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Abstract 
 

The purpose of learning intention  
Students understanding of learning intentions in history in GY11 

 

This thesis is a study about wether first year students in Swedish senior high schools understand the 

learning intentions and the matter of the subject of history specified in GY 11 introduced in July 2011. 

The overall question that this master tries to answer is: Do the students understand what and why they 

are studying history? Three classes studying the first history course in the new system answered a 

survey regarding five of the specified learning intentions for the course and their overall opinion of 

grades and level of knowledge and intentions. By measuring the level of understanding and the 

students’ general opinion the conclusion is following. The students understand the majority of the 

intention mentioned in GY11 although in the areas of ”historical consciousness” (historiemedvetande) 

and ”source criticism” (källkritik) the survey shows that the students’ understanding is poor. They also 

think that is is important to clarify the learning intentions, not only in history but in other subjects in 

school as well. If that is done the students think both that their grades would be higher and their 

knowledge would be greater. Even though the students understand the importance of their knowledge 

in history they have trouble specifying why. They do however point out that if the intention of the 

subject is made clear, their interest of the subject would increase, and that itself would lead to a higher 

level of knowledge and understanding.         
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Inledning 
 

För inte så länge sedan besökte jag en kollegas klassrum i något ärende mitt under 

pågående historieundervisning. Klassen ägnade sig åt att läsa in sig och söka svar på frågor 

som läraren hade delat ut. Läraren gick runt och pratade med och hjälpte eleverna som hade 

fastnat i arbetet och medan jag väntade på att min kollega skulle bli färdig med diskussionen 

så fastnade jag själv i samtal med ett par elever. Jag undrade lite vad de gjorde och eleven 

jag pratade med förklarade att det var uppgifter som rörde medeltiden. Jag undrade om de 

behövde hjälp med något eftersom jag själv har undervisat i historia och det område de 

sysslade med kunde jag väldigt väl. Eleven berättade att de inte riktigt behövde någon hjälp, 

men ställde ändå lite kontrollfrågor i fall det de hade skrivit var rätt och ville att jag skulle titta 

på det de skrivit ner. Jag ögnade igenom svaren och kunde bekräfta att de både hade 

förstått uppgiften rätt och att de skrivit väldigt bra svar till frågorna. Jag berömde dem och sa 

att de var duktiga och frågade om de tyckte ämnet historia var kul. Jag tog lite för givet att de 

skulle tyckta historia var roligt eftersom de var väldig utförliga i sina svar och att de 

uppenbarligen var duktiga elever. Till min förvåning var båda elevernas svar nej. Givetvis 

undrade jag varför de tyckte så. Det här var ju tillsynes duktiga och engagerade elever. Var 

det uppgiften de tyckte var tråkig? Det var det inte. Var det upplägget av kursen var som 

dålig? Var det läroboken som var tråkig? Var det kanske läraren som inte var så bra? Svaret 

var dock nej på alla frågor. Vad var det då? Jo, berättade ena tjejen. Det var att man inte 

förstår varför man ska kunna historia. Varför ska man kunna det här som vi håller på med? 

Vad är det för syfte med det?  

 

Att förstå varför man skaffar sig kunskap anses idag vara den mest basala faktorn för att 

överhuvudtaget kunna tillägna sig den och använda sig av den. Varje undervisningsämne i 

skolan har ett övergripande syfte som i stort förklarar vad som ska gås igenom i kursen och 

varför läraren eller skolan ska göra det. Det budskapet har läraren skyldighet att förmedla till 

eleverna enligt GY11. Men det budskapet som står i skolverkets ämnesplan ut till eleverna 

som sitter i skolbänken? En fråga man i detta sammanhang kan ställa sig är om det spelar 

någon roll i fall man som elev förstår det övergripande syftet med ämnet historia. Räcker det 

inte med förklaringen att det är viktigt att gå i skola i allmänhet och ytterligare förklaringar är 

överflödiga. Man kan givetvis lika enkelt vända på saken och fråga sig, om man inte förstår 

syftet med skolgången i allmänhet undervisningen i synnerhet; vad är det då för mening med 

alltihop överhuvudtaget? Jag kommer i detta arbetes inledning även försöka påvisa att 

historieämnets syfte, elevernas betygsättning och elevernas kunskap i ämnet historia är tätt 

sammanlänkade och därför viktiga i den allmänna skolgången.  
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Syfte & frågeställning 
 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka gymnasiereformen GY11och hur mycket 

av dess intentioner som verkligen når ut till eleverna i klassrummet. Hur eleverna i 

gymnasiets historiekurs i allmänhet förstår och tar till sig ämnets syfte, hur de uppfattar 

begreppet historiemedvetande och hur de kan knyta det till aktuell undervisning. Genom en 

enkätundersökning ställs den övergripande frågan: Förstår eleverna det bakomliggande 

syftet med ämnet, det vill säga vad de läser och varför de läser ämnet historia? 

 

 

De frågeställningar som detta arbete söker svar på är: 

 

 Hur förstår eleverna ämnets syfte i ämnesplanen för historia i GY11 utifrån det de har 

lärt sig i undervisningen?  

 I vilken utsträckning förstår eleverna begreppet historiemedvetande som är 

framskrivet i nya läroplanen? 

