven? 
Svaren kan ge en antydan om vad eleverna uppfattat som viktigt och relevant, hur de 
strukturerar kunskaper i historieämnet. 

5.3.1 ”Att samla på poäng och svara på G-frågor” 

Elevsvaren pekar alla på samma typ av tolkning av de frågor som klassas som G-frågor. De är 
synonyma med den kunskap som eleverna ansåg att det krävdes för att erhålla betyget G i 
historia. Det handlar om korta svar på enkla frågor.  ”Alltså det är lätt fråga, det är sådära typ 
man behöver bara skriva ett ord eller en så där liten kort mening. Man behöver inte skriva 
alltså varför och hur och när till exempel” (Intervju V). ”Ja, för G det är så här tex endast svar, 
korta svar men för VG det måste vara djupare sen för MVG ännu mer djupare, du har dina 
egna tanker med faktan” (Intervju I). För de högre kunskapsnivåerna kommer frågor där det 
handlar om att skriva mer, att fördjupa sig, att komma med egna tankar enligt elevernas utsagor. 
Även om de högre betygen tycks förutsätta analyser och jämförelser så handlar det sällan om att 
se på sig själv i historien, istället är de egna tankarna förknippade med att välja hur fakta skall 
placeras in längs den historiska linjen. Analyser och jämförelser rör ”den stora historien” men 
inte relaterat till ”den lilla”, till jaget. Jämförelser och analyser tycks alltid stanna vid ”fakta”, 
det vidare perspektivet, möjligheten att utveckla elevens historiemedvetande där den ”lilla” och 
den ”stora” historien möts ges inte i denna typ av prov vilket en elev har beskrivit på följande 
sätt: 

Känner du på de frågorna att du får använda dig själv någonting, sätta det i relation till sig 

själv? 

Nej vi har inte alls sånt där. Jag minns att vi hade det faktiskt när jag gick i, när vi hade SO 

i nian då hade vi en jätteskön lärare. Och då var det så här typ berätta om den här grejen 

men samtidigt lägg till dina tankar, ge perspektiv. Men det är inte så på de här 

historieproven.  

Vilket gillar du bäst? 

Jag gillar faktiskt, jag var väldigt bra på det att sätta in mig på vad jag tycker. Då kommer 

jag kunna skriva hur många sidor som helst. Men när jag sitter med fakta då känner jag 

mig så här instängd. 

[…] 

Känner du att det är det så hon förväntar sig eller är det uttalat att ni får inte skriva på det 

sättet med att sätta in er själva? 

Ja det är hur hon för fram det på provet, frågorna 

Hur hon ställer frågorna? 

Ja, frågorna. Man förstår att det är fakta.(Intervju IV) 

Synen på proven stämmer väl överens med den syn som eleverna för fram på vad det är som 
krävs av dem i historia. Samtidigt tolkar jag det som att elevernas svårigheter att sätt ord på, 
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konkretisera kriterierna och ”retoriken” för de högre betygen hänger samman med hur 
examinationerna går till. Att frågorna på proven betygsätts med poäng som sedan överförs till 
betyg tolkas av en elev på följande sätt: 

Jag vet inte, som jag ser det, alltså det är mer såhär på provet, det är typ såhär 

poängfrågor. Om jag läser på mycket eller lite, om jag kan lite då kanske jag får G, om jag 

kan mera, svarar på fler frågor då får jag högre betyg. Det är så som jag ser det, det är 

frågor och så är det poäng (Intervju VI). 

Det avslutande påståendet är mycket talande för den förståelse och tolkning som framkommer i 
intervjuerna, ”det är frågor och så är det poäng”. I elevsvaren ovan konstaterades att det är 
problematiskt för eleverna då det gäller att skilja kvalitéerna mellan VG och MVG. Jag tolkar 
det som att en del av förklaringen kan finnas i det faktum att dessa båda betyg så att säga ges i 
samma fråga under elevernas examinationer. Då många elever angav skillnaden som att det 
handlar om att skriva mer, eller producera mer, för ett högre betyg så återkommer denna 
förståelse i relation till proven. Här handlar det om att skaffa mer poäng. ”Kanske samma typ av 
frågor men det krävs lite mer poäng. Eller kanske du har rätt på fler VG-frågor. Så som jag ser 
det i alla fall. Vet inte om det stämmer men” (Intervju VI).  Vad som antyder en frågas svårighet 
kan eleverna förstå då det står utskrivet ”endast kort svar” eller ”formulera funderingar”, i annat 
fall så förstår man det på poängen vilken typ av svar det är som krävs, mycket poäng betyder 
egna funderingar (Intervju I). Alla eleverna i denna studie har som sagt samma typer av prov, 
poängprov. 

Hur fungerar proven? Får ni ett betyg på varje fråga eller.. 

…a vi får, nej vi får…ibland kan hända att vi får poäng, nej jag tror det är faktiskt poäng. 

Du vet man samlar poäng. 

Man samlar poäng.. 

…a men på slutet ju…de som har högre poäng man kan få bra, bäst poäng. 

Hur får ni reda på gränserna och sådär? 

Hon säger det efter. 

Inte innan…? 

Jo, jag tror det är innan. Det är på provet, det står ju. 

Det står på provet…. 

...a det står ju. 18 poäng godkänd, 25 a sådär (Intervju IV). 

Som jag tolkar elevens förståelse av denna examinationsform i historia så handlar det om att 
samla poäng. Ämnets karaktär och de kunskaper som eleverna skall utveckla kommer i 
diskussionen om examination och evaluering i skymundan av en praktik där man samlar poäng. 
Vidare anser jag att ytterligare en pusselbit läggs till elevernas svårigheter i att konkret uttrycka 
vad som skiljer betygsstegen åt i fråga om kunskap. När gränserna för de olika betygen sätt vid 
examinationen så handlar det inte om gränser definierade i kriterier eller i ord knutna till 
kunskaper i ämnet historia. Vad som krävs för ett G är inte, i alla fall inte explicit i den 
kommunikation som sker med eleverna via examination, kursplanens kriterier på 
”grundläggande drag”, ”bakgrund och sammanhang till några skeenden och företeelser i vår 
tid”. Istället är det 18 poäng som krävs för godkänd. 
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Eleverna har inte i historia fått genomföra något prov där frågorna bedöms direkt med ett betyg, 
G, VG eller MVG. Dock har de stött på sådana bedömningssystem i andra ämnen. Skillnaden 
mellan att få poäng eller att få ett betyg på ett svar, eller ett prov som helhet, blir tydlig i 
elevernas tolkningar av tillvägagångssättet. Ett betygssystem med poäng gör det lättare att få 
högre betyg då man faktiskt kan misslyckas med en VG/MVG-fråga, det vill säga bara få några 
poäng, men samtidigt få ett överbetyg på hela provet. Om proven istället ger betyg på varje 
fråga och man misslyckas med MVG-frågan, ja då kan man inte få MVG på det provet. 

