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få djupare kunskaper om området, vilket i sin tur underlättar i vår analys om förutsättningar och 

möjligheten till nationellt prov i kursen Historia A i svensk gymnasieskola är möjligt. Samt för att 
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 1. Inledning 

Det finns en mängd olika skäl att ha en mycket bred repertoar av bedömningsinstrument. För 

att få en så bred och allsidig bild som möjligt av våra elever är det därför viktigt att vi dels 

involverar flera i bedömning och dels varierar formerna för bedömning. (Tholin 2007) 

Diskussionen om betyg och bedömning ligger verkligen i tiden. Med regeringens planer om 

reformer i såväl grundskola som gymnasieskola, krävs det en handlingsberedskap bland oss 

lärare/blivande lärare. Därför ska vi undersöka hur historia skulle kunna utvecklas när historia 

blir ett kärnämne med nationellt prov. Hur en förändring för historieämnet på gymnasiet 

skulle kunna se ut, och vad det skulle innebära.  Det är framför allt en fråga som blir central 

för vår studie: Vilka kriterier måste uppfyllas för att ett ämne ska bli ett kärnämne med 

tillhörande nationellt prov? 

Dessa frågor uppkom efter en gästföreläsning vid Växjö universitetet av gymnasieläraren Lars 

Andersson. Det som han diskuterade var en eventuell framtida kanon i historia samt ett 

framtida nationellt prov efter kursen Historia A på gymnasienivå. En vision som verkligen 

fångade vårt intresse. Efter denna föreläsning började vi diskutera om det fanns någon 

möjlighet att undersöka detta närmare i en vetenskaplig studie. I vårt kommande arbete som 

historielärare kommer betyg och bedömning att vara en av de viktigare arbetsuppgifterna. Det 

betygssystem som vi har i den svenska skolan idag tillkom efter en lång rad av historiska 

processer, och är åter på väg att förändras. Växlingarna mellan relativa och målrelaterade 

betygssystem avspeglar de utbildningsideologiska förskjutningar som har ägt rum i vårt 

samhälle. 

Vi kan som blivande historielärare känna en osäkerhet när det gäller att ge oss ut och börja 

undervisa samt betygsätta. Genom detta arbete kommer vi förutom att förtydliga 

betygsättning även granska olika betygssystem och diskutera problematiken med att bedöma 

elevers prestationer. Vi vill försöka lyfta fram vilken typ av kunskap som prioriteras i olika 

betygssystem, för att senare ta med detta i diskussionen angående de nationella provens 

relevans i olika ämnen. 

 



 

 

 2. Syfte och problemformulering 

 2.1 Syfte 

Med utgångspunkt från föreläsningen av Lars Andersson vill vi undersöka om nationella prov 

i ämnet Historia A på gymnasieskolan går att genomföra, samt hur ett sådant skulle se ut. Vi 

känner också som blivande lärare en viss osäkerhet att sätta betyg och kommer därför att 

fördjupa oss i de olika betygssystemen samt hur dessa har påverkat, samt påverkar, vår 

bedömning idag. 

 2.2 Tidigare forskning 

Nationella prov började utvecklas 1992 men blev inte befästa förrän 1994. Provens syfte var 

att fungera som stöd för likvärdig betygsättning, inte som ett styrande standardprov (Lundahl 

2006). De nationella proven på gymnasiet hade som syfte att höga undervisningskvalitén, men 

det skulle tydligt framgå att proven skulle vara utformade på ett sådant sätt för att endast täcka 

in vissa ämnes- och kursmål. Detta skulle innebära att det endast kunde utgöra en del av 

underlaget vid betygssättning (Lundahl 2006). De nationella proven utgör viktiga underlag för 

lärare då det kommer till bedömning av de måluppfyllelser eleverna gör i svenska, engelska 

och matematik. Proven används som riktmärken för att betygsättningen och 

bedömningsgrunderna ska vara likvärdiga och rättvisa över landet (Statens skolverk 2004). 

Förutom de befintliga nationella proven i kärnämnena matematik, engelska och svenska har 

skolverket, på regeringens vägnar, fått i uppdrag att framställa nationella prov i ämnena kemi, 

biologi och fysik i årskurs 9. Motiveringen till detta beslut är att de nationella proven ska 

användas för att bedöma elevernas kunskapsutveckling och som stöd för betygssättning 

(skolverket 2008 f). Regeringens första mål är att eleverna ska få en ökad måluppfyllelse, och 

även få stöd till en likvärdig och rättvis bedömning av sina kunskaper. Detta menar regeringen 

kan skapas genom att flera ämnen utrustas med nationella prov. För att detta skall kunna 

genomföras menar regeringen att  

Med hänsyn till elevernas rättssäkerhet är det viktigt att lärare som sätter betyg gör 

det utifrån gemensamma bedömningsgrunder. Skolverket har i flera sammanhang 

pekat på att betygssättningen inte kan antas vara likvärdig eftersom lärare tolkar mål 

och betygskriterier på olika sätt. Bristande likvärdighet kan få konsekvenser när 

elever konkurrerar om platser till gymnasieskolan. Genom nationella ämnesprov i 

årskurs 9 med tydliga bedömningsanvisningar ökar förutsättningarna att få en ökad 



 

 

likvärdighet i lärares bedömningar och betygssättning (Skolverket 2008 d s.3). 

Regeringen poängterar även att ”skolors uppföljning och utvärdering av elevers kunskaper 

stärks genom att nuvarande ämnesprov i årskurs 5 blir obligatoriska” (Skolverket 2008 d s. 3) 

Detta genom att göra målen mer tydliga, och ge skolorna ett bättre underlag för att 

självständigt kunna bedöma hur skolan skall hjälpa de elever som är i behov av 

individanpassade stödinsatser. Regeringen menar även att om ämnesprov vore obligatoriskt 

redan från årskurs 5 skulle detta ge ett bättre underlag för analysen av provresultatet på 

nationell nivå (Skolverket 2008 d).  

Skolverket skriver att ett nationellt provsystem ska ge ökad måluppfyllelse hos eleverna och 

att målen ska förtydligas och elevernas starka och svaga sidor ska synas. Det nationella 

provsystemet ska även åskådliggöra betygskriterierna och kursmålen, och bedömningen och 

betygssättningen ska ske på ett likvärdigt och rättvist sätt. Slutligen menar skolverket att det 

nationella provsystemet ska ligga som grund för att kunna fastställa i vilken omfattning 

kunskapsmålen på skolnivå och på nationell nivå ser ut. Skolverket har uttryckligt att 

slutproven inte är utformade för att pröva elevernas kunskaper utifrån alla uppställda mål 

(skolverket 2008 c). 

 2.2.1 Historielärarnas prov 

Tidigare forskning har gjorts av det prov i Historia A som kallats historielärarnas prov.  

Anders Hallberg och Petra Williamsson (2001) har genomfört en undersökning om vilka för- 

och nackdelar ett sådant prov kan bidra med. Hallberg och Williamsson hade intervjuat alla 

lärare på Bergagymnasiet i Eslöv, där historielärarnas prov har genomförts sedan 2000. De 

listar tillsammans sex fördelar samt sex nackdelar med ett slutprov i kursen Historia A 

(Hallberg & Williamsson 2001). De fördelar som de poängterar ut är: 

1. Betygssättning 

2. Rättning av provet 

3. Likartad undervisning i alla klasser 

4. Metoddiskussioner mellan lärare 

5. Ökning i status 

6. Eleverna uppskattar ett slutprov 

Det främsta och tyngsta argumentet som lärarna på Bergagymnasiet lade fram var likvärdig 



 

 

betygssättning. Detta eftersom resultatet kunde jämföras i olika klasser samt att det inte är den 

undervisande läraren som rättar proven. Något som leder till att bedömningen av elevens 

kunskaper görs av fler personer. Lärarna anser även att rättning av provet sker smidigt och är 

enkelt att genomföra. Detta eftersom det finns en tydlig mall som lätt kan användas av lärarna. 

Ett gemensamt slutprov såg även lärarna genererade likartad undervisning i klasserna. En av 

lärarna framförde att ett gemensamt prov ökar chansen för att en likartad undervisning görs i 

klassrummet. Detta leder till att viktiga historiska händelser inte förbises. Lärarna poängterar 

att eleverna känna sig trygga i en likartad undervisning, och detta stärker rättssäkerheten för 

kursen (Hallberg & Williamsson 2001). 

Metoddiskussioner mellan lärare är alltid något som ska eftersträvas. Några av lärarna ansåg 

att denna typ av slutprov genererar diskussioner mellan kollegor, vilket är något mycket 

positivt. En del lärare anser att det fortfarande inte är tillräckligt många diskussioner men att 

provet har medfört fler diskussioner än tidigare. Lärarna har märkt en ökning i statusen för 

ämnet historia i och med slutprovet. Detta är något som flera lärare ser som positivt. En av 

lärarna i undersökningen berättar att eleverna uppskattar ett slutprov i historia. De uppskattar 

att få bevisa sina kunskaper och få sina kunskaper prövade vid flera tillfällen inom kursen 

(Hallberg & Williamsson 2001).  

Alla dessa fördelar har sina starka sidor. Det som vi ser som den mest positiva delen av dem 

är likartad undervisning, samt metoddiskussionen. Det är viktigt att starta upp en diskussion 

om vikten av likartat innehåll samt vilka metoder som är de mest effektiva för olika sorters 

klasser. Utan en öppen diskussion finns det utrymme för isolering inom ämnet, utan någon 

utvecklande diskussion angående det viktigaste för oss lärare; mångsidighet och motivation. 

Det är genom en förändring av undervisningssättet som vi håller eleverna intresserade och 

motiverade att fortsätta att utveckla sitt eget lärande. 

Som nämns ovan så tar Hallberg och Williamsson upp sex fördelar och sex nackdelar med 

slutprovet i historia. Nedan presenteras de sex nackdelar som de kom fram till under sina 

samtal med lärarna på Bergagymnasiet. 

1. Olika undervisningssätt 

2. Styr undervisningen 

3. Provrättning 

4. Elevstress 



 

 

5. Elevers olika förutsättningar 

6. Minskat elevinflytande 

En av de första nackdelarna som lärarna tar upp är att olika undervisningssätt försvårar ett 

gemensamt slutprov i historia. Detta eftersom samma lärare kan ha olika pedagogiska upplägg 

och olika innehåll i skilda klasser. De skilda klasserna har med detta olika förutsättningar 

inför provet. En av lärarna uttrycker att ett slutprov styr undervisningen och innehållet i 

kursen. Samma lärare anser att denna styrning gör att fördjupningar inom områden som 

intresserar eleverna inte är möjliga. Även om flera lärare nu anser att provrättningen är 

relativt enkel och smidig uttrycks även att svängrummen för rättning är för vida, vilket leder 

till variation i rättningen lärare emellan. Rättningen leder också till en högre arbetsbelastning 

hos lärarna (Hallberg & Williamsson 2001). 

Pressen på eleverna är något som uppmärksammas av flera lärare. Pressen som eleverna har 

på sig själva och deras förväntningar på sin egen prestation leder till ökad elevstress. De 

elever som är ambitiösa lägger för stor vikt vid provresultatet och pluggar därför i överdrift 

inför slutprovet. Elevernas olika förutsättningar syns mycket tydligt vid ett slutprov. Vissa 

elever som presterar bra på mindre prov eller redovisningar missgynnas av ett heltäckande 

prov i slutet av kursen. Detta leder till att ett slutprov inte alltid kan ses som mer rättvist eller 

mer rättssäkert, poängterar några av lärarna som intervjuas. Precis som lärarna blir styrda i sin 

undervisning så minskar elevinflytandet över kursen. Detta eftersom mycket av kursens 

innehåll redan är bestämt utefter slutprovets innehåll (Hallberg & Williamsson 2001). 