 Uppfattar eleverna själva att de skulle motivera sig till att skaffa större kunskap om 

historia eller eventuellt få ett högre kursbetyg om de kände till ämnets syfte så som 

det står skrivet i skolverkets ämnesplan?  

 Är det enligt eleverna en fördel att lyfta fram ämnets syfte i fler skolämnen än 

historia?  

 

Bakgrund 
 

Den 1 juli 2011 genomfördes en stor reform inom skolvärlden. En ny skollag trädde i kraft, vi 

fick ett nytt betygssystem i skolan Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskola 2011. Nya riktlinjer för program, ämnen, betyg med mera antogs. 

För att få en djupare förståelse för hur starkt knutet ämnets syfte är till betygsättning och 

kunskapskrav krävs det en förklaring till vad som är nytt i GY11 och vad som är skillnaden 

från den gamla.   

 

Det första som ska nämnas när man beskriver skillnaderna mellan de två läroplanerna 

Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994 (Lpf 94) och Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (GY11) är att de båda är en 

beskrivning av två olika skolformer och skolsystem som fungerar parallellt i Sveriges skolor 
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idag. Eftersom GY11 började gälla från juli 2011 så har inte det gamla skolsystemet hunnit 

fasas ut än. Det betyder att de elever som antogs till gymnasiet läsåret 2010/2011 kommer 

att läsa enligt det gamla systemet fram till år 2013 då de går ut gymnasiet. Det är alltså först 

under läsåret 2013/2014 som man kan säga att GY11 fullt ut har trätt i kraft och fasat ut Lpf 

94. GY11 bygger dock till största delen på Lpf 94. De är så pass lika att man skulle kunna 

argumentera för att GY11 helt enkelt är en omarbetad version av Lpf 94 snarare än ett helt 

nytt skolsystem, men det är ändå mycket som skiljer Lpf 94 och GY11 åt. En elev som ska 

börja på gymnasiet idag kan t.ex. välja mellan en teoretisk eller praktisk inriktning på sina 

studier. Om eleven väljer teoretisk inriktning så finns det bara ett visst antal fast bestämda 

gymnasieprogram att välja mellan i GY 11 till skillnad från den mängd lokala inriktningar och 

program man kunde finna i Lpf 94.   

 

När det gäller kurser är det både i det nya och gamla systemet så att eleven läser olika 

kurser som ger olika poäng beroende på kursens längd och att den totala mängden skall 

vara 2500 gymnasiepoäng för att det ska räknas som att eleven har ett fullständigt betyg från 

gymnasieskolan. . Vilka ämnen det finns och vilka kurser som finns inom ämnena är dock 

olika. I Lpf 94 fanns här återigen en uppsjö av lokala kurser inom diverse ämnen. I GY11 är 

de kurser som finns knutna till det gymnasieprogram och inriktningar som finns på skolan. 

När det till exempel gäller ämnet historia finns det sex olika kurser som skiljer sig åt, dels 

beroende på vilken gymnasieinriktning de finns inom, och dels vilket innehåll och vilken nivå 

kursen ligger på. Kortfattat ser det ut på följande vis i GY11:  

 

 Historia 1a är en grundkurs för yrkesprogrammen.  

 Historia 1a 2 är en påbyggnadskurs för yrkesprogrammen.  

 Historia 1b är en grundkurs för de teoretiska programmen.  

 Historia 2a och Historia 2a – kultur är båda påbyggnadskurser där kursen 2a – kultur gäller enbart Humanistiska eller 

Estetiska programmet. Övriga teoretiska program läser Historia 2a. Har du läst kursen Historia 1a2 på ett praktiskt 

program har du också möjlighet att läsa någon av dessa två påbyggnadskurser. 

 Historia 3 är en påbyggnadskurs för de teoretiska programmen. 

(GY11 - läroplan för gymnasieskolan 2011 s. 67-82)  

 

Detta kan jämföras med kurserna Historia A, Historia B och Historia C i Lpf 94 där alla 

kurserna hade samma innehåll oavsett program, men enbart Historia A var ett kärnämne 

som lästes inom alla programinriktningar och övriga var påbyggnadskurser beroende på om 

skolan erbjöd kurserna. 
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 Historieämnets syfte och centrala begrepp 

 

Oavsett vilket ämne, vilken kurs, vilken nivå eller vilket gymnasieprogram som eleven läser 

så finns det i GY11 ett övergripande syfte med ämnet som alla kurser måste förhålla sig till. 

Ämnets syfte omfattar alla kurser men i olika utsträckning (beroende på om det exempelvis 

gäller kursen historia 1a eller 1b). Syftet är direkt kopplat till de kunskapskrav eller betyg som 

ställs på eleven. Det centrala begrepp som genomgående används i denna uppsats, och 

som direkt kan härledas ur historieämnets syfte, är historiemedvetande.  