Det gör det lättare faktiskt tycker jag att få ett högre betyg. Fast det visar inte riktigt var 

man ligger. Då det är som man bara samlar poäng. Man kan ha fått VG fastän, a man 

…det är inte poäng. Jag tycker man skall få exakt bara, det här är en G-fråga, det här är en 

VG-fråga, det här är en MVG-fråga. Fast det gör det lite svårare att få högre betyg för då 

kan man få fel på just MVG-frågan, då får man inte MVG. Men om man får poäng då 

kanske man så här får delpoäng, kanske 2 poäng fastän det var 5 poäng på en MVG-fråga, 

så kan man få två poäng fastän det var fem och få ett högre betyg (Intervju IV). 

5.3.2 ”Mera feedback – då vet man vad som krävs” 

Det framkommer tydligt i intervjuerna hur elever uppskattar den feedback som de får i 
historieämnet via samtal som genomförs med läraren efter prov. Det är vid samtal kring 
examinationer och prov som många elever upplever att det tydligast framkommer vad som 
krävs av dem samt vad det är som eventuellt kan förbättras eller göras annorlunda.  ”Det är bra 
faktiskt man vet också så här vad man skall göra, vad läraren vill med dig för att du skall bli 
bättre” (Intervju III) . En elev uttrycker även en önskan om att mer sådana samtal skulle hållas. 

Efter proven brukar ni ha samtal med (…) om hur det gick och sådär? 

En och en? Ibland vi brukar ha det.  

Är det bra? 

Ja, för då kan man ha sina egna åsikter varför man fick det betyget. 

Brukar hon säga då vad det är man skall förbättra sig på och så, vad det är man gjorde dåligt 

och så? 

Ja, då kan man säga vad man behöver träna på nästa provet. 

Känner du att det borde vara mer sådana samtal?  

Efter varje prov tycker jag.  

Varför då?  

För då ser man klart och tydligt vad man borde kunna mycket mer.  

Det blir tydligare vad det är man skall kunna? 

Ja (Intervju I). 

Det är också i dessa samtal som eleverna känner att de får en möjlighet att ventilera sina känslor 
kring provet, kanske också få upprättelse och en möjlighet att förklara de misstag som de känner 
att de gjort. Har man haft en dålig dag när provet i historia genomfördes så vill man visa att man 
faktiskt kan det där som provet handlade om. 

Är det (betygssamtal) [sic.] bra då? 
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Ja det är bra. Man får prata också, man får säga…det där tycker jag är jättebra. Det är ett 

bra sätt för det är så många lärare som inte gör det eftersom dom kan ge dig provet så här 

men ibland vill man förklara sig: ”jag kan det hära!”. Och om man tar in en och en då kan 

man typ också prata om provet. Alltså typ du har fått fel här, hur kände du? Kanske frågor 

om just det då. Kan du förklara lite mer kanske om det här, kanske man kan det. Just under 

provet kanske det händer som för mig att jag blir nervös, kan inte tänka klart och så blir det 

fel. Men sen efter provet då kan jag ju hela frågan så här jag glömde ju. Så tar man in dom 

en och en då kan man säga var dom ligger, kanske det var något fel under provet kanske du 

mådde dåligt, ja var nervös. 

Brukar hon då säga till er att ”ja men det var det här du var bra på, här sakn… 

..saknas det lite ja. Så kanske man kan förklara, ibland kan man inte alls förklara. Då får 

du det du får (Intervju IV). 

Elevernas tolkningar av betyg- eller bedömningssamtal tycks dock skilja sig lite åt. De tre elever 
i undersökningen som erhållit ett högre omdöme, MT, har alla olika förhållningssätt och 
tolkningar kring samtalen. Som framgår ovan kan det handla om att få upprättelse eller en 
möjlighet att korrigera misstag. För en annan elev med ett högre omdöme är samtalen inget som 
intresserar så mycket, han vill bara ha sitt betyg. 

[…] Får ni sitta ned och prata med henne? 

Ja, det gör hon väldigt mycket faktiskt, det gör hon mycket. Hon gör för mycket nästan, man 

är inte intresserad. Jag vill bara veta typ vad jag hade om du förstår. Men hon snackar 

ändå vad man gjorde bra vad man gjorde dåligt. Det är väldigt bra egentligen men man vill 

bara veta på en gång, ”vad fick jag?, ”hej då” liksom (Intervju VI).  

Skillnaden mellan dessa tolkningar visar sig inte minst mellan eleven i intervju I och eleven i 
intervju VI. Där den första vill ha samtal om proven och bedömningen efter varje prov så 
uttrycker den senare att det nästan är för många sådana samtal. Även den tolkning som förs fram 
av eleven i intervju IV antyder en annorlunda inställning till samtalen än den inställning som är 
gemensam för de med lägre omdömen.  Eleven i intervju IV ser samtalen om proven i historia 
som en möjlighet att visa att man egentligen kan, att förklara sig. Samtalen tycks för de elever 
med MT också enbart beröra det aktuella provet, inte kunskapsutvecklingen i historia i 
allmänhet. De tre elever som befinner sig på en lägre nivå lägger samtliga vikt vid att det är vid 
samtalen som det framkommer vad det är man skall kunna och vad det är man skall förbättra. 

Även om underlaget för denna undersökning ”bara” består av sex elever så anser jag att det 
finns en tendens i svaren att de elever som befinner sig på en lägre nivå känner ett större behov 
av samtalen för att veta vad som krävs i historia. De eleverna med högre omdömen intar olika 
förhållningssätt till samtalen. Om det vid proven, som eleverna antyder, är en viss poäng som 
krävs för ett visst betyg så är det vid samtalen som läraren formulerar krav och kriterier i ord 
som knyter an till historieämnet. Läraren och eleven kan hamna i en diskussion om vad det 
innebär att ”utveckla mer egna tankar” (Intervju II). När lärare tvingas sätta ord på vad som 
krävs, när det upprättas en kunskapsstandard mot vilken elevernas prestationer bedöms, när 
kriterier formuleras, då uppmärksammas också de elever som inte nått upp till kriterierna eller 
som nått vissa av dem. Eleverna får reda på vad som krävs samt att de i samtalen får möjlighet 
at ställa frågan ”hur gör jag för att komma dit?”. I förväg uppställda krav, lärarens formulering 
av kriterier, medför för det första att man blir mer uppmärksam på det som förr kallades 
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studieteknik.98 Vad gör man när man analyserar och kommer med egna tankar? Hur gör man 
detta? För det andra så visar den tendens jag här påpekat på samma problematik, men också 
samma möjligheter, som Per Måhl diskuterat:  