Elevstress är en mycket allvarlig fråga och ska därför tas på mycket stort allvar. Stressen hos 

ungdomar har under några år varit under het debatt. Därför håller vi med om att det är en av 

de största nackdelarna vid upplägget av ett standardprov. Även risken över att elevinflytandet 

påverkas negativt oroar oss. Elevers åsikter är viktiga för att de ska kunna nå deras personliga 

mål. Känner eleven att läraren lyssnar och har förståelse över deras situation så ökar även 

detta deras vilja att engagera sig i det som läraren lägger som förslag till undervisningen. 

Hallberg och Williamsson tar upp väsentliga fördelar och nackdelar som kan kopplas till vår 

frågeställning. Strukturen i ett nationellt prov i Historia A är viktig att verkligen tänka över, 

och koppla detta till de direktiv som skolverket har för andra nationella prov. 



 

 

 2.3 Problemformulering 

Hur har inställningen till betyg och bedömning förändrats genom tiderna kopplat till rådande 

utbildnings- och undervisningsideal? 

Vilka kriterier lyfts särskilt fram i ämnen med nationella prov?  

Vilka kriterier måste uppfyllas för att ett ämne ska räknas som kärnämne med nationellt prov? 

Hur skulle ett nationellt prov i historia A kunna se ut? 

 2.4 Disposition 

Kapitel 3 går in på vilket tillvägagångssätt som användes vid genomförandet av studien. Även 

vilka hinder som kom upp under studiens gång. 

Kapitel 4 handlar om betygssystemets historia. Kapitlet kommer även att ta upp betyg och 

bedömningssystem i allmänhet samt bedömningens problematik. 

Kapitel 5 tar upp undervisningsmetoder och undervisningsideologier. Hur en lärares 

tillvägagångssätt kan se ut vid betygsbedömning. Olika perspektiv tas in för att bredda 

förståelsen för den problematik som finns vid bedömning.  

Kapitel 6 går djupare in på vad ett nationellt prov är och hur de valda nationella proven skiljer 

sig åt. Även en granskning av kursplaner i matematik, engelska och historia och en 

presentation av hur historielärarnas prov ser ut idag. 

Kapitel 7 redovisar vi vårt resultat. 

Kapitel 8 är slutsatsen, och det är här vi reflekterar över hela processen av att genomföra 

undersökningen, och lämnar ett förslag på hur ett nationellt prov i historia skulle kunna vara 

uppbyggt. Under det här kapitlet kommer även förslag på vidare studier att ges. 

 



 

 

 3. Metod 

Genom att studera bedömning och betyg genom historien, granska kriterier för nationella 

provsystem och granska befintliga kriterier för nationella prov i matematik och engelska ska 

vi försöka göra en teoriprövning av hur ett nationellt prov i Historia A på gymnasiet skulle 

kunna se ut. 

 3.1 Tillvägagångssätt 

För att kunna undersöka hur möjligheterna ser ut för att införa ett nationellt prov i Historia A 

på gymnasiet har vi valt att genomföra undersökningen utifrån en kvalitativ metod. Vi har 

även valt att tillämpa ett abduktivt tillvägagångssätt. Studien har sitt fokus på ett specifikt fall, 

i vårt fall Historielärarnas prov. Det är viktigt att vara medveten om att abduktion inte är en 

mix av deduktions och induktions tillämpning. Abduktion består av snarlika metoder som 

finns inom deduktion och induktion. Vid tillämpning av abduktion är första steget att 

genomföra undersökningen/observationen/intervjun innan fastställandet av 

problemformuleringen. Denna metod används även vid induktivt förhållningsätt. Nästa steg är 

att studera teorier kring området för att sammanställa vad som antingen skiljer eller kopplar 

samman det insamlade materialet med teorin. Abduktionsstruktur lutar mer åt den deduktiva 

metoden som utifrån hypoteser genomför datainsamlingen. (Alvesson & Sköldberg 2008). I 

vårt fall skedde tillvägagångssättet på så sätt att intervjun med läraren Lars Andersson på 

Bergagymnasiet i Eslöv den 14 april 2008 genomfördes innan någon konkret 

litteraturinsamling skedde. Intervjun skedde med ostrukturerade frågor. Något som enligt 

Halvorsen (1992) innebär att intervjuarna inte styr samtalet utan man är intresserade av att få 

ta del av vad intervjupersonen har att komma med. Anledningen till att intervjun genomfördes 

var för att, som Halvorsen (1992) skriver, vi inte kunde studera fenomenet, genomförandet av 

historielärarnas prov, själva. Därav anledningen till att genomföra den ostrukturerade 

intervjun med Andersson. Intervjun med Andersson (den 14 april 2008) genomfördes i syfte 

att få en djupare förståelse för tankarna kring konstruktionen av provet. Då syftet med 

uppsatsen är att göra en teoriprövning kommer intervjun med Andersson dock inte att ha en 

central roll i uppsatsen.  

Efter att ha genomfört intervjun skedde en litteraturgenomgång kring ämnet. Nationella prov i 

Historia A är ett fenomen som endast tillämpats i södra Sverige, och inte sker nationellt. Det 

här medförde att vi valde att studera det som står skrivet allmänt om nationella prov, men 



 

 

också vad ett ämne behöver göra för att få inkludera ett nationellt prov. Då regeringen ville 

införa nationella prov i de naturvetenskapliga ämnena kollade vi närmare på argumenten till 

varför just naturvetenskapliga ämnen blev aktuella för nationella prov. Vi tittade också 

närmare på ämnen som inkluderar nationella prov, och jämförde vad som skiljer dem åt. De 

mål som har granskats är för ämnena Engelska A (I fortsättningen kommer hänvisningar av 

Engelska A vara En), Matematik A (I fortsättningen kommer hänvisningar av Matematik A 

vara Ma) samt Historia A (I fortsättningen kommer hänvisningar av Historia A vara Hi).  

Genom att granska de olika målen hoppas vi kunna besvara våra problemformuleringar. 

Förutom granskning av olika ämnesmål har vi även tagit del av litteratur som har berört 

områdena betyg och bedömning. Anledningen till att betyg och bedömning är med har med 

skolverkets kriterier för nationella prov att göra. Skolverket formulerar sig på följande sätt 

angående betyg och bedömning av nationella prov, ”Syftet med det nationella provsystemet 

skall vara att […] - stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning” (skolverket 

2008 c). Med utgångspunkt från skolverkets formulering valde vi att inkludera betyg och 

bedömningens historia. 

Ytterligare källor som vi använt oss av är statliga utredningar och kursbeskrivningarna för de 

olika ämnena på gymnasienivå. Vi är fullt medvetna om att de utredningar vi läst och använt 

inte ska användas utan kritisk granskning. Beroende på vilken regering som sitter vid makten 

kommer olika inriktningar att domineras i utredningen samt står dessa utredningar endast till 

grund för kommande beslut. Det kan ske många förändringar från den rekommendation som 

görs i utredningen till det beslut som tas i riksdagen. Det här medför att trovärdigheten för 

arbetet kan ifrågasättas. Vi tror dock att eftersom vi är medvetna om de brister som finns, ökar 

det tillförlitligheten i uppsatsen. Det teoretiska och empiriska material som är inkluderat i 

arbetet är relevanta för studien. Halvorsen (1992) pratar om validitet och reliabilitet, och 

menar att det handlar om att under insamling av empiriskt material är det viktigt att det finns 

giltighet/relevans och pålitlighet. De problem som kan uppstå med validiteten är att man som 

forskare måste hitta en balans mellan det teoretiska och det empiriska planet. 

Sammanfattningsvis handlar det om att samla in material som är relevant för 

problemformuleringen. När det kommer till att uppnå en hög reliabilitet är det viktigt att de 

mätningar som genomförs är pålitliga. Förutom att materialet ska vara pålitligt ska 

införskaffandet av det empiriska materialet kunna genomföras identiskt. För att öka 

validiteten i arbetet skulle ytterligare intervjuer kunna göras. Exempelvis med en skola som 

inte använder sig av provet. Då vi under samtalet med Andersson fick ta del av en 



 

 

undersökning som två studenter genomförde med inblandade lärare på gymnasieskolan valde 

vi att inte intervjua ytterligare lärare. Lärarnas tankar kring provet har redogjorts under 

rubriken 2.2 Tidigare forskning, med utgångspunkt ur den tidigare gjorda studien. 

 



 

 

 4. Betyg och bedömningssystem 

Denna historiska bakgrund om framväxten av olika betygssystem bygger på Statens offentliga 

utredningar (SOU 1992:86) samt från Jansdotter och Nordgrens bok från 2008 Betyg i teori 

och praktik. 

 4.1 Det absoluta betygssystemet 

Det är viktigt att komma ihåg att det var först på 1800-talet som skolan i Sverige fick 

nationella direktiv. Något som främst berodde på urbaniseringen, och att befolkningens läs- 

och skrivkunnighet ökade drastiskt. Det har dock sedan 1600-talet funnits råd och direktiv för 

bedömning av elever (Jansdotter & Nordgren 2008).  Först sedan 1820 har det funnits en form 

av bedömning på de prestationer som eleverna gjorde i de olika ämnena.  Detta gavs i form av 

en benämning eller en beteckning. Förutom detta fick eleven även ett omdöme i uppförande 

och flit, som sedan bytte namn till ordning. Från början hade betygsskalan endast fyra grader 

(A, B, C och D). Lärarna ansåg dock att det fanns ett behov av uppdelning av graderna vilket 

ledde till att mellansteg tillkom (SOU 1992:86). Detta i sin tur ledde till att endast A, B och C 

med sina mellannivåer kom i bruk, vilket innebar att istället för en fyrgradigskala växte en 

sjugradig bokstavsskala fram (SOU 1992:86). Vidare användes A, B, C och D (A=Mycket 

gott, B=Gott, C=Mindre gott och D=Klandervärt) -skalan vid bedömningen av elevernas 

uppförande och A, B och C (A=Mycket god, B=god och C=Mindre god) vid bedömning av 

ordning (Jansdotter & Nordgren 2008). Beteckningarna i bokstavsskalan byttes ut från 

bokstäver till siffror, vilket medförde att beräkningen av betygssumman och betygsmedeltalet 

omvandlades till poäng. Tabellen nedan förtydligar bokstavssystemets uppbyggnad. 

Tabell 1. Bokstavssystemet ( SOU 1992:86, s.16) 

Beteckning Benämning Poäng

      

A Berömlig 3 

a Med utmärkt beröm godkänd 2,5 

AB Med beröm godkänd 2 

Ba Med nöje godkänd 1,5 

B Godkänd 1 

Bc Icke fullt godkänd 0,5 

C Underkänd 0 



 

 

 

 

Bokstavsbetygen sågs som absoluta fram till 1940-talet. Det fanns inga tydliga direktiv på hur 

kunskapskraven skulle bedömas. Något som dock var genomgående för alla betygsättningar 

var att om eleven skulle kunna höja sitt betyg skulle grundvalen hellre ligga på kvalitet än 

kvantitet. Betygsättningen i övrigt var upp till varje enskild lärare att bestämma. Denna frihet 

medförde att varje lärare, i och med skilda principer vad gällde betygsättning, gjorde att 

kriterierna ändrades beroende från lärare och ämne. Alla visste, enligt sina normer, vad som 

krävdes för de olika betygsstegen. Trots detta fanns det en enighet mellan lärare i de olika 

ämnena om vad som skulle krävas av eleverna för att stiga i betygsstegen (SOU 1992:86). 