 

I skolverkets Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 

2011 står det under varje gymnasiegemensamt ämne först ett par beskrivande meningar vad 

själva ämnet innebär följt av en mer specificerad beskrivning av ämnets syfte. Under ämnet 

historia står det följande: 

 

Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och 

utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att 

använda historisk metod och förståelse av hur historia används. Eleverna ska 

därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och 

perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om 

framtiden. […]  

(GY11 - läroplan för gymnasieskolan 2011 s. 66) 

 

Begreppet historiemedvetande har fått en mer framträdande roll i GY11 och skall syfta till att 

elever som läser historia ska utveckla sin förståelse för hur historien präglar nutiden och 

skapar uppfattningar om framtiden. Skolverket har här en liknande syn på begreppet 

historiemedvetande som Klas-Göran Karlsson beskriver i boken Historia som vapen från 

1999. Karlsson beskriver att historiemedvetande är kollektivets mer eller mindre medvetna 

upplevelse av tolkningar av det förflutna, förståelse av nutiden och förväntningar på 

framtiden. Karlsson hänvisar i boken också till den danske historiedidaktikern Bernard Eric 

Jensen som har definierat historiemedvetande som ”… en förståelse av det förhållande att 

människor samtidigt är både historieskapade och historieskapande. ” (Karlsson refererat 

efter B E Jensen Historiebevidsthed og historie – hva er det  1996 s. 5)  

 

Kopplingen mellan historieämnets syfte och de olika kursernas kunskapskrav är kanske ännu 

tydligare i de punkter som skolverket radar upp att eleverna ska ha förutsättningar att 

utveckla. Inom varje gymnasiegemensamt ämne står det längre ner under rubriken ämnets 
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syfte olika punkter för vad eleven förväntas kunna utveckla under kursens gång. Olika 

ämnen har olika många punkter. Ämnet Engelska har exempelvis fem punkter, Matematik 

har sju, Idrott och hälsa har sju och ämnet historia har fem punkter. Även här går 

beskrivningarna från tidigare text om ämnets syfte igen:  

 

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande: 

1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån 

olika tolkningar och perspektiv. 

2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge 

perspektiv på framtiden. 

3. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, 

utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika 

perspektiv. 

4. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder 

och presentera resultatet med varierande uttrycksformer. 

5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika 

sammanhang och under olika tidsperioder.      

(GY11 - läroplan för gymnasieskolan 2011 s. 66-67) 

 

De två inledande punkterna ovan är närapå identiska med de två första inledande 

meningarna under rubriken ämnets syfte som är citerat tidigare. Karlssons tolkning att 

begreppet historiemedvetande är ett förhållande mellan dåtid, nutid och framtid (Karlsson 

1996 s. 40) är också tydligt i punkt två. De punkter som återfinns på sidan 66-67 i GY 11 

kommer i resten av uppsatsen refereras till som syftespunkter. 

 

Den 1 juli 2011 togs även en ny betygskala i bruk för första gången. Betygen IG, G, VG och 

MVG ersätts nu istället med betygen F, E, D, C, B och A. Där står tidigare IG (icke-godkänt) 

och nuvarande F för att man inte är godkänd på kursen och MVG (mycket väl godkänd) och 

A betyder att man fått det högsta betyget i kursen. Skolverket har även här valt att väva in 

ämnets syfte i de nya kunskapskrav eller betyg som finns i GY11. I kursbeskrivningarna 

framgår det vilka punkter som just den kursen omfattar av ämnets syfte. Kursen Historia 1b 

omfattar exempelvis alla fem punkter medan kursen Historia 1a1 omfattar punkterna 1-2 och 

4-5. Bengt Selghed beskriver det i sin bok Betygen i skolan från 2011 att betygssystemet är 

en integrerad del av styrdokumenten i de nya reviderade läroplanerna och kursplanerna. 

(Selghed 2011 s. 27) Selghed är dock noga med att påpeka att den nya betygskalan inte är 

något nytt betygssystem eftersom både kunskapssynen och bedömningsprincipen är den 
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samma som i den tidigare läroplanen. (Selghed 2011 s. 32) Nationella kunskapskrav finns 

preciserade för betygen E, C och A. Skillnaden är att det finns beskrivet en progression från 

E till A med vissa nyckelord. Eleven kan exempelvis i kursen historia 1b översiktligt redogöra 

för förändringsprocesser i betyget E, medan den kan redogöra utförligt i betyget C och 

utförligt och nyanserat i betyget A. Återigen syns här hur ämnets syfte återfinns i 

styrdokumenten. Kunskaper om förändringsprocesser finns med som beskrivning i den första 

punkten av de fem som kursen Historia 1b kräver i samtliga betyg enligt de nationella 

kunskapskraven. Diskussionen kring bedömningar, hur progressionen ser ut mellan betygen 

och vilken definition av vilka kursmoment som motsvarar vilket betyg lämnas i detta arbeta åt 

sidan. Istället poängteras det att ämnets syfte eller avsikten med ämnet är integrerad i alla 

delar av GY11.      