Den som har välutbildade föräldrar, som kan förklara och handleda, får oftare hjälp att klura 

ut vad som krävs, trots att läraren inte talar om det. […]Det är de mindre kunniga eleverna, 

vars föräldrar inte alltid lyckas knäcka skolans kod, som har mest att vinna på detta 

(kunskapsrelaterade betyg) [sic.]. 99 

Utan att jag i denna studie vill uttala mig om kunskapen hos de deltagande elevernas föräldrar, 
så visar Per Måhls resonemang ovan på att det är de svagare eleverna som har mest att vinna på 
att få reda på vad som krävs. De starkare eleverna klurar ut vad som krävs i alla fall vilket 
kanske kan öka förståelsen för inställningen ”Hej då liksom” och ”Jag kan det hära!” vid 
bedömningssamtalen. Min sammanlagda tolkning av elevernas funderingar kring feedback och 
betyg- bedömningssamtal med lärare är att det är något som uppskattas och som eleverna vill ha 
mer av. Så ofta som möjligt vill man ha samtal då det är vid dessa samtal som man tydligast får 
reda på vad det är som krävs i historia. 

5.3.3 ”Bra lärare kollar allt man gör – inte bara på ett prov” 

I styrdokument står det att läsa att läraren vid sin bedömning och betygsättning skall beakta all 
tillgänglig information om elevens kunskaper och ställa dessa i relation till kursplanens mål och 
kriterier. Vidare står det också att läraren vid sin bedömning skall beakta muntliga såväl som 
skriftliga bevis på kunskaper samt ta hela kursen i beaktande.100 Skolverket har i sina råd för 
likvärdig bedömning och betyg även understrukit betydelsen av att bedömningen och betyget 
baseras på flera bedömningstillfällen. Således får inget enskilt prov eller provtillfälle ligga till 
grund för hela betyget i en kurs.101 

Elevernas tolkningar kring lärares olika former av examinationer visar att det finns både 
positiva och negativa sidor av muntliga och skriftliga test i historia. Historia är ett humanistiskt 
ämne, för de högre betygen krävs att eleven analyserar, jämför ur olika perspektiv och drar 
slutsatser osv. För vissa är det svårt då att visa dessa kvalitéer på det skriftliga provet då detta 
innebär en nervös situation som påverkar eleven och kanske leder till en ”black out”. 

Jag får bara VG, för att få MVG jag måste ha mera åsikter. Så jag kommer inte på under 

provet… 

Så på provet kommer de inte fram de här åsikterna? 

Nej, sen när provet är över, det är då de här tankarna kommer (Intervju II). 

En annan elev påpekar att det för många elever kan finnas svårigheter att skriva långa texter, 
vilket ofta blir fallet om frågan kräver analys, jämförelser och egna tankar. Eleverna i 
intervjuerna är överens om att det innebär en högre kunskapskvalité att kunna ställa sig själv 
och sina resonemang i relation till historien. Samtliga av de elever som deltagit i intervjuerna 

                                                      
98 Måhl 1998, s.  82 

99 Måhl 1998, s. 88-89 

100 LPF 1994, s. 16 

101 Skolverket 2004. Likvärdig bedömning och betygsättning, s. 48 
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har utländsk bakgrund, ett faktum som kan få konsekvenser. En av eleverna ger uttryck för att 
det ibland kan vara svårt att skriftspråkligt göra en tanke rättvisa. Många av eleverna kanske kan 
komma med egna tankar osv. men på proven så försöker de aldrig med att ge sig på dessa frågor 
då det innebär att skriva en massa text. 

Att just kunna använda sig själv och tänka egna tankar det visar på en högre kunskap i 

historia? 

Ja 

Men tror du alla elever kan tänka till om sig själv? 

Ja, kanske muntligt.  

Men skriftligt… 

…jag tror de flesta men kanske inte alla. Vissa har svårt att skriva (Intervju I).  

Citatet belyser en problematik som inte är unik för historieämnet. Att skriva, att tala och att 
tänka är tre olika saker, sammanlänkade men samtidigt skilda. Att tänka kring ett fenomen är 
något helt annat än att kunna uttrycka detta på ett främmande språk, för att inte tala om att även 
kunna formulera detta till en sammanhängande text. Jag tolkar elevens resonemang kring att 
muntligt klara av att tänka kring sig själv, gentemot att inte skriftligt kunna göra det samma, 
som ett uttryck för Roger Säljös konstaterande: 

Ett samtal ansikte mot ansikte är en samhandling som äger rum i fysisk och tidsmässig 

gemenskap och som byggs upp genom gemensamma ansträngningar att upprätthålla och 

vidmakthålla förståelse […] att sam-tala är också att sam-tänka.102 

Vid ett skriftligt prov är du som elev ensam att tänka och ensam att skriva. Det innebär en annan 
praktik än att kunna kommunicera och sam-arbeta med en annan individ. Detta är en aspekt av 
examination som vi som lärare måste vara medvetna om. Vidare måste vi, som Säljö uttryckt 
det, också vara på det klara med att skrivandet inte är läsandets spegelbild,. Att formulera en 
text, så att den blir begriplig för en läsare inom det sociokulturella system som skolan utgör, 
kräver helt andra kunskaper.103 Som lärare kan vi bara bedöma det vi ser. ”Men hur utformar vi 
uppgifter så att vi ser det eleven vill säga?”.104 Behovet av att variera de former för examination 
som genomförs i historia kan inte överskattas, vare sig vi har elever med utländsk bakgrund 
eller ej. 

Elevernas tankar kring den ”bra” läraren som sätter betyg pekar, som jag antytt, åt samma håll 
som resonemanget ovan. Eleverna vill inte bli bedömda efter bara ett prov, och de skall enligt 
styrdokumenten inte heller bli det. 

Hon kollar på allt man gör. Alltså lärare kollar på allt man gör, alltså inte bara följer efter 

prov utan förstår du? […] Sen några lärare dom bara följer efter det betyget sådära, efter 

proven. Men det bra lärare gör är att dom kollar också muntligt, skriftligt hur du är 

(Intervju V). 