 4.2 Det relativa betygssystemet 

Relativa betyg var ett sätt att införa ett riksgiltigt urvalsinstrument. Systemet var konstruerat 

utifrån tanken att olika lärare i olika skolor skulle kunna sätta betyg som skulle vara 

jämförbara elever emellan, oavsett vilken skola de fått sin utbildning i. 

Det relativa betygssystemets huvuduppgift var att se till att betygsättningen i alla ämnen var 

likartad. Trots detta ansåg skolberedningen att det behövdes en betygsskala med en högre 

uppdelning. Det som föreslogs var att betygsskalan skulle bestå av en niosiffrig skala som 

skulle ha en fördelning på betygen och standardproven i de olika ämnena och årskurserna. 

Skalan såg ut på följande sätt: 

Betyg   9       8       7       6       5       4       3       2       1 

Procenttal 4       7       12     17     20     17     12     7       4 (SOU 1992:86 s.20) 

Genom att använda sig av ovanstående skala skulle de ge till följd att den hittillsvarande 

principen av godkänd gräns slopas. Vilket ledde till att betygen fick en karaktär av endast 

relativa mål och inte av absoluta mål. De relativa betygsättningarna infördes i Läroplanen för 

grundskolan från 1969 (Lgr 69) med en liten ändring, från att ha haft nio steg hade de ändrats 

till endast fem. Utfallet blev således följande: 

Betyg  1        2         3        4        5 

Procent 7       24       38      24       7 (SOU 1992:86 s. 20) 



 

 

Eleverna skulle på så sätt få samma förutsättningar inför ansökan till kommande studier (NE 

2008 a). Figuren nedan visar hur det relativa betygssystemet var tänkt att fungera. Bilden 

visar den så kallade normalfördelningen. I tillämpningen av det relativa betygssystemet 

används den på så sätt att av alla elever i riket som går i samma årskurs och läser samma 

ämne skall cirka 7 procent ha betyget 1 (lägsta bedömningen) och 7 procent betyget 5 (högsta 

bedömningen).  

                               

Ca 38% av eleverna skall ha betyget 3 (NE 2008 a) 

Denna form av betygssteg motiverades genom att 1957 års skolberedning hade till avsikt att 

”ge ökad vikt åt personlighetsdaning och social fostran.” (SOU 1992:86, s.19) 

Skolberedningen ansåg att betygssättet hade en tendens att framstå som ett hinder för lärarna i 

deras frihet när det kom till uppläggning av skolarbete och dess övergripande mål. Fyra 

förslag gavs till hur ofta betyg skulle sättas i grundskolan. Det vill säga antingen att skolan 

skulle ha fullständig frihet från betyg, betyg vid tre, vid sju eller vid tolv tillfällen. 

Upplevelsen av att betygen fick för stor plats i grundskolan var djup. Viljan att ta bort 

betygens betydelse för skolarbetet fanns. 

Trots att en begränsning av betygsättningen förordades, var det angeläget att underlätta för lärarna 

att göra ”kontinuerliga och systematiska anteckningar över elevernas framsteg” under terminerna 

och skapa former för effektiva föräldrakontakter. På så sätt skulle lärarna få möjlighet att motivera 

elever och informera föräldrar utan att sätta betyg. Betygens enda nödvändiga uppgift var att ge 

prognosen för studier och yrkesval samt för urval; för det senare ändamålet behövdes dessutom 

inte betyg varje termin (SOU 1992:86 s. 20). 

Med detta som argument så togs beslutet att genomföra betyg vid tolv tillfällen under 

grundskolan, vårterminen i åk 2, 3, 4, 5 och sen terminsvis till och med vårterminen i åk 9 

(SOU 1992:86).   

Tyngdpunkten för betygens ursprungliga uppgift på gymnasiet var följande: ”att gradera 



 

 

elevernas ådagalagda studieprestationer i relevanta hänseenden på ett sådant sätt, att 

jämförbarhet över hela betygsskalan så långt möjligt föreligger mellan elever oberoende av 

från vilken skola de kommer” (SOU 1992:86 s. 21). Något som även noga poängterades var 

att betygens roll skulle vara objektiv och användas på det sätt att det kommer till elevernas 

bästa prestationer. En diskussion fördes runt vad det är som utmärker den absoluta och 

relativa betygsättningen och vilken som anses bättre. De båda har skilda utgångspunkter; den 

absoluta betygsättningen hade läroplanen som utgångspunkt, medan den relativa hade ett 

riksgenomsnitt som sin utgångspunkt. Oavsett vilken utgångspunkt som togs ansågs de båda 

nå samma resultat, om förutsättningarna för dem var optimala. Det som skiljde den absoluta 

och den relativa betygsättningen är att det absoluta beskrivs som: ”såväl betygssteg som 

elevprestationer kan erhålla en entydig beskrivning och tolkning” (SOU 1992:86 s.21). 

Medan den relativa betygsättningen beskrivs som: ”läroplanens föreskrifter och anvisningar 

tolkats på ett likvärdigt sätt av samtliga undervisande lärare under läsåret och att sådan 

jämförbarhet i fråga om den meddelande undervisningen också föreligger mellan olika läsår” 

(SOU 1992:86 s.21) 

Det som talat för relativ betygsättning var att denna typ av betygsättning ansågs kunna ge en 

jämförbarhet som det absoluta betygssystemet aldrig kunde uppnå. För att kunna uppnå dessa 

förväntningar infördes en viss relativisering i form av efterstandardiseringen av 

studentexamensprov. Kravet var att kunna erbjuda eleverna en godtagbar jämförbarhet mellan 

ämnena, läroanstalterna och läsåren. Dessutom ansågs det att detta betygssystem inte var lika 

starkt kopplat till undervisningsinnehåll, vilket ger lärarna större friheter i sin undervisning 

(SOU 1992:86). Samtidigt som det relativa betygssystemet infördes så började det 

ifrågasättas. Främst av vänsterpartiet som under 70-talet såg betyg och bedömning som den 

borgerliga statens sätt att kontrollera och sortera människor in i fack (Jansdotter & Nordgren 

2008). Det som ansågs negativt med detta betygssystem var att det inte tydligt framgick om 

en prestation var godtagbar eller inte. Sättet säger heller inget om prestationernas absoluta 

karaktär. Utredningen som tillsattes fastslog att: ”de relativiserade åtgärder som redan införts i 

det absoluta betygssystemet innebar i själva verket en tillämpning av de principer som ligger 

till grund för den relativa betygsättningen”. ( SOU 1992:86 s.23) Den relativa betygsättningen 

trädde i kraft i gymnasieskolan fr.o.m. 1971/72. För att komma till rätta med det relativa 

betygssystemets problematik infördes standardprov i svenska, engelska och matematik. Detta 

för att hjälpa lärare vid bedömningen som en måttstock att jämföra elever och klasser mot, 

detta blir det vi idag kallar nationella prov (Jansdotter & Nordgren 2008). 



 

 

 4.3 Elevers kunskap i centrum – det målrelaterade betygssystemet 

1976 tillsattes en ny gymnasieutredning och deras utgångspunkt var att ändra på de relativa 

betygsättningarna. Det rådde ”stor enighet om att en relativ betygsättning inte är lämplig i 

gymnasieskolan” (SOU 1992:86 s.28). Det relativa betygssystemet ansågs uppmuntra till 

konkurrens mellan elever. Något som dåvarande skolminister, Göran Person, inte tyckte föll 

väl in med grundtanken i samhället, solidaritet och samverkan. Det nya betygssystemet hade 

därför sin grund i tanken om att mål ska uppnås hos varje individ och därför specificerades 

inte innehållet i undervisningen. Istället lyfts generella kunskapsmål och kvalitativa kunskaper 

fram (Jansdotter & Nordgren 2008). Gymnasieberedningen betonar att det finns olika former 

av betygsättningar i förhållande med kunskapskontrollens överordnande ställning. 

Kunskapskontrollen har två huvudsyften: Att informera om studieresultatet, för att ge eleverna 

möjlighet att inse vad som ytterligare behöver göras. Även ge lärarna underlag för att bedöma 

elevernas kunskaper och tillsammans med eleverna planera vad som görs för att nå målen. 

(SOU 1992:86) 

I slutet av sina studier ska eleverna enligt utredningen få ett kompetensbevis/betygsdokument 

över sina studier. Utredningen har valt att förklara de olika definitionerna för de olika 

betygsstegen på följande sätt. Godkänd anges som ”den kunskapsnivå som kursen syftar till 

och som förväntas vara en normal prestation”(SOU 1992:86 s.30). För att kunna uppnå betyg 

över godkänt måste eleverna visa goda provresultat genom en god kunskapsnivå. Eleven ska 

ha tillgodogjort sig kursen på ett sådant sätt att han/hon kan tänka självständigt, analytiskt och 

kreativt inom ämnesområdet. Om en elev ska kunna förtjäna det högsta betyget måste eleven, 

förutom behärskning av stoff även vara aktiv i diskussioner, övningar, god förmåga till analys, 

visad kreativitet i ämnet och även koppla sina ämneskunskaper med andra kunskapsområden. 

Därutöver krävs också att kunskaperna som eleven fått är integrerade som en helhetssyn 

(SOU 1992:86). 1990 gjordes en decentralisering och skolan fick nya huvudmän, kommunala 

politiker. Detta ger nya direktiv för skolans verksamhet som gör att skollagen och läroplaner 

ska sätta ramarna för verksamheten, medan det är upp till kommunen att fylla dessa mål med 

innehåll, genom en lokalplan (Jansdotter & Nordgren 2008). 

Samtidigt hade det relativa betygssystemet spelat ut sin roll, detta togs med utgångspunkt 

ifrån tre skäl: 

1. att det inte längre finns ett behov för ett ”urvalsinstrument som uppfattades 



 

 

differentiera mellan elever på ett rättvist sätt”  

2. att betygssystemet har i många avseenden brutits för att på olika nivåer ” aldrig fullt ut 

insett eller accepterat dess teoretiska bas och dess syfte att endast rangordna”. 

3. att allmänhetens förtroende är för länge sen förlorat, troligtvis för att det inte är 

relaterat till kunskaperna som eleverna fått.              (SOU 1992:86 s.32). 

Precis som när de relativa betygssystemen introducerades så blev det målrelaterade 

betygssystemet mycket omdiskuterat. Inte bara skulle läraren implementera den nya 

läroplanen och det nya betygssystemet, utan också utforma lokala betygskriterier med 

läroplanen och betygssystemet som bakgrund (Jansdotter & Nordgren 2008).   

Under november 1991 startade regeringen diskussionen om hur betygskriterierna skulle kunna 

utvecklas till målrelaterade betyg istället för de relativa mål som dåvarande betygssystem 

förlitade sig på. Lärare inom ämnena Fysik, Naturbruk och Historia träffades för att diskutera 

om en sådan förändring vore möjlig. Vikten i diskussionerna låg i att finna kriterier som 

visade en fördjupad kunskap hos eleverna. De försökte då att lämna tanken om ett klart urval 

av stoff och istället se till den viktiga grund som elever skulle behöva i sitt fortsatta lärande 

(SOU 1992:59). Det är viktigare att eleverna kan grunderna inom den historiska processen 

och hur de är kopplade till varandra. Som exempel står det nu i kurskriterierna för Historia A 

att ”Eleven skall kunna analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom 

historiska förändringsprocesser” (skolverket 2008 a). Istället för att räkna upp en hel lista av 

historiska problem som eleverna ska kunna, är detta skrivsätt öppet för tolkningar som såväl 

eleverna samt lärare kan utveckla. Det skapar också möjligheter för att se var eleverna 

befinner sig och utveckla undervisningen därefter. Om man skulle lyckas med att finna en 

sådan balans mellan undervisning och bedömning skulle man vidga möjligheterna till att se 

vart elever befinner sig kunskapsmässigt och expandera det. Den typen av information skulle 

vara mycket värdefull ur ett pedagogiskt perspektiv för både lärare, elever och 

vårdnadshavare. (SOU 1992:59)   

Lärarna i SOU 1992:59 hade två ursprungstankar med sig till samtalet. De olika kvalitativa 

skillnader som finns hos elever, samt hur detta påverkar utformningen av undervisningen. 