 

 

 Eleven och syftet 

 

Som beskrivits ovan så finns det en tydlig röd tråd för ämnets syfte inom varje 

gymnasiegemensamt ämne. En fråga som kan tänkas uppenbara sig när man som i det här 

fallet nära synar vad som står i styrdokumenten är om elever och lärare verkligen behöver 

känna till akademiskt komplicerade och svårtolkade begrepp, som exempelvis 

historiemedvetande, i helt vanlig historieundervisning på gymnasiet. Kanske kan man anta, 

utan att granska dokumenten närmare, att den undervisande läraren i stora drag bör känna 

till vad som står i läroplanen åtminstone inom sitt undervisningsämne, det ingår ju faktiskt i 

dennes arbete; men hur är det med eleven? Svaret uppenbarar sig redan i början av den nya 

läroplanen GY11. Eleven bör göra sig införstådd i styrdokumenten. Under rubriken 

bedömning och betyg i GY 11 står det: 

 

Mål  

Skolans mål är att varje elev 

 tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat, och 

 kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för 

utbildningen 

(GY11 - läroplan för gymnasieskolan 2011 s. 14) 

 

Tydligt är att eleven borde vara insatt i vad var och ett av skolämnena syftar till, åtminstone 

när det gäller bedömning och betygsättning av deras kunskaper. Kunskapskraven är ju som 

framhållits tidigare nära sammanflätade med ämnets syfte. Men det är inte bara eleven som 
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har skyldighet att förstå hur det ligger till. Även läraren är skyldig att förhålla sin undervisning 

till de statliga dokument som styr skolan. Under samma rubrik: Betygsättning står det: 

 

Läraren ska 

 redovisa för eleverna på vilka grunder betygsättning sker.  

Läraren ska vid betygsättning 

 Utifrån de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs allsidigt 

utvärdera varje elevs kunskaper. 

(GY11 - läroplan för gymnasieskolan 2011 s. 15) 

 

Det finns alltså en tydlig vilja på en statlig nivå att såväl lärare som elever både känner till 

och tar ansvar för sin undervisning eller utbildning utifrån de mål, krav och syften som finns 

inom varje skolämne.  

 

 

 Metod(er) 
 

För att besvara de frågor som ställs i denna uppsats gjordes det en enkät innehållande två 

delar. Enkätens första del tillåter eleverna att svara i fri text så som de själva tycker och 

tänker kring den öppna frågeställningen. Det talar för en mer kvalitativ undersökning då varje 

elevs beskrivning och reflekterande kring sitt lärande är individuellt. Runa Patel & Bo 

Davidsson beskriver i boken Forskningsmetodikens grunder från 2011 att en kvalitativ 

undersökning syftar till att identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något. (Patel & 

Davidsson 2011 s. 82) I det här fallet kan dessa ”egenskaper” tänkas vara elevernas 

uppfattningar av ämnets syfte. Detta skulle i så fall tala för en undersökning som främst 

samlar data genom kvalitativa intervjuer. Patel & Davidsson beskriver det som en intervju 

med en låg grad av strukturering, eller svarsutrymme som menas i det här fallet, och en 

relativt låg grad av standardisering, eller med andra ord ramen för vilket ämne som berörs 

och hur frågorna ställs. (Patel & Davidsson 2011 s. 76)     

 

Samtidigt syftar uppsatsen till att ur ett allmänt elevperspektiv undersöka hur den nya 

läroplanen i allmänhet är implementerad i undervisningen hos eleverna. För att få en allmän 

och bred bild av elevers perspektiv måste ett större underlag av data undersökas vilket i så 

fall talar för en mer kvantitativ undersökning. Undersökningen av hur syftets fem punkter har 

implementerats i klassrummet från skolverkets dokument är också uppsatsens huvudsyfte 

och de fem punkterna är väldigt standardiserade. Som synes av utdraget som ovan återges 
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under rubriken 1.2.2 Historieämnets syfte så ska undervisningen i ämnet historia ge alla 

elever förutsättningar för att utveckla de fem syftespunkterna. Det skulle enligt Patel & 

Davidsson i så fall också tala för en mer kvantitativ undersökning. Även uppsatsens två 

frågeställningar kring elevernas egnas uppfattningar om sin egen kunskap samt om de tror 

att det är fördel att lyfta fram syftet i andra ämnen har också en mycket mer strukturerad 

karaktär än de två tidigare frågeställningarna som lämnar mycket mer svarsutrymme. 

Förutom svårighet med att välja undersökningsmetod kommer även problematiken med 

frågornas formulering och ordning till eleverna.  

 

Eftersom undersökningen utifrån elevens perspektiv både syftar till att undersöka ”om” och 

”hur” rörande ämnets syfte krävdes det en undersökningsmetod som både var kvantitativ och 

kvalitativ i sin utformning för att komma fram till ett mer fullständigt svar på de olika 

forskningsfrågorna. I boken Samhällsvetenskapliga metoder beskrivs en sådan undersökning 

som en kombination av kvantitativ och kvalitativ forskning med skilda forsknings frågor. (Alan 

Bryman 2008 s. 568) En sådan flermetodsforskning, som Bryman kallar det, kan man 

antingen tillämpa som kompensation för att minska en upplevd skevhet inom antingen den 

ena eller andra metoden. Eller så kan flermetodsforskning exempelvis användas för att 

skapa fullständighet i svaren på antingen en eller flera forskningsfrågor. (Bryman s. 564) På 

grund av att denna undersökning berör både hur eleverna upplever syftets implementering i 

kursen och om de tycker att de skall lyftas fram mer så föll metodvalet på just så kallad 

flermetodsforskning med skilda forskningsfrågor. Tilläggas bör dock att denna metod är 

ganska ny inom forskningstraditionen och enligt Bryman har den mött ett visst motstånd i 

forskarkretsar. De två främsta argumenten mot flermetodsforskning är först att uppfattningen 

om att de olika forskningsmetoderna bygger på kunskapsteoretiska teser som skiljer sig åt. 