                                                      
102 Säljö 2000, s. 191 

103 Säljö 2000, s. 241 

104 Sjöqvist 2005, s. 73 
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Förutom att variera examinationsformerna och se till hela kursen och elevens samtliga 
prestationer så är det behovet av feedback, eller snarare att få veta vad som krävs, som 
framkommer i elevernas tankar kring en bra lärares betygsättning. En möjlig form att 
kommunicera med eleverna om vilka krav som gäller är att ge dem instuderingsfrågor, detta är 
något som samtliga elever uppskattar och som enligt dem själva visar vad det är som krävs. 
Instuderingsfrågor kan också innebära att man slipper sitta och plugga in de saker som ändå inte 
är nödvändiga. För många av eleverna kan det, vilket jag påpekat i anslutning till 
bedömningssamtalen, vara svårt att på egen hand lista ut vad det är som krävs. Det svåra är att 
hitta den studieteknik som hjälper en att förstå vad det är som man skall läsa på och fundera 
kring. ” […] jag kollar igenom de frågor hon har gett oss och sen då vet jag att de här frågorna 
är de viktigaste som man skall kunna. Så jag behöver inte så här plugga på andra saker, andra 
sidor” (Intervju V). Vissa elever har dock andra sätt att plugga inför proven. En elev som till 
skillnad från ovan citerade elev befinner sig på T-nivå i omdöme, påpekar att det tar tid att 
studera inför proven då det är så mycket som skall in. 

[…] och sen på fredag jag kommer och gör provet då kommer jag inte ihåg. Det…det måste 

fastna. 

Vad är det som måste fastna, är det de här faktadelarna? 

Ja, det tar tid. 

För att komma ihåg kungar och det där ni skulle kunna? 

Ja, årtalen 

Det kommer sådana frågor ganska mycket på provet eller? 

Ja, mycket årtal. (Intervju II) 

Även denna elev säger sig uppleva ett stöd i instuderingsfrågor men det är tydligt hur en 
kunskapssyn finns inneboende i resonemanget där kunskap ses som något ”tingliknande” som 
skall in i elevens huvud, något som måste fastna. Att få reda på vad det är man skall kunna blir 
då en hjälp i att sortera bland allt som finns att läsa och studera. Men instuderingsfrågor och 
provfrågor, examinationsformer, skulle kanske också kunna bidra till att påverka elevens hela 
syn på kunskap och vad det innebär att lära. 
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6. Slutsatser 

I den här uppsatsen har jag velat fokusera ett elevperspektiv på historieämnet och se hur 
elevernas tolkningar av historia kan förstås dels i relation till begreppet historiemedvetande, 
samt dels i relation till examinationer och betygsättning. Hur hänger dessa delar samman? 

I min uppsats har jag utgått ifrån tre olika frågeställningsområden som jag haft som 
utgångspunkt vid intervjuer med sex elever på en gymnasieskola i en Stockholmsförort.  För det 
första har jag varit intresserad av elevernas tankar kring historieämnet och vad som är historisk 
kunskap. För det andra har jag talat med eleverna om deras tankar kring betyg, mål och 
betygskriterier i historieämnet. Avslutningsvis har jag intresserat mig för hur eleverna har blivit 
examinerade och deras prestationer utvärderade i historia, samt vad de har för tolkningar och 
tankar kring detta. 

I avsnittet om tidigare forskning refererades Helena Korps påpekande att det till stor del är 
examinationer som styr vad elever lär sig. I samma anda har Allard m.fl. påpekat att alla vet att 
betygen styr. Att som lärare se kunskap och uppfattningar som ett färdigt objektivt ting som 
skall in i eleverna gör att man blundar för den konstruktion som är en del i skapandet av 
kunskap. Slutsatserna som jag drar efter mitt arbete stämmer väl överens med Helena Korps. Av 
mina resultat framkommer att elevernas förståelse kring historieämnet och betyg- 
bedömningsprocessen, deras konstruktion av tolkningar kring historia, är starkt påverkad av 
examinationsformerna. Min tolkning av elevernas svar är att de examineras med huvudsakligen 
skriftliga prov där G-frågor blir förknippade med enkla och korta svar. VG/MVG-frågorna i sin 
tur skiljs inte åt i de skriftliga proven. Det förs i relation till dessa frågor inte heller någon 
diskussion mellan lärare och elev där kunskapskvaliteter för dessa båda steg preciseras. Vidare 
så poängsätts svaren där de senare frågorna, som skall visa på högre kvalitéer i elevernas 
tänkande, ger högre poäng. Denna examinationsform får konsekvenser för elevernas syn på 
historieämnet och de olika kunskapskvalitéerna som finns inom ämnet. Detta får enligt min 
tolkning konsekvenser för elevernas sätt att uppfatta vad det är som krävs av dem i historia, vad 
det innebär att ha historisk kunskap samt vad man skall ha den till. 

G-svaren på proven innebär ofta att ett årtal eller liknande skall anges, en kunskap som 
återkommer då eleverna beskriver vad det innebär att vara duktig i historia.  Vidare visar 
elevernas förståelse av skillnaden mellan VG och MVG på en ytterst kvantitativ tolkning där det 
handlar om att skriva mer, eller skriva mer djupt. Eleverna har svårt att precisera vad de själva 
gör för att få de olika betygen vilket stämmer överens med de resultat som Turkan kommit fram 
till i sin studie. Min tolkning av detta är att det faktum att proven bakar ihop VG med MVG och 
sedan enbart poängsätter svaren innebär en svårighet för eleverna att förstå de kunskaper som 
betygen skall representera. Poängen leder istället till en kvantitativ förståelse av betyg. Det leder 
till en förståelse som gör det svårt att tala om vilka kunskaper som ett visst betyg motsvarar, vad 
man själv presterat och visat upp för att få ett visst betyg. I skolverkets rapport Den rimliga 
skolan efterfrågade man en dialog där eleven involveras kring frågor om kunskapsbedömning 
och betyg för att i framtiden förhoppningsvis få höra elever säga ”Nu kan jag algebra!” istället 
för ”Jag har höjt mig i matte!”. Skolverkets önskan och diskussionen om kunskapsbedömning är 
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utan tvekan relevant. Jag vill dock slå ett slag för vikten av att involvera examinationsformerna i 
en sådan diskussion för att förändra elevers inställning till betyg och kunskapsinnehåll. Till stor 
del tror jag, i ljuset av denna studie, att examinationsformerna spelar en stor roll i att skapa 
elevernas förståelse av ett ämne, dess karaktär och kunskap. 