Tanken som dominerade diskussionen var vad det krävs av eleverna för ett godkänt i de olika 

ämnena. De två mest nödvändiga förutsättningarna för att ett kunskapsrelaterat betygssystem 

ska fungera är: 



 

 

1. Läraren måste öppet kunna redovisa vad som krävs för de olika betygsstegen och varför dessa 

kriterier existerar. Det måste finnas en öppen dialog om vad olika betyg har för innebörd och hur 

de ska uppnås. 

2. Läraren måste ha kunskapen och kompetensen för att kunna avgöra om en elev har uppnått/eller 

ha rätt kompetens för olika betygsnivåer. Det ska inte finnas några frågetecken när ett betyg ska 

sättas. Utan även här måste dialogen med elever och andra lärare vara öppen   

                      (SOU 

1992:59 s.153). 

Detta är själva grunden i de betygskriterier som används av lärare idag. Efter mycket arbete 

kom beredningen fram till ett kunskapsrelaterat betygssystem. De gjorde en översikt av alla 

ämnena. I dessa översikter angavs ”betygsstegens beteckning, benämning och allmänna 

beskrivning med kommentarer” ( SOU 1992:86 s.68). Bilaga 1 visar hur denna betygsskala 

skulle utformas. Den stora skillnaden mellan Bilaga 1 och den som används idag är att bilagan 

använder sig av sex olika bedömningsnivåer medan det i den nuvarande endast är fyra. Dessa 

är: icke godkänd (IG), godkänd (G), väl godkänd (VG) och mycket väl godkänd (MVG) 

(SOU 1992:86). En jämförelse mellan det dåvarande och det nuvarande betygssystemet visar 

inga direkta skillnader. Den centrala grundsynen är densamma trots att de formuleras olika. 

 4.4  Bedömningens problematik 

”Betyg och betygssystem är kraftfulla socio-tekniker med konsekvenser på många nivåer” 

(Carlberg 2002 s.15). Enligt Carlberg (2002) har betygen en förmåga att få elever att snabbt 

kategorisera och sortera in sig själva och andra elever i fack, där de sedan stannar för resten 

av sina liv. De bygger sina framtidsplaner på betygen från nian då de bestämmer vilka 

program på gymnasiet de kan komma in på. Något som kan avgöra vad det är för människor 

som eleven träffar, under denna tid i sitt liv då de fortsätter att försöka finna sig själva. Detta 

betyder i sin tur att det betyg som lärare sätter på eleverna i mångt och mycket är avgörande 

för hur de tolkar sig själva samt sina medmänniskor. 

Betygsättning av elever är mycket känsligt precis som Carlberg skrev om. Den individuella 

beslutssituationen som uppstår för lärare är därför ofta ouppnåbar. Att se betygsättning på 

detta sätt lägger mycket psykisk press på läraren som person. Roger Fjellström (2002) tar upp 

denna problematik i Att bedöma eller döma där han sätter allt i ett givande perspektiv. Ett 

väldigt bra exempel som han tar upp är problematiken som Meta ställs inför där hon 

överväger att ge en elev G även om han inte klarar kriterierna. Detta för att han ska orka 



 

 

fortsätta jobba med sin Svenska, så att han till nästa år kan klara kriterierna. Är detta rätt 

taktik? Är det verkligen så vi lärare ska tänka? Det är svårt att göra en rättvis jämförelse med 

andra former av bedömningar. Det som Fjellström gör är en jämförelse med sporten, speciellt 

fotboll. Om en domare dömer mål är det ett faktum, något som alla kan se händer. I hans 

tankar kanske han dock i sin övriga bedömning tänker på något mer i den sociala sfären. 

Genom att döma en extra straff till det lag som ligger under eggas laget till att kämpa vidare, 

vilket förbättrar deras odds att vinna. Eller så vill han kanske glädja någon på läktaren som 

han vet hejar på ett visst lag. Beslut på fotbollsplanen kan dock inte riktigt jämföras med 

skolans värld. Detta då domaren inte har som uppdrag att ta till hänsyn aktörerna runt 

omkring utan bara själva handlingen, en lyx som lärare inte har råd med. Dessutom är sport en 

mer isolerad värld än vad skolans domän kan räknas som, då läraren alltid måste kunna 

förklara sin bedömning (Fjellström 2002). Problematik uppstår därför när bedömning av 

ämnet idrott ska genomföras. Vilka kriterier är det som en idrottslärare ska se efter? De 

kriterier som nu ligger för kursen i Idrott A är väldigt specifika. ”Elever skall ha förmåga att 

värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och välbefinnande, kunna planera, 

genomföra och utvärdera ett personligt anpassat program för träning eller andra 

hälsofrämjande åtgärder.” (skolverket 2008 a) Det är inte som inom kursen Hi A där det är 

mer övergripande kriterier. Det är nog på detta vis som problematiken i bedömning av ett 

praktiskt ämne suddas ut en aning. Detta då mer konkreta kriterier utesluter möjligheten för 

läraren att bedöma efter fysiska färdigheter, istället för att se till den kunskap om ämnet som 

eleven har. 

  



 

 

 5 Undervisningsmetoder och utbildningsideologi 

Knut Kjeldstadli (1998) har väldigt starka åsikter när det kommer till ämnet historia. 

Kjeldstadli menar att låta en elev gå kursen Hi A utan att kunna de grundläggande dragen 

genom historien samt viktiga historiska händelser är att producera idioter. Han menar att det 

finns tre olika undervisningsmetoder och dessa är den klassiska undervisningsteorin, den 

objektivistiska undervisningsteorin och den metodiska undervisningsteorin. 

Det karakteristiska för den först nämnda teorin, den klassiska, är att läraren har en berättares 

roll. Läraren ska berätta de olika händelseförloppen på ett levande och medryckande sätt. 

”Läraren var bron mellan det förflutna och nutiden” (Kjeldstadli 1998 s. 261). Han menar att 

en lärare kan på det viset skapa en medvetenhet, ett engagemang och en upplevelse. Denna 

teknik är mer lämpad att använda på lågstadier, då eleverna kommer upp i stadierna kan 

eleverna bli passiva menar Kjeldstadli (1998). En modern tolkning av denna metod är kallad 

simuleringsspel. Med detta menas att eleverna ska sätta sig in i en situation med utgångspunkt 

ifrån en historisk scen med en uppsättning upplysningar. Exempelvis: Hur skulle du förhålla 

dig till de tyska kraven på Sverige under midsommarkrisen 1941? Eleverna får då spela 

rollerna som passkontrollanter och immigranter och så vidare. Den klassiska 

undervisningsmetoden förutsätter att det finns en hög grad enighet om vad som var klassiska 

värden. Även vilka dygder som var gemensamma, eviga och självklara. 

Den objektivistiska undervisningsmetoden växte fram som en reaktion mot 1800-talets 

moraliska och fostrande historieundervisning. Målet med denna form var att ”först och främst 

förmedla kunskaper om historia, bibringa eleverna vetande om det förflutna och om 

kulturarvets innehåll” (Kjeldstadli 1998 s.262). Ett problem som dock uppstod var att 

handskas med nytt stoff.  De svårigheter som uppstod var att det inte fanns kännedom om 

vilket stoff som var viktigt och vilket som var mindre viktigt. På det sättet blev stoffurvalet 

ganska omedvetet, med andra ord konventionellt. Kjeldstadli (1998) skriver att det fanns olika 

förslag på hur man skulle kunna ändra detta genom att börja sortera i stoffet, längdsnitt och 

tvärsnitt: 

Med längdsnitt menas att ett område eller ett ämne följs över tiden. Det kan vara 

plogens utveckling eller kvinnodräkten genom tiderna eller demokratibegreppets 

historia. För sådana urval talar att man kan arbete med ämnen som eleverna är 

intresserade av, att man kan föra utvecklingen fram till vår egne tid och man kan se 

hur ett område ändrar sig över tiden. Motargumentet är att man inte så lätt inser hur 



 

 

det ena fenomenet hänger ihop med andra fenomen i samtiden. Det blir en extrem 

form av ”tunnelhistoria” (Kjeldstadli 1998 s.263). 

Med tvärsnitt menas att man griper tag i tillståndet vid en viss tidpunkt. Fördelen är 

här att man kan gå på djupet, dröja vid stoffet, ge eleverna en chans att leva sig in i 

den del av det förflutna som man håller på med, ge sig tid att presentera detaljer som 

skapar liv. Att skapa intresse kräver en form av fyllighet (Kjeldstadli 1998 s. 263). 

Förutom de ovannämnda förslagen så har det kommit förslag på något som kallas för 

epokläsning. Detta undervisningssätt går ut på att se samband mellan olika samhällsområden 

genom att begränsa sin undervisning till ett antal få epoker, en snabb kategorisering av 

tidsuppfattningen för lättare orientering genom historien (Kjeldstadli 1998). 

Den tredje undervisningsteorin är den metodiska och denna är till skillnad från den klassiska 

och den objektivistiska undervisningsteorin, en modell som utgår från eleven och synen på 

ämnet snarare än ett medel för att utveckla vissa egenskaper och färdigheter hos eleverna. 

Kjeldstadli (1998) sade att under den objektivistiska undervisningen var historieämnet 

läroboksfixerat plugg- och minnesämne. Det som borde ske var att ”istället för att bara lära 

sig borde man lära sig att lära sig” (Kjeldstadli 1998 s. 265) att koncentrera sig på historiens 

moraliska sida, med andra ord först och främst på källgranskning. Att genom granskning av 

källor ska eleverna kunna utveckla sitt kritiska sinne. Granskning skulle leda eleverna att lära 

sig vara uppmärksamma mot propaganda och mot massmedias förvrängningar. 

Undervisningsmetoderna som Kjelstadli (1998) tar upp är kopplade till vilket resultat som 

eleverna ska presentera. Klassisk undervisningsteori kan fylla en funktion vid resultatbaserade 

prov, där eleverna ska återberätta fakta. Objektivistisk undervisningsteori är praktisk att 

använda vid kopplingen till dagsproblem och hur konflikterna i världen har sin grund i 

historiska konflikter. Metodisk undervisningsteori har fokus på eleverna, vilket kan vara 

mycket värdefullt vid undervisning om källkritik. Detta eftersom denna undervisningsteori 

handlar om att lära eleverna att lära sig själva. Det står i kursplanen för Hi att ”Eleven skall 

kunna analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska 

förändringsprocesser” (skolverket 2008 a). Resultatet hos eleven blir mycket varierande 

beroende på vilken av undervisningsteorierna som läraren använder sig av, och detta är den 

stora problematiken vid bedömning. 



 

 

 5.1 Betygsprestation 

När det gäller genus så har tjejer presterat bättre än killar inom områden som humaniora och 

språk, medan killar presterat bättre inom naturvetenskapliga ämnen och matematik. Nya 

undersökningar visar dock att tjejer har gått förbi killar inom alla områden som skolan 

undervisar i. De får högre betyg, och det är en tendens som kan ses i stora delar av världen. 

Skolverkets undersökning visar att detta är en trend som hållit i sig sedan 20 år tillbaka 

(Jansdotter & Nordgren 2008). 