Det andra argumentet är uppfattningen att kvantitativ och kvalitativ forskning står för två olika 

paradigm. (Bryman s. 555) Att det med andra ord visa två skilda fält genom olika 

mätmetoder. Brymans beskrivning av kompensation och fullständighet anses emellertid 

stämma bättre överens för detta arbete. 

 

 

Ämnets syftespunkter blir enkätfrågor 

 

Eftersom den huvudsakliga undersökningsgruppen var gymnasieungdomar samt att 

undersökningen riktade in sig på två olika metoder, krävdes det en undersökning som både 

var kvalitativ och kvantitativ i sin utformning. Valet föll på att göra en enkät på flera olika 

klasser som läser historia på gymnasiet där frågorna både gav utrymme för både djup och 

bredd. De fem punkter som skolverket har satt upp i GY11 sammanfattar hela syftet med 
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ämnet historia. (GY11 2011 s. 66) Dessa fem punkter är de som eleverna förväntas utveckla 

under undervisningen i ämnet historia. Detta är också den text som eleverna möter eftersom 

den vanligtvis brukar gås igenom någonstans i början av kursen eller i samband med 

betygsgenomgång tillsammans med läraren. Till denna undersökning valdes det därför att 

formulera om de fem punkter som står under ämnets syfte till frågor, men att samtidigt 

försöka behålla det språk och de formuleringar som ursprungligen finns i dokumentet. Några 

av punkterna var tvungna att delas upp i flera frågor för att inte frågeställningen skulle bli allt 

för lång. Resultatet av omformuleringen blev till slut att de fem syftespunkterna blev till tio 

frågor som hade med uppfattningen av syftet i undervisningen att göra. Därtill lades två 

frågor som var allmänt riktade till varför eleven tycker det är bra att känna till syftet och hur 

man i så fall ska förklara det tydligare i kursen. Alla de tolv inledande frågorna blev väldigt 

öppna i sin karaktär som stämmer väl överens med både Bryman och Patel & Davidssons 

uppfattning om en kvalitativ undersökning.  

 

Till de tolv frågorna lades sen tre frågor av mer ”attitydkaraktär” som berörde elevernas 

uppfattning om de tyckte att det var en bra idé eller inte att framhålla syftet i kursen. Denna 

del av undersökningen har istället drag av mer kvantitativ karaktär och jag har i resultatdelen 

av denna uppsats delat upp de två delarna för att göra det mer överskådligt. Totalt innehöll 

enkäten femton frågor.   

 

Vissa av de fem omformulerade punkterna blev trots uppdelning ganska långa i sin karaktär, 

vilket Patel & Davidsson (2011 s. 78) menar är något man ska försöka undvika. Därför 

beslutade författaren att närvara under hela genomförandet av enkäten med alla klasser så 

frågor och förtydliganden kunde göras samtidigt som de skrev. Enkäten i sin helhet med alla 

femton frågor återfinns i delen bilagor längst bak i uppsatsen.  

 

 

Genomförande av undersökning 

     

Enkätundersökningen genomfördes på tre gymnasieklasser, klass 1A, 1B och 1D, som alla 

läser kursen Historia 1B på en kommunal gymnasieskola i Stockholm. Gymnasieskolan är 

betraktad som en relativt liten skola i Stockholm med totalt 270 elever och de erbjuder bara 

ett program, Samhällsprogrammet med beteendevetenskaplig inriktning. Den akademiska 

nivån hos eleverna är precis som elevernas geografiska närhet till skolan väldigt varierande. 

Eleverna har oavsett akademisk bakgrund eller närhet främst sökt till skolan på grund av ett 

intresse för yrkena Polisen, Räddningstjänsten, Försvarsmakten eller Tullen som också är 

samarbetspartners och skolans själva skolidé.  
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Som kommunal skola i Stockholm stads kommun har skolan tillgång till webbplattformen 

Fronter. Alla elever och lärare på skolan har inloggning till Fronter och det är det främsta 

kommunikationsverktyget mellan lärare och elever på den aktuella skolan. För att direkt 

kunna genomföra och samla alla enkätsvar digitalt lades enkäten upp i Fronter som ett 

frågeformulär med möjlighet att skriva fritextsvar. Ett eget kursgruppsrum skapades enbart 

för denna undersökning som enbart innehöll en beskrivning av undersökningen och enkäten 

som var upplagd som ett prov i rummet. Den inledande texten i rummet beskrev vad eleven 

förväntades göra, hur eleven skulle svara och slutligen hur de skulle klicka sig fram och 

komma igång med själva enkäten.  De tre klasserna som deltog i undersökningen gjorde 

enkäten klassvis samtidigt i en datasal vid tre olika tillfällen. Eleverna hade i datasalen var 

sin dator och var och en gick sen in på sin egen skolinloggning, ut på internet och loggade 

sen in på Fronter där enkäten var upplagd. Under hela genomförandet stannade jag kvar i 

datasalen för att hjälpa eleverna med förklaringar och förtydliganden. Eleverna fick drygt en 

timme på sig att genomföra enkäten. De elever som inte var färdiga inom den givna tiden fick 

möjlighet att forstsätta enkäten antingen på rasten eller hemifrån. Undersökningen föregicks 

av att eleverna samlades i sitt vanliga klassrum där syftet med själva undersökningen, 

genomförandet och eventuella frågor gicks igenom. Under presentationen visades 

ämnesplanen för historia och exempel på frågorna de skulle besvara. Texten i sin helhet 

lästes snabbt igenom och eleverna fick möjlighet att ställa frågor. Vid presentationen 

framhölls det att undersökningen syftade till att få eleverna att reflektera över sitt eget 

lärande och vad av det de hittills har lärt sig i kursen som de kan knyta till enkätens 

frågeställningar och att det inte var ett prov på vad de kan och inte kan. Det påpekades även 

noga att undersökningen var helt anonym och att den inte på något sätt skulle påverka deras 

kursbetyg i någon riktning.  