I elevernas tolkningar likställs historia med fakta och dåtid vilket kan tolkas som en konsekvens 
av examinationsformen. De egna tankar och fördjupningar som eleverna upplever skall föras 
fram för de högre betygen rör alltid den ”stora historien” och behandlar fortfarande fakta. Det 
handlar om att placera in fakta på en i förhand bestämd tidslinje, en praktik som av elevernas 
svar att döma inte leder till att de upplever historia som relevant för sin egen person eller 
framtid. Eleverna känner själva inte någon större relevans av de kunskaper som skolan 
förmedlar i historia men då de ombeds förklara varför man skall läsa historia så framkommer 
retorik av typen ”historia är viktigt för att förstå det som händer idag”. Min studie visar således 
på samma retorik som Nanny Hartsmar och Ishan Turkan funnit i sina studier. Eleverna själva 
tycks inte ta retoriken till sig och göra den till en del av sitt eget historiemedvetande. Retoriken 
blir giltig för skolvärlden men i livsvärlden saknar den historia som man läser i skolan relevans. 
Betygen däremot har relevans för elevernas livsvärld då de kan öppna såväl som stänga dörrar. 
Elevernas svar i intervjuerna pekar dock på att det saknas en diskussion om kunskaperna bakom 
betygen. Den historiesyn som präglar styrdokumenten tycks inte ha något genomslag i dessa 
elevers tolkningar av historieämnet och dess syfte. Enligt mig kan elevernas sammantagna 
tolkningar av historieämnet bäst ställas i relation till de kriterier som gäller för ett godkänd i 
historia; en genetisk historieförståelse där den egna individen enbart får plats som en liten kort 
mening på slutet. En tankegång som här bör nämnas är huruvida vi kan se ett glapp i 
styrdokumenten för historia mellan mål att sträva mot, mål att uppnå, ämnets syfte å ena sidan 
och kriterierna för godkänd å andra sidan. Som påpekats så innefattar G-kriterierna väldigt lite 
om den egna individen och mötet mellan ”lilla” och ”stora” historien. Detta kanske kan vara en 
faktor att ta hänseende till då vi funderar kring examinationsformer vilka i sin tur kan ses som 
starkt bidragande till elevers föreställningar om historieämnet. 

Vikten av den dialog som efterfrågas i skolverkets ovan nämnda rapport framkommer tydligt 
även i elevernas önskningar. Att få sitta ned med läraren och diskutera resultat och framtida 
utveckling uppskattas av eleverna. I alla fall kan samtliga förstå vikten av dessa samtal även om 
de ibland uttrycker att det kan kännas som att de bara vill ha sitt betyg. Jag tror att man måste 
vara tydlig med eleverna inte bara om innehållet i samtalen utan också om varför man håller 
sådana samtal. Då kanske även den elev som ”bara vill ha sitt betyg” vill sitta ned och fördjupa 
sig i en diskussion för att utveckla sitt eget lärande. Diskussionen måste då lyftas från det 
enskilda provet till att även omfatta historieämnet i stort. Bedömning har som diskuterats i 
tidigare kapitel en både summativ och formativ sida. Samtal om bedömning kan bidra till att 
ytterliggare fokusera den formativa sidan och således nyansera en bedömning som tidigare haft 
tyngdpunken på den summativa aspekten. Betoningen på den formativa sidan av bedömningen 
är önskvärd då en betoning på de summativa aspekterna riskerar att uppfattas stämplande, vilket 
Viveca Lindberg påpekat. Resultatet i min studie visar att eleverna själva uppskattar dessa 
samtal. Då måste vi som lärare sätta oss ned och fundera över hur vi får in sådana samtal i 
undervisningen samt fundera över vår egen undervisningspraktik i allt från planering till 
examinationer. Vi måste sätta ord på de kunskaper vi önskar se, dvs. tydliggöra kriterier. Vi 
måste också se till att kunna kommunicera dessa konkret till våra elever. Vi måste också vara 
tydliga i vår kommunikation och se att alla delar, inte minst examinationsformerna, bidrar till att 
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forma elevernas uppfattningar om, och kunskaper i, ämnet. Utan en kommunikation om vad 
som krävs så är jag rädd att vi får finna oss i att elevernas uppfattningar, precis som i den här 
studien, om vad som krävs och vad historieämnet är för något, även fortsättningsvis kommer 
stämma dåligt in på de uppfattningar som styrdokumenten för fram. Styrdokumenten är 
framtagna av politiskt folkvalda representanter och det är min uppfattning att det är vår 
demokratiska, således också kritiskt granskande, uppgift som lärare att implementera dessa i 
skolan. Vi bör i detta sammanhang ställa oss frågan om det i realiteten är möjligt eller ens 
avsikten att utan problem och direkt implementera styrdokument i skolverkligheten. I den här 
uppsatsen har jag analyserat mina resultat med utgångspunkt i bland annat styrdokumentens 
anvisningar, vi måste dock vara medvetna om svårigheten att totalt genomföra 
pappersdokument i verkligheten.. Att ett dokument skulle röra sig från makronivå ned till 
elevers mikronivå i oförändrad form känns ytterst tveksamt om inte omöjligt, inte minst ur ett 
konstruktivistiskt perspektiv där varje individ skapar sin egen uppfattning om verkligheten och 
ständigt förändrar denna uppfattning. Ett sätt att förhålla sig till den fråga är att se dokumenten 
som ett slags strävansmål. Dock anser jag att det, i enlighet med styrdokumenten, är elevernas 
demokratiska rättighet att få reda på vad som krävs av dem då betygsättning innebär en 
myndighetsutövning. På skolor med många elever som har ett annat modersmål tror jag att det 
är extremt viktigt att vi genom just sam-tal bevakar elevernas rättighet att få reda på vad som 
krävs. 

Som påpekats flera gånger i detta arbete är examinationsformerna en viktig del i hur vi som 
lärare framställer vårt ämne och påverkar våra elevers uppfattningar om det samma. I denna 
uppsats har enbart elever ur en skolklass fokuserats och det är således bara den 
examinationsform som de mött som har diskuterats i resultaten. Jag vill således återigen påpeka 
att jag på intet sätt vill generalisera mina resultat utöver det som resultaten kan säga oss. Dock 
anser jag att mitt arbete har bidragit med flera intressanta resultat i anslutning till 
problemområdet. Andra examinationsformer har dock diskuterats i tidigare forskning och jag 
vill i ljuset av mina resultat kommentera tidigare refererade Arja Virta som påpekat 
essäuppgiftens möjligheter för att få syn på kriterier och utveckla elevers historiemedvetande. 
Essäuppgiften har utan tvekan möjligheter att flytta fokus från kvantitativa skillnader mellan 
betyg och poäng, till att istället fokusera på en diskussion kring kunskaper där varje essäsvar 
betygsätts utifrån i förväg uppställda krav och kriterier som motsvarar ett visst betyg. Vid 
essäfrågor, men även vid vanliga prov, är det viktigt att eleverna ges en möjlighet att fundera 
kring sig själva och historien. Vi måste ge eleverna en möjlighet att även vid examinationen 
fundera kring frågor som rör den egna identiteten, frågor som innefattar även framtidsperspektiv 
och öppnar för en genealogisk historieförståelse. Om examinationerna starkt påverkar en elevs 
uppfattningar om ett ämne och vad de lär sig, så kan examinationer som fokuserar den egna 
individen i historien innebära att vi kan möjliggöra mötet mellan skolvärld och livsvärld även i 
elevens uppfattningar. På detta sätt kan vi bidra till att eleven utvecklar en förståelse för att han 
eller hon är historia och på samma gång skapare av historia. 