Förklaringarna till varför detta hänt är många. En förklaring som media har anammat är att det 

skett en backlash. Detta är något som förklaras som ett resultat av att kvinnor och tjejer får 

större utrymme i det offentliga. Något som leder till att män och killar tilldelas traditionella 

identiteter som resulterar i att deras självbild blir rubbad, och denna problematik ska åtgärdas. 

Detta medan samma tillvägagångssätt inte skulle användas om kvinnor och tjejer missgynnas 

(Jansdotter & Nordgren 2008).  En återkommande förklaring till varför killar missgynnas i 

skolan är att det börjar bli en kvinnodominerad arbetsplats, även inom gymnasieskolan. Detta 

medför att killarna inte har en manlig förebild som kan visa dem att det är okej att plugga. Att 

det inte bara är töntiga killar som pluggar utan att det går att kombinera att vara en ”tuff kille” 

och samtidigt plugga. Något som skapar en antiplugg-kultur hos killar, effekten blir att 

studera anses vara feminint och det går inte för en tuff kille att visa feminina sidor hos sig 

själv. Detta skulle kunna motverkas om det fanns fler tuffa män inom skolans verksamhet som 

vore förebilder för killarna. Det finns också teorier som tyder på att kvinnor undervisar på ett 

sätt som gynnar tjejerna i klassen (Jansdotter & Nordgren2008). Frågan är dock om inte män 

undervisar på ett sätt som gynnar killar i skolan och det ultimata skulle vara om det fanns en 

jämn fördelning av manliga och kvinnliga lärare. Det syns tydliga tendenser på att 

föräldrarnas utbildningsnivå påverkar och samverkar med betygsnivån hos eleven. Det bör 

tilläggas att även om föräldrarna har hög utbildningsnivå eller låg utbildningsnivå så har 

tjejerna högre betygsmedelvärde än vad killarna har. Att påstå att killarnas betygsmedelvärde 

bara påverkas av föräldrarnas utbildningsnivå är felaktigt. Detta då det inte finns några belägg 

för att killar inom denna grupp missgynnas mer än vad tjejer inom samma grupp gör 

(Jansdotter & Nordgren 2008). 

 5.2 Lärandet 

Sport är en klar extern prestationshandling till skillnad från ämnet historia. Det är ingen 



 

 

tvekan om det blir mål, tackling eller någon annan handling. Men själva lärandet är oftast en 

intern prestation som inte alltid är helt uppenbar. Att se elevers kunskapsutveckling är 

verkligen en stor och svår utmaning för alla lärare. Det är den svåraste av de uppgifter som 

man som lärare har, utöver uppfostransuppdraget på grundskolan (Kjeldstadli 1998). 

Forskaren Jörgen Tholin (2007) ställer sig frågan var gränsen går för när eleverna uppnått 

målen. Att få alla rätt på ett prov som är konstruerat korrekt visar att eleven uppfyllt målen. 

Frågan är dock var gränsen går för att en elev ska ha uppnått målen för kunnande.  

Eftersom lärande och kunskapsutveckling är en intern händelse måste vi vara mycket 

uppmärksamma på själva händelsen. Just elevernas tänkande kring lärande och undervisning 

var något som många lärare i samtalen under SOU 1992:59 försökte utveckla. Detta genom att 

tillämpa olika former av utvecklingsteorier i undervisningen. I dessa tider finns det skolor 

som har tillämpat teorier från teoretiker som Maria Montessori, Rudolf Steiner och Reggio 

Emilia. Montessoris teori bygger på noggranna iakttagelser av barnens utveckling, där ett 

visst mönster följs för att upprätthålla intresset för ämnet. Oavsett om det gäller att lära sig 

prata eller matematik så är tillvägagångssättet detsamma. Intresset är det viktiga att 

upprätthålla, ett intresse hos barnet/eleven hjälper dem i deras inlärning (montessoriförbundet 

2008). Steiners teori kallas för Waldorfpedagogiken och är baserad på antroposofi, 

andevetenskap, och detta ligger till grund för Waldorfpedagogikens inställning till andras 

lärande (Waldorf 2008). Emilias pedagogik bygger i sin tur på att jobba med 

barnens/elevernas möjlighet att uttrycka sig, detta för att motverka den mediala effekten och 

de bildflöden som dominerar, de jobbar tematiskt och oftast med bildframställning (NE 2008 

b). 

Några andra frågor och funderingar som är återkommande, nu som under deras samtal 1992, 

var bland annat hur utvecklingen av betyg och bedömning skulle kunna vidareutvecklas efter 

denna första stora förändring. Därutöver också var betyg var på väg och om det fanns 

möjligheter att i framtiden inte använda sig mycket av skriftbundna bedömningsmetoder. 

Diskussionen har verkligen fortskridit under årens gång och utvecklats med hjälp av fler 

forskningar och större insikt. Vi ser en klar utveckling i skolan idag som fortsätter utvecklas 

med stor hjälp av IKT (Internet, Kommunikation och Teknik i undervisningen). Informationen 

om kunskapen ökar och det skapar ett större intresse i lärarprofessionen. När utvecklingen går 

framåt som den nu gör och nästan alla elever har tillgång till Internet hemma med alla dess 

möjligheter, är det nu inte bara eleverna som ska hålla sig uppdaterade utan även läraren 

måste hänga med i utvecklingen. Kanske inte med den senaste tekniken/spelen, men läraren 



 

 

ska kunna ha en uppfattning om hur elevernas vardag utspelar sig, och försöka få in även detta 

i undervisningen. Detta för att öka intresset och engagemanget hos eleverna. 

När Tholin (2007) behandlar ämnet bedömning av skriftligt och muntligt framträdande menar 

han att det hävdas att det breda urvalet av bedömningsformer har kommit till i och med 

införandet av målstyrning i skolan. Något han menar är felaktigt. Tholin (2007) tar även upp 

en glidande skala som finns vid bedömning av måluppfyllelse som nämnts tidigare. Frågorna 

som han ställde var: 

• En elev som på ett prov har alla rätt, har påtagligt visat måluppfyllelse, givet att provet 

är korrekt konstruerat, men var går gränsen då vi kan säga att elevens kunnande nått 

målen? 

• Hur många gånger måste en bedömare, till exempel en lärare, se måluppfyllelse för att 

kunna säga att en elev nått målen? Räcker det med att eleverna visar detta vid ett 

tillfälle eller behövs flera? 

Tholin (2007) säger att de aspekter som borde finnas i en bedömning inte täcks upp i det 

skriftliga provet. Han menar på att läraren måste ha olika bedömningsmodeller. Detta med 

tanke på att elever är olika och tillämpar olika bedömningssituationer, men också att olika 

aspekter av lärandet träder fram mer tydligt om bedömningsmodellen varierar.   

Varje elev skiljer sig från de andra och även dess prestation under provtillfällen. Vissa kan 

uppleva att de får ett slags adrenalinkick av att det är ”på allvar”, sen finns det de individer 

som istället känner oro och ängslan inför ett formellt prov. Dessa individer skulle kunna 

prestera bättre om det skedde en annan typ av bedömning. Genom att använda sig av en 

bedömningsform ges signalen till eleverna om vad som är viktigt och vad som är mindre 

viktigt. Dessutom utesluter läraren delar i undervisningen genom att endast använda en 

bedömningsform. Det finns två olika bedömningsformer som Tholin (2007) nämner; 

summativ och formativ bedömning. Summativ bedömning sammanfattar, summerar 

slutresultatet i ett arbete. Exempelvis högskoleprovet är exempel på en summativ bedömning. 

Formativ bedömning sker under arbetets gång, med syftet att underrätta och tidigt hjälpa 

eleven med vad som krävs för att göra arbetet bättre. Även diagnostiskt prov har ett formativt 

syfte. 

Det har utformats nya sätt att bedöma genom dagböcker, loggar och portföljer, samt olika 



 

 

former av självvärderande material. Det nya sättet har främst gällt den formativa 

bedömningen eftersom tonvikten är att hjälpa eleverna att vidareutveckla sitt lärande.  Efter 

att ha studerat tre ämnen på ett 80-tal grundskolor har Tholin (2007) dragit följande slutsats 

vad gäller bedömningsgrunder: 

För alla tre ämnen förekommer bedömningsgrunder som snarare handlar om 

elevernas ordning och uppförande än vilka kunskaper och färdigheter de har i ämnet. 

Här anges till ex att eleverna ska komma i tid, ha med sig material, vara ombytta till 

idrottslektionen eller ha gjort sina läxor (Tholin 2007 s. 16) 

Ytterligare en person som har uttryckt åsikter om bedömning är Christian Lundahl (2007). 

Han skriver att det går att forska med utgångspunkt av bedömning på två sätt. För det första, 

forska i bedömning, och för det andra forska om bedömning. Forskning i bedömning handlar 

om att utveckla metoden för att mäta eller beskriva studenternas lärandeutveckling, samt att 

sammanställa resultaten. Forskning om bedömning berör i sin tur ett vidare begrepp över alla 

kunskapsbedömningar. Att försöka förstå dem som sociala fenomen, något som människan 

skapat för att fylla de olika sociala funktionerna, med de dilemman och intressekonflikter som 

då kan uppstå. 

Harald Sundberg (1994) påpekar att undervisningen i Historia inte har som mål att utbilda 

historiker utan att orientera eleverna om den mänskliga verksamhet som har skett i det 

förgångna. På grundskolan gick historieämnet under beteckningen orienteringsämnen. I och 

med denna olyckliga beteckning, som även Sundberg (1994) valt att kalla det, har det lett till 

att ämnet mer eller mindre setts som ett mindre seriöst ämne. Sundberg (1994) har valt att 

uttrycka sig följande: 

Man kan ha olika åsikter om historieämnets funktion i skolan, men en sak är säker 

och det är att historieundervisningen inte bara syftar till att okritiskt och reflekterat 

beskriva ”vad som hänt”. För att uppnå ”professionalitet” som historielärare är det 

som jag tidigare framhållit, nödvändigt att förutom goda ämneskunskaper ha fått en 

gedigen och omfattande utbildning i metodik, didaktik och allmänpedagogik. 

(Sundberg 1994 s. 60) 

Ovanstående citat poängterar något väldigt väsentligt, genom att Sundberg (1994) valt att gå 

ut med att lärarna som ska undervisa i historia inte bara måste vara goda historiker, utan även 

ha en professionalitet i skolan. Något som är självklart i våra ögon. Genom att lärarna är 

professionella kommer historieämnet få mer status och inte ses, som Sundberg (1994) skrev, 



 

 

som ett mindre seriöst ämne. Något som majoriteten av ovanstående personer har nämnt är att 

bedömningsmodellerna vid bedömning av elever måste varieras. Tholin (2007) poängterar att 

alla är olika och genom att ta hänsyn till detta kan eleverna få möjlighet att visa sina 

färdigheter på fler sätt än endast genom skriftliga prov. Precis som nationella prov i En och Sv 

görs både muntligt och skriftligt. 



 

 

 6 Nationellt kursprov? 

Vi har valt att titta närmare på hur kursproven ser ut i Ma och En. Utifrån hur de är 

strukturerade skall ett försöka till att konstruera ett kursprov för Hi göras. Blockcitatet som 

följer är taget direkt från skolverkets hemsida och redogör för hur det nationella provet i Ma 

är konstruerat. 

De nationella proven i Matematik består av två delar. Den första delen innehåller 

"kortsvarsuppgifter", där eleverna ska lösa uppgifterna utan miniräknare och där 

enbart svaret ska redovisas. Denna del prövar i första hand begreppsbildning. Den 

andra delen innehåller mer omfattande uppgifter och utöver svaret ska eleverna 

redovisa och motivera de beräkningar som de har gjort för att lösa problemet. 