 

 

Analys och tolkning av enkätens resultat 

  

Enkäten som denna undersökning vilar på är uppdelad i två huvuddelar, en kvalitativ och en 

kvantitativ del där den kvalitativa delen innefattar en undergrupp. Resultatet har tolkats och 

presenterats på två olika sätt utifrån de olika delarna. De tio första frågorna av enkäten var 

som nämnts en omformulering av de fem syftespunkterna i GY 11. Frågeställningarnas 

öppna karaktär, där eleverna antingen ombads svara på hur, vilka eller nämna egna exempel 

från kursen, kräver att svaren tolkas och/eller delas in i kategorier på något sätt. Denna 

kvantitativa del av enkäten kommer i arbetet presenteras genom fyra olika kategorier. Var 

och en av de tio första frågorna delades in i respektive kategori baserat på den bedömda 
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kvaliteten på elevens svar. De kategorierna är; Liten förståelse, Förståelse, God förståelse 

och Mycket god förståelse. Den huvudsakliga riktlinjen för svarens bedömningar är i linje 

med de nyckelord som finns i GY11 s kunskapskriterier för betygen E, C och A. Om elevens 

svar översiktligt anses kunna svara på frågan så hamnar svaret i kategorin Förståelse för 

syftet. Om svaret bedöms utförligt hamnar det i kategorin God förståelse och är svaret 

utförligt och nyanserat så hamnar det i kategorin Mycket god förståelse. Svarar eleven 

däremot inte på frågan eller har ett alldeles för knapphändigt svar eller otydligt svar för att 

kunna kategorisera det så hamnar svaret i kategorin Liten förståelse för syftet. I resultatdelen 

presenteras sen antalet svaren per fråga för att kunna få en överblick på den totala 

inställningen till varje fråga. De tre första syftespunkterna är så omfattande att de krävde en 

uppdelning i flera frågor. I de fallen avslutas avsnittet med en sammanfattning av resultatet 

till hela syftespunkten.   

 

Fråga elva och tolv i enkäten är inte en omformulering av syftespunkterna utan mer 

övergripande frågeställningar om elevernas syn på syfte som helhet. Resultatet till dessa 

frågor kategoriseras inte utan ingår i en allmän diskussion utifrån det teoretiska 

resonemanget.  

 

Den avslutande resultatdelen är en presentation av den kvalitativa delen av 

enkätundersökningen. De tre sista frågorna i undersöker vilken inställning eleverna har till att 

det finns en koppling mellan: syfte - historiekunskap, syfte - historiebetyg och syfte - andra 

ämnen. Eftersom denna del är en attitydundersökning om elevernas inställning så 

presenteras denna del istället i två kategorier: antal positiva och negativa svar.  

 

 

Avgränsningar och bortfall 

 

På den skolan undersökningen gjordes fanns det totalt fyra klasser som läste kursen historia 

1b. Två olika lärare undervisade i kursen. Samma lärare hade hand om tre klasser medan 

den fjärde hade en annan lärare. För att undersökningens resultat inte skulle påverkas av att 

eleverna hade olika lärare så avgränsades undersökningen till att omfatta tre klasser med 

samma lärare. Undersökningen avgränsades också av att den gjordes vid ett tillfälle per 

klass under en veckas tid med de som var där just då. De elever som var sjuka eller borta av 

annan anledning fick av tidsbrist och praktiska svårigheter inte möjlighet att delta i 

undersökningen. En annan avgränsning var att eleverna fick en timme och femton minuter 

att göra klart undersökningen på webbplattformen. De som inte hann klart på den tiden som 

gavs ombads att göra klart på rasten eller hemifrån. De hade dock bara en vecka på sig att 
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fullfölja enkäten sedan stängdes webbplattformen. Total var det 47 elever som gjorde 

enkäten men vid resultategenomgången var det 37 elevers svar som gick att använda till 

undersökningen. Anledningen till bortfallet varierade alltifrån dataproblem som krångel med 

inloggning och att svaren inte registrerades, till att själva svaret på frågorna blev 

oanvändbara på grund av för lite eller inget svar på majoriteten av frågorna eller att svaren 

bedömdes gälla något annat än frågan som ställdes.  

 

 

Tidigare forskning 
 

Den tidigare forskning som berör denna uppsats är inte ensidigt inom ett område utan rör sig 

över flera forskningsfält som till exempel: pedagogik, historia och didaktik, vilka anses vara 

de vetenskaper som står i centrum för denna uppsats.  