Vad vi som lärare skall bedöma är kvalitéer i elevers sätt att tänka, vi skall utveckla deras 
historiemedvetande, och avgörande blir då att vi utvecklar undervisningsformer och uppgifter 
samt genomför examinationer som ger oss tillgång till de kriterier som vi eftersöker. 
Historieämnet och historieundervisningen har till mångt och mycket varit baserat på skrift, 
essäuppgifter innebär absolut inget undantag. Att skriva sina egna tankar kräver en viss språklig 
grund att stå på. Extra svårt blir det för den elev som skall skriva på ett annat språk än sitt 
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modersmål. I en av intervjuerna uttryckte en av eleverna tveksamheten inför skriftliga 
examinationer. Jag tolkar elevens tveksamhet i relation till det faktum att vi idag i den svenska 
skolan har att göra med elever som ofta har en utländsk bakgrund och som inte har svenska som 
modersmål. Självklart skall alla elever utmanas i att öva på det som kan framstå som 
komplicerat, den som inte får öva lär sig aldrig. Men vi kan inte överskatta vikten av att man i 
historieämnet varierar examinationsformerna för att, som Lena Sjöqvist påpekat, skapa 
uppgifter som visar det eleven vill säga. 

6.1 Metoddiskussion 

För att besvara mina frågeställningar har jag i arbetet använt mig av en kvalitativ metod där jag 
genomfört öppet riktade intervjuer med sex elever. Som helhet anser jag att metoden fungerat 
bra utifrån syfte och frågeställningar men det finns vissa aspekter av genomförandet som 
förtjänar att diskuteras. För det första är forskning och resultat alltid en fråga om tolkningar, min 
uppsats är inget undantag utan de utsagor och tolkningar jag gjort av elevernas svar är beroende 
av en mängd faktorer. Inte minst av den förförståelse jag som forskare har när jag tar mig an ett 
visst material. När jag genomförde mina analyser utgick jag ifrån vissa centrala begrepp som jag 
på förhand ställt upp, begrepp som var hämtade ur ett delvis konstruktivistiskt perspektiv där 
eleverna anses konstruera sin egen subjektiva kunskap. När jag gått till väga på detta sätt har det 
funnits en risk att jag genom användandet av begreppen styrt analysen mot min egen 
förförståelse. ”Som man ropar får man svar”. Risken är då att man kan missa delar av 
elevsvaren som kanske hade varit väldigt intressanta men som försvinner ur analysen då de 
centrala begreppen blir allt för styrande. Min ambition att låta elevsvaren tala för sig själva kan 
således bli problematisk. Jag har dock försökt att till viss del väga upp denna problematik, som 
alltid finns närvarande vid tolkning och teori/begreppsanvändning, genom att i resultatkapitlet 
använda mig av ett stort antal citat i likhet med den i metodavsnittet refererade 
fenomenografiska undersökningen av Marton m.fl. Min tanke har varit att läsaren då själv skall 
kunna läsa citaten och göra en bedömning av mina slutsatser i direkt relation till materialet. 

Även min inledande uppdelning av de transkriberade intervjuerna kan anses som problematisk 
ur metodhänseende. Då jag först och främst delade upp intervjuerna utifrån mina tre 
intresse/problemområden och således gick igenom varje del hos samtliga elever så blir det ett 
fokus på delarna som sker på en eventuell bekostnad av helheten. I min analys av elevsvaren har 
jag således inte fokuserat på att försöka göra en helhetsbedömning utav varje elevs intervju och 
de svar som har framkommit. Frågor som ”Vilken tolkning av skolan i allmänhet och 
historieämnet i synnerhet ger egentligen elev II uttryck för” har således inte besvarats. I min 
uppsats har jag fokuserat på mina problemområden istället för en helhetsbedömning av varje 
elevs tolkning för sig. Risken med mitt tillvägagångssätt blir då att mitt fokus på mina 
problemområden och centrala begrepp (min förförståelse/mitt teoretiska perspektiv) leder till att 
vissa elevsvar kan tolkas ur sitt sammanhang (alla elevens svar). Det har inte heller alltid varit 
helt lätt att skilja ut de tre problemområdena ifrån varandra i elevsvaren. Vissa elevsvar har 
således varit gällande i analysen av flera problemområden. Det är svårt att uttala sig om vilken 
effekt detta haft på resultatet. Det som kan sägas är att resultatet av forskning alltid är beroende 
av de perspektiv och det tillvägagångssätt som använts och de frågor som ställs. Min 
förhoppning har, som tidigare påpekats, varit att jag med hjälp av citaten vill låta läsaren se 
mycket av det som jag vid arbetet med denna uppsats fick reda på. 
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En annan aspekt som borde ha haft större del i genomförandet av arbetet är fokus på de frågor 
jag använde mig av vid intervjuerna, framtagandet av min intervjumall. Som resultatet blev kan 
vissa av frågorna ha påverkat elevsvaren i en riktning som jag själv, utan att reflektera över det, 
antytt i frågorna. Som exempel på detta kan nämnas frågan om den egna historien, ”den lilla” 
och historia i skolan, ”den stora”. I min intervjumall (se bilaga 1) ställer jag frågorna var för sig 
”Vad är din historia?” samt ”Vad är skolans historia, vilken historia får du i skolan?”. Genom 
att jag redan i frågorna delat upp de möjliga svaren kan man anta att detta påverkat elevernas 
svar. Istället hade det varit bra att försöka komma åt denna aspekt av 
historiemedvetande/livsvärldsbehov genom en annan frågeställning där en möjlig åtskillnad 
mellan ”den lilla” och ”den stora” historien mer sker på elevens villkor. För att få mer fokus och 
reflektion kring min intervjumall hade det varit önskvärt att genomföra någon form av 
testintervju där resultatet och de ställda frågorna hade analyserats innan jag gav mig i kast med 
samtliga intervjuer. 