Det finns även en större uppgift med olika aspekter där eleverna får utveckla sin 

förmåga att lösa problem, välja metod, analysera sitt resultat och visa på generella 

lösningar. Lösningarna ska vara tydliga och lätta att följa. Vissa uppgifter, ¤-märkta 

uppgifter, är konstruerade för att eleverna i sina lösningar av dem ska kunna uppvisa 

"MVG-kvalitet", vilket, enligt de anvisningar som eleverna får i provet t ex innebär 

att de använder generella metoder, modeller och resonemang, analyserar sina resultat 

och redovisar en klar tankegång med ett korrekt matematiskt språk. I anvisningarna 

till lärarna anges vilka MVG-kvaliteter som eleverna kan visa på olika uppgifter. 

Från och med hösten 2006 genomförs kursprov A vid två tillfällen. Provtiden är för 

del I 60 min och för del II 120 min. Del I innehåller en kortsvarsdel och en större 

uppgift. Del II består av uppgifter till vilka lösningar ska redovisas på separat papper. 

Kursproven B, C och D genomförs vid ett tillfälle. (skolverket 2008 e) 

Freccero et al. (2006) har tillsammans med sina kollegor valt att undersöka hur de skulle 

kunna stimulera elevernas inlärning inom Ma. Freccero et al. (2006) menar att inom de 

nationella styrdokumenten, oavsett ämne eller kurs, ska eleverna kunna följande: kunna 

reflektera, välja metod, analysera, tolka och jämföra. De menar dock att i betygskriterierna 

står det inte utskrivet konkret vad eleverna ska kunna innehållsmässigt. Det finns inget för 

läraren att pricka av, i form av en checklista.  Efter att ha tagit del av Ma:s kursprov kommer 

här nedan ett utdrag från En:s kursprov. Utifrån dessa två kursprov ska ett försöka att göra ett 

liknande kursprov för Hi A göras. Innan detta sker kommer en redogörelse för hur En:s 

kursprov ser ut.    

Proven i engelska består av följande delar som prövar olika delar av språkförmågan. 

Delprov A "Focus: Speaking" genomförs som ett samtal mellan två (alternativt 3-4) 



 

 

elever. Beräknad tidsåtgång är ca 15 minuter per elevgrupp. 

I delprov B delen "Focus: Reading" förekommer längre och/eller kortare texter med 

flervalsfrågor eller frågor med öppna svar där eleverna själva skriver svaret med ett 

eller flera ord. Ibland ingår s.k. cloze-test, som är en text med enordsluckor. One 

Word Gaps är kortare texter eller dialoger med en enordslucka. Matchningsuppgifter 

kan också förekomma. 

I delprov B delen "Focus: Listening" förekommer t.ex. intervjuer följda av frågor 

med öppna svar och/eller flervalsalternativ. En annan provtyp kan vara korta samtal 

eller monologer med uppgifter av matchningskaraktär. 

I delprov C "Focus: Writing" är i regel det ena ämnet av berättande karaktär medan 

det andra är mer styrt. 

Proven i engelska är framtagna för att pröva elevers kunskaper på ett varierat sätt. 

(Skolverket 2008 b) 

 6.1 Granskning av betygsmål 

Vi kommer att utgå ifrån de mål som är uppskriva i de olika ämnena. För att kunna jämföra de 

olika ämnenas mål har vi valt att kolla närmare på vad ämnena fokuserar på när det kommer 

till målen, deras formuleringar och vilka likheter och motsättningar som finns sinsemellan. 

Upplägget är på följande sätt: vi börjar med Ma sen En och avslutar med Hi. Det kommer att 

förkomma olika ord/meningar för att förtydliga var fokus ligger i de olika ämnena. Att samma 

ord används i olika meningar och utgör olika innebörd är självklart. Det är dock inte 

meningen att studera orden i sig eller ens ordets användning i meningar, utan anledningen är 

att försöka få en klar bild av huruvida Hi skulle kunna bli ett nationellt prov. Efter att ha, i den 

mån det går, besvarat frågorna vi ställt, ska vi med hjälp av de nationella kursproven i Ma och 

En göra en jämförelse med Hi och se om det går att implementera ett nationellt prov i detta 

ämne.    

I Ma är det dessa ord som används oftast vid förtydligandet av vad eleverna ska kunna vid 

avslutad kurs: 

• formulera 

• analysera och lösa 

• fördjupa 

• vidga och tillämpa 

• förstå 



 

 

• kunna använda begrepp 

• tolka 

• kritiskt granska sina kunskaper i olika former (skolverket 2008 e) 

I En används dessa ord mest frekvent för att beskriva vad eleverna ska kunna vid avslutad 

kurs: 

• förstå 

• vilja 

• våga och kunna 

• visa prov på anpassning 

• tillgodogöra 

• formulera 

• bearbeta och förbättra 

• ha kunskap om 

• kunna använda 

• visa medvetenhet 

• vara självständig och strukturerad (skolverket 2008 b) 

I Hi uttrycks det däremot i dessa ord vad eleverna ska kunna vid avslutad kurs: 

• känna till 

• förstå innebörden 

• analysera och kunna beskriva 

• kunna diskutera 

• kunna formulera (skolverket 2008 a) 

Av dessa ord är det ett ord som återkommer i alla kursbeskrivningar, detta är ordet formulera. 

Ett ord återkommer i Ma och Hi, detta ord är analysera. Dock är fortsättningen i meningen 

inte den samma. I Ma fortsätter meningen med analysera och lösa, medan det i Hi fortsätter 

analysera och kunna beskriva. 

I Ma är målen formulerade på så sätt att eleverna ska kunna: 

• formulera 



 

 

• analysera och lösa olika matematiska problem 

• de ska även ha fördjupade kunskaper om geometriska begrepp 

• kritiskt granska åskådliggöra statistiska data (skolverket 2008 e)   

I En däremot är målen mer inriktade på att eleven ska: 

• kunna delta i samtal utan förberedelser 

• arbeta självständigt, 

• kunna föra sig i både skrift och tal 

• ha kunskaper om samhällsförhållanden, kulturtraditioner, levnadssätt i ett 

engelskspråkigt land/område (skolverket 2008 b) 

Sen i Hi är målen uppbyggda på så sätt att eleven ska: 

• känna till grundläggande drag från den historiska utvecklingen 

• kunna formulera tankar så att de blir historiska frågor 

• kunna beskriva historiska förlopp utifrån olika perspektiv med en anknytning till 

historia 

• kunna diskutera dagshändelser utifrån ett historiskt perspektiv (skolverket 2008 a) 

De likheter som finns mellan ämnena är orden formulera och förstå. Trots användning av 

samma ord betyder detta inte att de har samma innebörd. I Ma står ordet formulering för att 

kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och 

vald studieinriktning. I En står det för att kunna formulera sig i skrift för att informera, 

instruera, argumentera och uttrycka känslor och värderingar. I Hi står det för att kunna 

formulera sina tankar i historiska frågor. Ordet förstå i Ma är skrivet på följande sätt, att vara 

så förtrogen med grundläggande geometriska satser och resonemang att hon eller han förstår 

och kan använda begreppen och tankegångarna vid problemlösning. I En är ordet skrivet som 

följande, att förstå tydligt tal, från olika regioner, om ämnen som inte är helt obekanta. 

Slutligen i Hi används ordet i följande mening, att förstå innebörden av vanliga epokbegrepp 

och andra centrala historiska begrepp. Ett ord som finns i två målkriterier, i Ma och Hi, är 

analysera. Även här har ordet olika innebörd. Att orden i olika kontexter får olika innebörd 

blir därför mycket tydligt. Ett ord som förkommer på flera ställen i Ma är ordet tolka, eleverna 

ska kunna tolka, algebraiska uttryck, linjära ekvationer och enkla potensekvationer. Även 

tolka linjära funktioner och exponentialfunktioner. Detta är dock inget ord som återkommer i 



 

 

En och Hi. 

 6.2 Historielärarnas prov, vad är det? 

Historielärarnas prov är ett sluttest i Hi A kursen och utförs nu av sex gymnasieskolor, från 

Trelleborg till Växjö. Det började i Bergagymnasiet i Eslöv år 2000 där Lars Andersson var 

ledande i utvecklingen av slutprovet. I början var det direkt kopierat från det finska slutprovet 

i deras motsvarighet för kursen Hi. Detta har nu utvecklats, i och med provets spridning, och 

frågorna har omarbetats. Det börjar diskuteras att två av delarna ska kunna bli en gemensam 

del. Det är också under diskussion om det skulle vara möjligt med en film-del, där eleverna på 

något vis skulle se en filmsekvens och därefter svara på frågor som medias inverkan på 

historiekunskaperna (Lars Andersson lärare på Bergagymnasiet i Eslöv, ur diskussionen den 

14 april 2008). 

Strukturen på slutprovet är inte helt bestämt utan det förs fortfarande diskussioner på vilka 

delar som är bäst och vilka delar som behövs omarbetas. Under detta år, 2008, var det dock 

dessa delar som fanns med: 

Del A: Med 30st kryssfrågor där eleven ska svara på minst 20st. Provet brukar börja med en 

lättare del för att eleverna ska känna att de kan och att det inte ska låsa sig för dem. Vid några 

tillfällen har det istället varit en tidslinje där eleverna ska sätta in olika föremål från olika 

epoker. 

Del B: ”Tre frågor av femton”. I denna del ska eleven välja ut tre frågor av femton. Delen är 

inspirerad av det finska nationella provet i historia. Delen har sin grund i att alla lärare inte 

väljer ur samma stoff och inte använde samma böcker i sin undervisning. Med denna del ska 

det finnas möjlighet för alla elever att kunna svara på minst tre frågor. 

Del C: Innan provdagen så har eleverna fått ut ett skriftligt material. De ska utifrån materialet 

svara på källkritiska frågor. Många lärare gör tolkningen att källkritik inte är något som ska ha 

stort fokus under Hi A, men grundarna till historieprovet har tolkat styrdokumenten 

annorlunda och därför får källkritiken en mycket stor del i provet. 



 

 

 7. Resultat 

Provets syfte är det som ska styra i samspel med vad provresultatet ska användas till (Korp 

2003). För att använda sig av prov eller test måste syftet till provet vara klart för alla 

inblandade, såväl elever som lärare. Utan ett klart syfte är ett prov helt utan mening och reson. 

Utvecklingsprocessen av ett prov består av flera delar: bestämmande av innehåll i provet, 

utformning av provet samt dess frågor, under vilket förhållande provet ska genomföras, vilken 

betydelse konsekvenserna har i olika bemärkelse, hur resultatet kommer användas och hur det 

ska användas (Skolverket 2003). Det är viktigt att ta in alla aspekter av ett prov, till exempel 

dess påverkan på elever, speciellt psykiskt, samt påverkan för deras slutbetyg. Men är prov 

det bästa sättet att bedöma eleverna för att få variation i bedömningsformen och på det viset 

får en bredare grund för bedömning? Som nämnts tidigare är det viktigaste med 

kunskapsrelaterade betyg att läraren kan redovisa sin grund för bedömning under hela 

processen av bedömningen, en så kallad formativ bedömning. 

Frågan som vi ställde oss var om ett centralprov i historia var möjligt att införa samt om detta 

var något att eftersträva? Det finns många argument/resonemang för, samt många emot ett 

standard prov i Hi på gymnasienivå. Några av de fördelar och nackdelar som lärare har sett 

med standardprovet i Hi presenterades ovan ur Hallberg/Williamsson (2001). De mest ledande 

fördelarna som de såg med ett standardprov är bland annat rättssäkerheten vid bedömning av 

elever. Att det inte är den lärare som undervisar som bedömer eleverna, utan att en annan 

lärare kommer med nya infallsvinklar. Också att det kan leda till likartat innehåll i 

undervisningen, en öppnare metoddiskussion lärare emellan och historieämnets ökande status. 