 

Bengt Selghed skriver i boken Betygen i skolan (2011) att gymnasieskolans ämnes- och 

kursplaner är komplement till läroplanerna och att de i sin tur innehåller bindande föreskrifter 

om statens krav på utbildningen i olika ämnen och kurser. Det går alltså inte att gå runt 

statens bestämmelser och bedömningar av vad som kan ingå i en kurs och hur kunskaperna 

bedöms med en lokal tolkning i GY11. Ämnes- och kursplanerna bestämmer nu helt vad 

innehållet i kursen ska vara och hur de ska bedömas av läraren. ”Planernas funktion är att 

komplettera läroplanen genom att beskriva hur undervisningen kan bidra till elevernas 

kunskapsutveckling. Detta kommer främst i uttryck under rubriken Syfte för grundskolan och 

under rubriken Ämnets syfte i gymnasieskolans ämnesplaner.” (Selghed s. 31.)  

 

I GY11 finns det sex betyg mellan A-F, men det är bara tre av dem som är tydligt beskrivna 

med kunskapskriterier. Progressionen mellan de tre betygen E, C och A markeras med 

särskiljande ord eller uttryck exempelvis: översiktligt, utförligt eller utförligt och nyanserat för 

stigande betyg i kursen Historia 1b. (GY11 - läroplan för gymnasieskolan 2011 s. 76) Det bör 

dock poängteras att denna progression mellan olika betyg även fanns i den föregående 

betygsskalan som sträckte sig från IG till MVG. Jansdotter, Samuelsson & Nordgren 

beskriver i Betyg i Teori och praktik (2008) att de särskiljande orden för betygen G, VG och 

MVG i ämnet historia istället kunde vara: beskriver, jämför, reflekterar. Vidare beskrivs det 

innehållsliga syftet med ämnet historia i den tidigare läroplanen inom tre målområden: veta 

om, historisk metod och historiemedvetande. (Jansdotter, Samuelsson & Nordgren s. 94-95) 

Detta är dock en tolkning av vad som står i ämnes- och kursplanen enligt Jansdotter, 

Samuelsson & Nordgren.  Ämnesplanen för historia i GY11 anses något tydligare eftersom 

samma ord och formuleringar återfinns både i ämnets syfte och i kunskapskriterierna.  
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Den röda tråden från statsmakten ned till eleven i klassrummet via ämnesplanen är å andra 

sidan inte alltid så klarröd som det verkar. Det finns en vilja att föra ut vissa utvalda delar och 

teman inom ett ämne, men exakt hur det ska gå till är inte alltid lika självklart. Det finns vissa 

trösklar på vägen. En sak är exempelvis att det beror på synen på vad pedagogik och 

didaktik är och vad som i så fall är underordnat till vad. En annan är hur ämnesdidaktiken 

förhåller sig till eventuella övergripande mål som finns exempelvis i läroplaner. För att inte 

fastna i en pedagogisk-didaktisk diskussion hänvisas här i korthet till Hans Albin Larssons 

text om Historie- och samhällsdidaktikens möjligheter i en föränderlig skola ur boken 

Historiedidaktiska utmaningar (Larsson red.1998). Larsson hänvisar i texten till 

lärarutbildarna Gerd B. och Gerhard Arfwedsson som menar att ämnesdidaktiken, 

exempelvis i historia, delas in i olika didaktiska nivåer.  

 

1) en ideologisk-normativ nivå: skolpolitiken och dess förlängda arm skoladministrationen 

(statlig, regional, kommunal); 

2) en deskriptiv-analytisk nivå: utbildningsforskningens och därmed den didaktiska 

forskningens olika grenar; 

3) en konkret pragmatisk nivå: skolans lärare och elever 

(Larsson 1998 ur Arfwedsson & Arfwedsson Didaktik för lärare 1991 s.70)   

 

Denna nivåuppdelning är inriktad på ämnesdidaktik i allmänhet och den andra nivån, den 

deskriptiv-analytiska nivån, anses här kunna motsvara läroplaner och kursplaners 

beskrivning av exakt vad som skall läras ut i de olika ämnena. Hur de skolpolitiska målen i 

den översta nivån skall uppnås och tolkas skiljer sig menar Arfwedsson & Arfwedsson. De 

menar dock att det inte är förvånande att det blir så, ”Forskare forskar och lärare 

undervisar…” (Larsson red.1998 s.71) och de båda grupperna gör detta på sina håll med 

ibland ganska lite kontakt med varandra och därför blir det naturligt med olika perspektiv, 

men att vad som länkar samman är att de båda har samma intresse för kunskap inom ett 

visst område, exempelvis historia. Det är alltså en fråga om hur målen i de didaktiska 

nivåerna tolkas på vägen från skolpolitiken till lärarna via forskarna. Frågan är hur tolkas 

målen från andra ändan, nedifrån eleverna och upp?     

 

 

Kunskapens helhet eller -delar 

 

Kursernas krav för ett visst betyg och ämnets syfte är nära knutna till varandra. Förstår 

eleven innebörden av de punkter som står under ämnets syfte så förstår hon också vad för 
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kunskaper som krävs för vilket betyg efter avslutad kurs och hon får också en bredare 

förståelse för ämnet i allmänhet. Om eleven själv förstår syftet med ämnet historia så 

kommer hon också ha lättare att uppskatta sin egen kunskapsnivå och hur hon för tillfället 

ligger till under kursens gång. Denna länk hela vägen från en statlig nivå ned till eleven i 

klassrummet via styrdokumenten kan ses som en röd tråd som börjar uppifrån och sträcker 

sig nedåt. Det denna uppsats främst syftar till att undersöka är om denna röda tråd kanske 

även börjar nedifrån klassrummet och sträcker sig uppåt.  Gunn Imsen beskriver de två olika 

synsätten i sin bok Elevens värld från år 2000. Hon framhåller i boken den amerikanska 

psykologen Robert Gagné som presenterar sin teori om ”bottom-up-system” i inlärning. 