6.2 För vidare forskning 

När man genomför ett arbete och undersöker ett visst fenomen blir resultatet alltid beroende av 
de teoretiska utgångspunkter man har samt de metodval man gjort för att söka svar på frågor 
som ställts. Min undersökning har baserats på kvalitativa intervjuer med sex elever från en och 
samma klass samt en och samma skola. Jag har tolkat resultaten som att det finns ett tydligt 
samband mellan elevernas förståelse av historieämnet, de kunskaper man relaterar till detta, och 
de examinationsformer och tolkningar av de olika kraven för betyg som görs. Intressant hade i 
detta sammanhang varit att studera och jämföra olika elevgruppers uppfattningar kring historia 
och historieämnet då de deltagit i olika former av examination. Om eleverna alla deltar i samma 
undervisning men examineras på olika sätt, hur påverkar det deras förståelse av ämnet? Vad jag 
vill påpeka med detta är att det hade varit intressant att kunna skilja faktorerna undervisning och 
examination åt för att se resultatet i elevernas förhållningssätt till historieämnet. Men frågan är 
kanske också om det går, eller ens är önskvärt att skilja dessa båda faktorer åt. I detta arbete har 
jag enbart fokuserat på examination, feedback i bedömningsprocessen, jag har således utelämnat 
den ”vardagliga” undervisningen i klassrummet. Jag tycker dock att min uppsats visar på 
intressanta resultat som redogjorts för i slutsatserna. 

Vidare skulle det vara väldigt intressant att ta del av elevernas funderingar kring den historia 
som möter dem i skolan. Speciellt i fall som detta då eleverna har en utländsk bakgrund är det 
intressant att fråga sig hur historia i skolans kan bidra till att utveckla deras historiemedvetande 
om de samtidigt inte känner sig som en del av den presenterade historien. Historia används och 
brukas ständigt och Klas-Göran Karlsson har påpekat hur man kan tolka förintelsen som 
föremål för historiebruk när det handlat om att skapa ett enat Europa, en europeisk identitet. 
Förintelsen blir då en form av gemensam utgångspunkt att samla en i övrigt heterogen grupp av 
människor kring.105 Kan vi i skolan arbeta på liknande sätt med historiska händelser för att 
skapa en upplevelse av gemensam historia och ett möte mellan livsvärld och skolvärld, den 
”lilla historien” och den ”stora historien”? Ska vi i skolan arbeta på ett liknande sätt, vad får det 
för konsekvenser? Vems historia är det då som kommer till uttryck? 

                                                      
105 Karlsson, Klas-Göran 2004, s. 38-39 
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En viktig slutsats som kan dras av detta arbete och som kan bäras med inför framtida forskning 
och inför framtida arbete inom skolans värld är enligt mig insikten av att elever konstruerar sina 
egna uppfattningar om ett ämne och sina egna kunskaper i ett ämne. Kunskaper i och 
uppfattningar om ett ämne är inte ett objektivt ting som skall, eller kan, föras in i elevernas 
medvetande oförändrat. Konstruktionen av uppfattningar är alltid ett resultat av ett samspel 
mellan en mängd faktorer i vår sociala miljö varav examinationer och samtal om vad som krävs 
i ett ämne är en aspekt. Som man ropar får man svar heter det men lika mycket så svarar en elev 
utifrån de föreställningar som han eller hon har om vad det är för frågor som ställs. Även många 
av de svårigheter som elever känner inför ett ämne, och den undervisning som bedrivs, kan ha 
sin förklaring i ett liknande resonemang. 

Svårigheter som individer har att tillgodogöra sig information […] kan i stället vara 

relaterade till deras uppfattningar av vad det innebär att lära sig något när man läser. Den 

som är inriktad på att memorera kommer att bete sig annorlunda i förhållande till texten än 

den som antar att textens innehåll går att förstå.106 

Vikten av att noga tänka igenom vad det är vi vill kommunicera till eleverna inom 
historieämnet, samt att denna kommunikation är glasklar kan inte överskattas. Examination och 
betyg är en oerhört viktig del av denna kommunikation. 

                                                      
106 Säljö 2000, s.27 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjumall 

Historisk kunskap 

 Vad är historia för dig? VARFÖR? 

 Vad ska man med historia till? VARFÖR? 

 Vad är din historia? 

Vad är skolans historia? Vilken historia får du i skolan? Vad borde det 

vara? 

 Vad är historisk kunskap? Någon som är bra på historia kan? 

 Varifrån har du fått dina åsikter om historia? 

Betyg och kriterier 

 Vad är ett kriterie i historia? 

 Vad vill läraren att ni skall kunna? 

 Har ni fått se kriterier? Varför tror du? 

 Vad krävs för  G 

   VG 

   MVG? 

 Är det något mer man borde kunna, något som är onödigt? VARFÖR? 

Vad har du för omdöme? (varför det systemet?) 

 Vad testades ni senast på? Vad har ni jobbat med? 

 Vad har du gjort för att få ditt betyg/omdöme? SPECIFICERA! 

 Vad är ett betyg för dig? Vad säger det/betyder det? 

Examination och feedback 

 Hur examinerar läraren er?  Resultat- 

    Process- 

    Uppgiftsstandard 

 Får ni någon feedback? HUR? VARFÖR tror du? 

 Hur pluggar du för att klara dig i historia? Inför  prov? VARFÖR? 
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Bilaga 2 

 
Historia 

Ämnets syfte  

Utbildningen i ämnet historia syftar till att både i det korta och i det långa perspektivet 
skapa sammanhang och bakgrund för individer och samhällen. Syftet är även att 
fördjupa förståelsen av skeenden och företeelser över tiden och i rummet, vare sig det 
gäller vardagsliv eller storpolitik. De historiska studierna skall också visa och klarlägga 
olika krafter som påverkar samhällen och människor. 

Ämnet syftar till att stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en 
tidsdimension. Det ger perspektiv på den egna personen. Därmed stärks även den egna 
identiteten och insikten om det egna kulturarvet liksom om andras, inte minst nationella 
minoriteters, ursprung och kulturarv. 

Ämnet syftar även till att skapa historisk medvetenhet och bildning. Härigenom 
tillägnar sig eleven en förståelse som befrämjar samarbete över både sociala, etniska 
och geografiska gränser, vilket gynnar handlingsberedskap inför framtiden. Historia ger 
möjlighet till att stärka grundläggande värden som hänsyn, solidaritet och tolerans, 
vilket i sin tur bidrar till att stärka medborgarrollen och grunden för demokratin. 
Historiska insikter om andra folk, länder och kulturer skapar förutsättningar för 
internationellt samarbete samt ökad förståelse i en multietnisk, konfliktfylld värld. 

Syftet är också att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt som 
redskap för att förstå och förklara samhället och människors levnadsmönster. Detta 
gynnar förmågan att stå kritisk såväl inför historiska källor som inför texter och andra 
medier i vår tid. 