Det fanns lika många nackdelar som fördelar som de pekade ut. Att skillnaden med olika 

metoder skulle vara en negativ faktor för eleverna i denna typ av prov, att det blir svårt för de 

elever som har olika slags hinder i sitt skrivande eller inlärning som skulle påverkas mycket 

negativt av en sådan typ av examinationsform, styrning av undervisningen så läraren inte har 

möjlighet att utveckla kursen efter klassens intresse eller förkunskaper vilket leder till mindre 

elevinflytande, de elever som är ambitiösa studerar i övermåtta inför provet och detta leder till 

stressrelaterade sjukdomar, rättningen av provet är för omfattande och problematiken med 

olika bedömning av olika lärare kvarstår (Hallberg/Williamsson 2001). 

Då alla fördelar samt nackdelar har sin poäng anser vi att de flesta av nackdelarna 

även instämmer på de andra standardproven som finns i slutet av Sv, En samt Ma. 

De enda nackdelarna som vi ser, samt håller med om är riktiga problem, är 



 

 

elevstress samt brist på elevinflytande. Elevernas stressnivå är en relevant fråga som 

har diskuteras under flera år. Vad detta beror på finns det många teorier om. Carlberg 

(2002) tar upp en del av denna problematik i hennes artikel där hon hävdar att det är 

det femgradiga betygssystemet som ligger till stor grund för de elever som stressar 

allt för mycket. En diskussion om en sjugradig betygsskala har nu återkommit efter 

att ha legat på is under cirka 50 år. Om det fanns fler grader på betygsskalan skulle 

steget mellan G och VG inte vara alltför långt, och då skulle elever kunna arbeta sig 

upp med jämnare steg än det enorma hoppet som det blir för elever att ta mellan G 

och VG. Carlberg (2002) tar även upp att de analytiska kraven som sätts på elever 

även det kan vara en grund för stressen som uppkommer. Att lätta lite på den 

analytiska delen för betyget G skulle släppa pressen som vissa elever står inför när 

de inte når upp till betyget G. Lärare får aldrig dominera hela sin kurs runt 

betygsättning eller kring ett prov, standardprov eller delprov spelar ingen roll. 

Elevinflytandet i undervisningen är ett utvecklande sätt att få kursen att gå framåt 

samt för läraren att utveckla och förnya sina undervisningstekniker. Det är viktigt för 

undervisningen att inte vara låst till ett innehåll som återkommer varje år utan att, 

genom elevinflytande, utveckla det efter klassens förkunskaper och intresse. Därför 

blir just dessa två nackdelar väldigt starka för att inte inför ett standardprov i kursen 

Hi på gymnasienivå. 

 7.1 Nationellt prov i Hi? 

För ett möjligt nationellt prov på gymnasienivå, oavsett vilket ämne det är, måste det finnas 

en gemensam grundsyn på vad som är relevant inom ämnet. Detta förändras ofta med att 

samhällets inställning inför olika händelser förändras. Ur detta skulle då den verklighetsbild 

som vi vill att våra elever ska ta del av födas. För att göra detta möjligt måste vissa frågor 

ställas och besvaras: 

1. Vad är betydelsefullt? 

2. Vem är aktör? Vad gör de? 

3. Vad är det för perspektiv? Vad präglar det innehåll som vi undersöker? 

4. Vad är det för kunskapssyn vi vill förmedla? 

Dessa inställningar har inom Hi som ämne ändrats många gånger, från statsidealismen till 

historia underifrån. Något som är en stor förändring då statsidealismen är konfliktfri, där 



 

 

perspektivet ligger att se ner på den historia som varit, och där det mest intressanta är 

historiska krig, personer och händelser. Den är innesluten och dömande av andra nationers 

handlande, och Sverige sätts ofta i centrum för all undervisning. Historia underifrån skulle 

kunna ses som dess motsats där individer sätts i fokus för den historiska utvecklingen. Det är 

vardagens historia där kärlek, sjukdomar och arbetet sätts i fokus. Öppenhet och kritisk analys 

uppmanas för att utveckla ett bredare underlag vid undervisning och inlärning, detta för att 

utveckla de olika perspektivens betydelse. Detta senare är det som nu kommer in allt mer i 

gymnasieutbildningen och står i fokus inom lärarutbildningen samt didaktiken inom historia. 

Historielärarnas prov gör det möjligt att utveckla diskussionen angående vilka synsätt samt 

vilka händelser som ska läggas stor vikt vid.  

Det är relativt mastigt innehåll i historielärarnas prov som helhet. Det är två stora analytiska 

frågor som ska besvaras under provet, tre övergripande frågor samt en tidsaxel. Skrivtiden för 

provet i sin helhet är endast tre timmar. Som nämnt ovan så skulle en sammanslagning av del 

B och D verkligen underlätta för både lärare och elever. Det minskar stressen för eleverna att 

prestera bra vid dessa få timmar, samt minskar arbetsbördan för lärare vid rättning. En 

förminskning av det skriftliga provet ger även möjligheter till att utöka med en muntlig del för 

de elever som inte presterar lika väl skriftligt som muntligt. Det är viktigt att ta med alla 

möjligheter för eleverna att visa sitt inre lärande. Att endast ge elever möjlighet att prestera 

skriftligt utesluter vissa elever som har problem med att uttrycka sig i denna form. Som 

nämnts ovan är det en stor problematik för oss lärare att verkligen bedöma den inre handling 

som lärande är. Att upptäcka det ögonblick då elever verkligen har kommit underfund med en 

viss epok eller ett visst begrepp är mycket svårt. Det är den största utmaningen av dem alla.  

I ett prov som Historielärarnas prov är det ännu svårare då det bara är skriftligt. Att i skrift 

utveckla en analytisk tanke är för många elever en oerhört svår uppgift. Om de istället får göra 

detta muntligt så kan resultaten bli helt olika. Måttet för kunskap är svårt att bedöma men om 

ett standardprov ska finns i Hi så måste det finnas alla möjligheter för alla elever att, oavsett 

vilken pedagogik som de finner bäst, ges möjligheten till inre lärandeutveckling.  

 

  



 

 

 8. Slutsats 

Efter att har reflekterat över det litteraturen och tidigare forskning tar upp finns det många 

perspektiv att ta in i slutsatsen. Som det är nämnt tidigare i arbetet har Tholin (2007) uttryckt 

sig att med tanke på att elever är olika och tillämpar olika bedömningssituationer, måste det 

finnas en tanke vid uppbyggnad av ett prov, att eleverna som känner obehag inför skriftliga 

prov ska kunna genomföra samma prov fast under andra omständigheter. Vid konstruerandet 

av ett nationellt prov är det väldigt väsentligt att se på varför det skulle behövas. 

Det är även viktigt att lärare visar hänsyn till eleverna när de bedömer elevernas 

kunskapsutveckling. Precis som inom sport måste vi bedöma de händelser som vi kan se och 

lägga som klara belägg i betygssättningen. Det som däremot inte syns lika klart, den inre 

kunskapsutvecklingen, hur skulle de medel som behövs kunna finnas för att upptäcka den? 

Med de medel som finns nu i skolan får vi nog förlita oss mycket på skriftliga och muntliga 

prestationer där läraren får möjligheter att kunna bedöma rättvist inom klassen. Ett nationellt 

prov skulle stärka kvaliteten för betygssättning och bedömning inom historieämnet, vilket är 

ett starkt argument för att införa ett nationellt prov inom de mest grundläggande ämnena inom 

gymnasieskolan.   

Som nämnts tidigare har skolverket vissa punkter som de utgår ifrån och nedan kommer ett 

mer utförligt utdrag från skolverket där de tar upp hur ett nationellt prov ska vara: 

Syftet med det nationella provsystemet skall vara att: 

– bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna, 

– förtydliga målen och visa på elevers starka och svaga sidor, 

– konkretisera kursmål och betygskriterier 

– stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning 

– ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, 

på huvudmannanivå och på nationell nivå 

Proven är inte utformade så att de prövar elevens kunskaper mot alla uppställda mål. 

(skolverket 2008 c) 

Om det skulle ske förändringar i historielärarnas prov och dess upplägg, skulle provet kunna 

användas som en början till en idé av ett nationellt prov. Efter att ha tagit del av både 

skolverkets argument för nationella provsystem, historielärarnas prov och kursproven för Ma 

och En kommer ett förslag på hur ett nationellt kursprov skulle kunna se ut i Hi A. Provet 



 

 

skulle bestå av, som i historielärarnas prov och i En, fyra delar. Avsikten är att ta reda på vilka 

kunskaper eleverna har fått efter avslutad Hi-kurs på gymnasiet. Provet skulle se ut på 

följande sätt. 

Del A: Tidsaxel. Denna del består av två tidsaxlar och eleverna får själva bestämma vilken de 

vill genomföra. Den ena är inriktad på teknikhistoria och den andra är inriktad på 

samhällshistoria. Detta är en bra del för att se om eleverna uppnått ett av de betygskriterier 

som finns med i de målrelaterade målen för kuren Historia A. ”Eleven skall känna till 

grundläggande drag i den historiska utvecklingen” (skolverket 2008 a). Detta då det historiska 

sammanhanget är den övergripande kunskapen som behövs för att uppnå G i kursen, samt för 

att utveckla en djupare förståelse för den historiska processen.   

Del B: Textanalys/Tema-del. Eleverna ska här, utifrån olika texter med ett speciellt tema, läsa 

en text och svara på analytiska frågor   

Del C: Fleralternativsfrågor. Spridningen av frågor är bred och därför fyller denna del många 

funktioner. Det finns frågor om allt från samhällshistoria till teknikhistoria. Det är allt som allt 

15 frågor, vissa med flera mindre frågor, där eleven får välja ut tre stycken att svara på. Det är 

inte mycket poäng som ges för varje fråga men det finns betygssteg för varje fråga att nå 

högre eller lägre poäng. 

Del D: Muntlig del. Denna del är utformad på liknande sätt som i Ma A och En A. En grupp 

på 3-4 personer som samtalar om ett historiskt område och kopplar detta till nutida händelser. 

Som nämnts tidigare är ovanstående prov baserat på historielärarnas prov. Det som dock 

skiljer proven åt är att del B är en sammanslagning av historielärarnas del B och D, vilket gör 

att del D i ovanstående är ett eget förslag som gjorts efter granskning av de redan befintliga 

nationella proven. Ytterligare en anledning till att vi valde att lägga till en muntlig del bygger 

på det Tholin (2007) skrev. Han ger två exempel på hur, utifrån sina erfarenheter, skolan har 

en benägenhet att värdera skriftliga redovisningar högre än de praktiska. Genom att lägga till 

en muntlig del får provet en likande struktur som i Ma och En. Förr byggde bedömningarna 

av elevernas prestation till största delen av skriftliga prov. Klassen skulle kunna delas in i små 

grupper och i varje grupp skulle eleverna diskutera ett speciellt område. Läraren skulle då 

genom observation kunna bedöma om eleverna har de kunskaper som behövs inom det 

utvalda området. Detta tillfälle ger även de elever som presterar bättre muntligt att kunna visa 

att de har kunskaper för att klara de olika betygskriterierna.   



 

 

Att göra ett nationellt prov i Hi är något som vi anser är viktigt. Kjeldstadli (2007) nämner 

faran med att låta elever gå en kurs och inte ha kunskap om de övergripande dragen samt 

historiskt viktiga händelser, och menar att det är detsamma som att producera idioter vilket 

leder till ovetande medborgare i samhället. Historia är ett viktigt ämne för eleverna att ha 

kunskap i, tanken är att lära sig av historien och vilket sätt är bättre än att läsa om det i 

skolan? 