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven 

utvecklar kunskaper om historiska strukturer, utvecklingslinjer och 
förändringsprocesser som ger sammanhang och bakgrund för individ och samhälle, 

tillägnar sig insikter om kulturarvet och dess skiftande innehåll för olika människor och 
olika nationella minoriteter, 

på basis av det historiska arvet utvecklar en trygg och demokratisk identitet, 

fördjupar sitt historiemedvetande och utvecklar sin förmåga att anlägga historiska 
perspektiv i studierna inom andra ämnen, 

fördjupar sina historiska kunskaper för att underlätta förståelsen av nutiden, underbygga 
ställningstaganden och skapa handlingsberedskap inför framtiden, 
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utvecklar förståelse av historiska företeelsers och skeendens bakgrund och samband, 
vare sig det gäller storpolitik eller vardagsliv,  

utvecklar en förmåga att bedöma tillförlitlighet och värde hos olika texter, bilder, 
medier och andra källor, 

utvecklar förmågan att självständigt resonera och föra ett samtal utifrån ett historiskt 
perspektiv. 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Historia rymmer olika slags historia såsom politisk historia, idéhistoria, kulturhistoria, 
miljöhistoria, mentalitetshistoria, socialhistoria och ekonomisk historia. Det betyder att 
historia kan studeras utifrån olika perspektiv. Historiesynen bestämmer också det 
historiska perspektivet och ger t.ex. idealistiska, historiematerialistiska framställningar 
eller genushistoria eller de långa linjernas historia. Historia kan också skrivas, eller på 
andra sätt förmedlas till vår tid, utifrån överhetens eller folkets perspektiv. 

Ämnet möjliggör inlevelse i gångna tider varigenom ett historiskt sinne kan utvecklas, 
dvs. förmågan att bedöma gångna tiders människor utifrån deras förutsättningar och 
villkor. Detta ger samtidigt perspektiv på dagens samhälle. Historia kan vara en brygga 
mellan olika studieinriktningar och ämnen och kan därigenom skapa synteser och 
djupare insikter. Temastudier och fördjupningar kan ge samma resultat. 

Historia är ett ämne med stor bredd både till sitt innehåll och sin karaktär. Källkritiken 
är ämnets grund och ger särskilda möjligheter att befrämja en problematiserande och 
kritisk hållning inför texter, bilder och andra medier också i vår egen tid. Ämnet historia 
lämpar sig särskilt för var och en att med olika slags presentationsteknik levandegöra 
och fördjupa förståelsen för människor och samhällen i vår tid och i gångna tider. 

Varje skeende och ögonblick nu eller i förgången tid kan ses mot en historisk bakgrund. 
Varje person levande eller död kan ses som en historisk person och placeras i ett 
historiskt sammanhang. Detta ger ett oändligt stort stoff. Stoffets omfång kräver alltid 
och är alltid föremål för ett urval. Kopplingen mellan det förgångna, nuet och framtiden 
gynnar analys och problematisering. Detta bidrar till handlingsberedskap vare sig det är 
tal om emancipation, migration eller interkulturell förståelse. Samma gäller kulturarvets 
bevarande i ett dynamiskt och multietniskt samhälle präglat av förändringar och 
kontinuitet i internationaliseringens tecken. Historiska studier ökar förmågan att 
formulera synteser, göra sammanfattningar och skapa överblick.  

Centrala begrepp inom olika slags historia ger ämnet struktur och insikt i ämnets kärna. 
Krafter som styrt den historiska utvecklingen kan friläggas och beskrivas i dagens 
samhälle.  

Historia A bygger på grundskolans kurs och ger sammanhang och bakgrund för hela 
historien från forntiden till vår tid samtidigt som den ger tillfälle till särskilda nedslag 
och fördjupningar utifrån elevernas behov och intressen. Centrala och för bildningen 
oundgängliga skeenden, företeelser och personer skall ingå. Kursen skall anpassas till 
den studieinriktning som eleven valt. Historia A är gemensam kurs på 
samhällsvetenskapsprogrammet, estetiska programmet och naturvetenskapsprogrammet. 
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Historia B bygger på Historia A och skall anpassas till elevens studieinriktning. Den 
skall öka elevens självständiga och kritiska förmåga genom fördjupningar och 
temaarbeten. De historiska studierna breddas genom komparativa studier över tiden och 
rummet. Historia B är gemensam kurs inom kultur- och samhällsvetenskapsinriktningen 
på samhällsvetenskapsprogrammet. 

Historia C fördjupar kunskaperna vad gäller källkritik och historiesyn. Kursen bygger 
på Historia A. Historia C är en valbar kurs. 

 
HI1201 - Historia A 
100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:60 

Mål 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 
känna till grundläggande drag i den historiska utvecklingen  

förstå innebörden av vanliga epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp  

kunna analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska 
förändringsprocesser 

kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv med insikt i den 
historiska kunskapens tidsbundenhet 

kunna diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv 

kunna formulera sina tankar i historiska frågor.  

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven beskriver grundläggande drag i den historiska utvecklingen och visar på olika 
krafter som styrt och styr den historiska processen. 
Eleven ger bakgrund och sammanhang till några skeenden och företeelser i vår tid. 
Eleven använder frekventa epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp. 
Eleven formulerar med handledning historiska problem och frågeställningar.  
Eleven sätter in sig själv i ett historiskt sammanhang. 

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven sätter samman enskilda fenomen och fakta i det förflutna till helhetsbilder och 
motiverar sina ställningstaganden. 
Eleven visar med hjälp av centrala begrepp på förändringar i den historiska processen 
inom såväl svensk och nordisk som allmän historia. 
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Eleven visar prov på kritisk hållning i ett resonemang om historiska problem och källor, 
bearbetar materialet samt motiverar sitt ställningstagande. 
Eleven gör jämförelser mellan olika kulturer samt visar hur företeelser och 
händelseförlopp både i nutid och i gången tid har en historisk bakgrund och påverkar 
framtiden. 
Eleven diskuterar betydelsen av olika människors och samhällens kulturarv. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven diskuterar utifrån ett historiskt perspektiv dagens problem och redogör för det 
egna samhällets framväxt och historiska identitet samt visar därvid medvetenhet om 
vilka konsekvenser skilda förhållningssätt kan få i framtiden. 
Eleven utgår från centrala historiska begrepp för att klarlägga förutsättningar och 
drivkrafter för människor och samhällen i olika tider och i olika kulturer. 
Eleven anlägger skilda historiska perspektiv på vad som förr skett liksom på sin egen 
omvärld och sig själv. 
Eleven reflekterar, resonerar och drar slutsatser utifrån bedömningar av olika källors 
och kvarlevors värde
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