Att genomföra att nationellt prov i Hi på gymnasiet är inte helt omöjligt. Detta visas tydligt då 

skolverket fått i uppdrag av regeringen att konstruera ett nationellt prov i fysik, biologi och 

kemi för årskurs 9. Att historia kan komma att bli nästa ämne är alltså inte helt otänkbart. 

Dock kommer det nog först att ske för årskurs 9 för att senare tillämpas och anpassas för 

gymnasienivå. Det prov som går under benämningen Historielärarnas prov är en god grund 

till en början av ett nationellt prov i Hi A. 

Att utöka nationella prov i andra ämnen än bara i kärnämnena anser vi kan vara mycket 

positivt. Något som regeringen påpekar kan bli bättre för lärare och elever, då lärarna sätter 

betyg utifrån gemensamma bedömningsgrunder. Detta erbjuder eleverna en mer rättvis 

utgångspunkt när de söker till gymnasiet. Alla har då förhoppningsvis liknande förutsättningar 

när det kommer till att börja läsa kurserna på gymnasiet. Detta gör det även lättare för läraren 

att veta från vilken nivå undervisningen ska sättas, samt föra en mer utvecklande undervisning 

redan i A-kurserna istället för i B-kurserna.  

 8.1 Vidare forskning 

Vidare forskning skulle kunna vara att konstruera ett alternativt prov och genomföra det på 

slumpvis valda skolor. Även att genomföra en undersökning utifrån elevernas perspektiv. Ta 

reda på vad de tycker om nationella prov, vilka tankar de har kring det och vad de tycker är 

positivt och vad som är negativt. Ytterligare ett alternativ är att jämföra skolor som använder 

sig av historielärarnas prov med skolor som inte använder sig av provet. Detta för att se om 

historielärarnas prov påverkar inlärning eller höjer kunskapsnivån hos eleverna. 
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 Bilaga 1 

Beteckning Benämning Allmän beskrivning Ämnesspecifik beskrivning                                                                             HISTORIA 

ÄIG/IG Ännu icke 

Eleven har ännu icke/icke uppnått de kunskaper som krävs för att kunna förstå, 

fungera  

 godkänd/  och verka i vårt samhälle. ETT FÖRSÖK TILL ILLUSTRATION AV KRITERIER I HISTORIA 

 Icke godkänd  I AVVAKTAN PÅ KURSPLANEN 

  

KOMMENTARER: Det kunnande eleven har kan vara fragmentariskt, kan 

omfatta en  

   rad fakta, orelaterade till varandra och inte knutna till ett sammanhang - det kan  

  omfatta memoreringar där förståelse saknas, mekaniskt användande av regler  

  

formler, algoritmer, instrument verktyg m.m. utan att förstå de bakomliggande 

principerna  

   Viss förståelse kan finnas i frågan om begränsad stoffområde.  

G Godkänd 

Har för vanligt samhällsliv/yrkesliv och fortsatta studier de nödvändiga 

kunskaperna om Kan åstadkomma framställning med enkla och kronologiska samband mellan 

  och/eller i ämnen och visar detta i ord och handling händelser (t ex. enkla tidslinjer) med ett hanterande av de vanligaste tidsbegreppen 

   (t ex. sekel, f.Kr., medeltiden) 

  KOMMENTARER: I vissa ämnen är det i första hand kunskap om ämnet som står Kan jämföra konkreta fenomen i nuet med motsvarande i det förflutna och upptäcka 

  

i fokus i form av förståelse av centrala begrepp och enkla relationer och samband 

mellan motsvarande i det förflutna och upptäcka likheter och skillnader (t ex. krig, resande, 

   dessa i kända situationer.Ivissa kan det röra sig t ex om kronologi; i andra familj, nöjen) 

  om orsakssamanband. I ämnen där kunskap i är förutsättning och utgångspunkt Kan förhålla sig till historiska händelser och förhållanden i skalen bra - dåligt. 

  i ämneskunnsnadet, t ex språk, vissa yrkesämnen, följer en omedveten kunskap Kan själv finna svar på en enkel historisk fråga. 

  om (tyst kunskap) som i viss utsträckning måste formuleras. Relationen mellan    

  kunskap i och om kan då utgöra en förståelse av konsekvenskaraktär: man måste  
  uttrycka sig, handla, manövrar på ett bestämt sätt för att nå avsett resultat.  

    
      

VG Väl Godkänd Utöver G även Utöver G även 

  

Ha både bredd och djup i sitt kunnande. Ha inom vissa ämnesaspekter kännedom 

om Kan knyta samman händelser till ett mer invecklat och historiskt korrekt förlopp med 

  relationen mellan kunskap om och i ämnet.  hjälp av enklare resonemang kring orsak ,verkan ,förändring och kontinuitet. 

   Kan sammanställa en historisk berättelse muntligt eller skriftligt(med t ex. tydliga 

  

KOMMENTAR: Betoningen ligger på både bredd och djup (kvantitet och 

kvalitet). aktörer). Förhålla sig till historia, motivera på basis av t ex enkla, moraliska principer 

  

Inom vissa ämnen är bredd ifrom av kunskap om ämnet en förutsättning för att 

kunna gå (dvs. inte blott utifrån spontana, oreflekterade och subjektiva värderingar) 

  på djupet för att kunskap i ämnet skall få betydelse i relation till kunskap Har kunskap om särskilt tydliga, kraftiga och långa linjer från då vid nu mot sedan. 

  

om. Djupdimensionen kan vara av tillämpning och ämnesmetodisk karaktär, vilket 

i Generaliserar inte på bräckligt underlag. 

  

sin tur leder till ett kunskapssökande som breddar kunnandet. Inom andra ämnen 

kan  

   bredd syfta på en omfattande kunskap i ämnet, som erfarenhet i form av  

  

tillämpning. Fördjupandet syftar då på ett vidgande av kunskap om ämnet, vilket 

leder  

     till att kunskap ses i ett nytt perspektiv.   

        

        

MVG Mycket  Väl Utöver G och VG även: Utöver G och VG även: 

 Godkänd Är utifrån stor bredd och stort djup i sitt kunnande klar över relationen mellan Kan skilja ut direkta indirekt orsak - utlösande faktor och omedelbara 

  ämnets innehåll och metod och visar därvid upp en god förmåga att tillämpa  långsiktiga följder och beaktar såväl politiska, ekonomiska, sociala och 



 

 

  sina kunskaper. kulturella faktorer samt ger självständiga förslag om viktiga och oviktiga 

   orsaker och följder. Kan upptäcka historiska analogier och paralleller till 

  KOMMENTARER: Ämneskunnandet har nått en sådan omfattning att ämnets nutida skeenden. Visa upp en personlig och sammanhängande åsikt, har t ex. 

  metod alltmer kommer i fokus. Ett ämnes metod varierar med olika ämnen. egna tankar om vad i kulturarvet som är värt att bevara samt ser individens 

  Även inom ett ämne, beroende på dess moment eller grenar, kan metoderna ansvar inför historien. Kan självständigt tillämpa elementär källanalys( t ex 

  variera. Här åsyftas en insikt om att ett ämnesinnehåll och dess metod är i vanliga tydliga källor studera datering, författarens syfte osv.). Kan dra 

  ömsesidigt beroende av varandra, vilket eleven kan visa i sin tillämpning. information ur varierande källor(primära/sekundära texter, statistik och 

   muntliga källor) och förstå begreppet kvarleva. Kan presentera i form av en 

      fackuppsats eller som föredrag. 

F Framstående Utöver G, VG och MVG även: Utöver G, VG och MVG även: 

  Behärska ämnets metod/metoder och kan utifrån dessa självständig formulera Brukar tämligen obehindrat orsaksförklaringar resp. intentionella förklaringar, idealiska 

  och pröva antagande och försök till förklaringar, studera och pröva analysera resp. materialistiska historieuppfattningar vid analysen av ett historiskt händelse- 

  och dra slutsatser utifrån vissa ämnesaspekter - teoretiska och praktiska förlopp. Visar upp en förmåga till att leva sig in, respektera människor och idéer i det 

   förgångna. Inser analogiers och parallellers begränsningar (t ex. "Historien upprepar  sig 

  

KOMMENTARER: Det ämnesmetodisk kunnandet har breddats till att gälla i 

princip alla aldrig") Kan presentera i form av en genomarbetad artikel med god disposition, rubriker 

  

idag och i ämnet förkommer metoder. Eleven kan andvända dessa alltmer 

självständigt för korrekt bruk av historiska termer och begrepp samt korrekta litteraturlistor, citat och 

  

att vidga och fördjupa sina kunskaper om och i ämnet. Är klar över att en metod 

inte är fotnoter. Kan dra korrekta slutsatser ur delvis motstridande källor och förstår vilka 

    ett självändamål utan ett medel att pröva och /eller nå kunskap. källor som behövs för att rekonstruera en given historisk händelse. 

U Utmärkt Utöver G, VG, MVG och F även: Utöver G, VG ,  MVG  och F även: 

  

Är klar över ämnets olika metoder och metodernas begränsningar. Inser 

relationerna, Strukturerar breda långvariga och invecklade händelseförlopp med hjälp av gängse 

  

begränsningarna och tidsberoendet i dagens kunskaper och inser även ämnets 

relation förklaringsmodeller. Insikt i skillnaden mellan historiska förklaringar och naturveten- 

  till andra ämnen och hur de skiljer sig från andra ämnen. skapliga mera absoluta beskrivningar. Kan distansera sig från sitt 1900-talsperspektiv 

   och bedöma människors handlingar utifrån deras historiska miljö och göra kvalific- 

  KOMMENTARER: Inser att en metod bestämmer vilka frågor som kan ställas och erade jämförelser och slutsatser. Kan kombinera svårtolkade och motstridande källor 

  

därmed vilken kunskap som kan nås och vad som täcks in dvs. är klara över att 

metod och dra hållbara slutsatser utanför de givna informationerna. 

  

måste väljas utifrån den fråga som ställs inför ett fenomen. Inser även att teoriers 

och  

  

förklaringsmodellers giltighetsområde bestäms både av antaganden om det 

fenomen  

  

som studeras och av hur (metod) det studeras. Inser alltså kunskapens relativa 

karaktär  

    och begränsningar.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Uppdelning av uppsatsen 

Uppsatsen delades upp men under skrivandet gång har texter redigerats flertalet gånger och 

omformulerats. Uppdelningen nedan är gjord efter bästa förmåga. Hf står för huvudförfattare 

och Red. för redigering av den andra författaren. Vissa kapitel har vi skrivits tillsammans och 

har då skrivits med och.  
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Hf Aina, Red. Anna-Maria 
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Hf Aina och Anna-Maria 

Kapitel 3 Metod 

Hf Anna-Maria, Red. Aina 
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Hf Aina och Anna-Maria  
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Hf Aina och Anna-Maria 
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Hf Aina och Anna-Maria 
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Hf Aina och Anna-Maria 

Kapitel 4.4 Bedömningens problematik  

Hf Aina, Red. Anna-Maria 
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Hf Anna-Maria Red. Aina 

Kapitel 5.1 Betygsprestation 

Hf Aina Red. Anna-Maria 



 

 

 
Kapitel 5.2 Lärandet 

Hf Aina, Red Anna-Maria 

Kapitel 6 Nationellt kursprov? 

Hf Anna-Maria, Red Aina 

Kapitel 6.1 Granskning av betygsmål 

Hf Aina och Anna-Maria 

Kapitel 6.2 Historielärarnas prov, vad är det? 

Hf Aina, Red Anna-Maria 

Kapitel 7 Resultat 

Hf Aina och Anna-Maria 
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Hf Aina, Red Anna-Maria 

Kapitel 8 Slutsats 

Hf Aina och Anna-Maria 