(Imsen 2000 s. 210) Kunskap är något som byggs nedifrån och upp ungefär som tegelstenar 

som bygger upp en mur menar Gagné. För att exempelvis kunna lära sig tyska måste eleven 

först lära sig grammatiken, för att sen lära sig hela språket genom helheten. Detta 

tegelstensbyggande har dock fått en del kritik för sättet att se inlärning som allt för enkelt. 

Isolerade tegelstenar av kunskap gör det svårt att se helheten samtidigt som Imsen menar 

att det inte alltid är en fråga om att ny kunskap byggs på gammal utan snarare att det är en 

samverkan däremellan. Vad denna undersökning snarare skulle närma sig skulle i så fall 

vara den amerikanske psykologen David P. Ausubels ”top-down-system”. (Imsen s. 226) 

Ausubel ser inlärning som en strukturbyggnad där eleven lär sig kunskapen utifrån helheten. 

Han menar att det är en fråga om struktur. Dels en inre psykologisk organisering och yttre 

logisk organisering av kunskapen. Kunskaperna blir meningsfulla i den grad som de knyts till 

en kognitiv struktur. Eleven ser bitarna av kunskap i skenet till den överordnande strukturen 

och ser helt enkelt mening i undervisningen i förhållande till helheten, det vill säga syftet med 

den. I detta fall anses Ausubels ”top-down-system” passa bra in som teoretisk modell där 

ämnets syfte är den övergripande helheten och hur eleverna upplever att det kan kopplas till 

sin egen undervisning är de kunskapsbitar som gör att eleverna kan ta till sig helheten.  

 

 

 Historiemedvetande ett begrepp i tiden? 

 

Begreppet historiemedvetande är centralt i denna uppsats. Flera författare förklarar 

begreppet i sina böcker.  Ewa Durhán hävdar att begreppet kan härledas från den tyska 

didaktiken som senare utvecklats av danska didaktiker. Begreppet handlar om förbindelsen 

mellan igår, idag och imorgon, men att det även har med identitet att göra. Både den 

kollektiva och personliga identiteten är viktig menar Durhán. Det som till exempel gör oss till 

svenskar är en fråga om historiemedvetande. (Durhán ur Historiedidaktiska utmaningar 

Larsson red. s.98) Klas-Göran Karlsson förklarar ännu mer specificerat att det var den tyske 

historiedidaktikern Karl-Ernst Jeismann som introducerade begreppet 1979 i en numera 
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klassisk didaktikbok kallad Handbuch der Geschichtsdidaktik. (Karlsson & Zander Historien 

är nu s. 47-48) Karlsson beskriver det som Jeismann skriver som en ”symbiotisk relation som 

råder mellan tolkning av det förflutna /…/förståelse av en samtida situation /…/och perspektiv 

på framtiden /…/”. (Kalsson & Zander s. 48). Vidare nämner han också att det är den danske 

didaktikern Sven Södring Jensen som senare vidareutvecklat begreppet in på 1990-talet. 

Denna dubbelhet mellan nutid, framtid och forntid är även så som Nanny Hartsmar definierar 

begreppet i sin doktorsavhandling Historiemedvetande Elevers tidsförståelse i en skolkontext 

(2001). Hartsmar har undersökt hur elever uppfattar det dubbla förhållandet mellan dåtid, 

nutid och framtid utifrån hur elever i årskurserna 2, 5 och 9 uppfattar fenomenen tid och 

tidsbestämmande. (Hartsmar 2001 s. 7) Hermansson Adler vidareutvecklar hur förhållandet 

mellan olika tider utvecklas hos elever i klassrummet i sin Historieundervisningens 

Byggstenar från 2004. Han beskriver att när eleven undervisas i historia i klassrummet så 

förändras elevens tankevärld. Eleven lär sig att tolka dåtiden genom undervisningen och 

därigenom kan den förstå mer av varför det ser ut som det gör i samtiden. Men även att 

denna kunskap som eleverna tillförskaffat sig gör det möjligt för eleverna att ha ett 

konstruktivt förhållningssätt till vad som kommer hända i framtiden. (Hermansson Adler 2004 

s. 78) Att historiemedvetande är en treenighet mellan dåtid, nutid och framtid är även något 

som Jansdotter, Samuelsson & Nordgren skriver i Betyg i teori och praktiken från 2008. 

Författarna framhåller här att begreppet historiemedvetande är större än vad som lärs ut i 

klassrummet. Det innefattar även sådant som vi lärt oss tidigare i andra situationer 

exempelvis via familjen, där vi bor, populärkultur som vi är intresserade av med mera. Denna 

vidare tolkning av begreppet utgår från den tidigare läroplanen Lpf 94, och de ger också 

förslag på hur undervisning och betygsättning kan ske utifrån det som står i läroplanerna. 

(Jansdotter, Samuelsson & Nordgren 2008 s. 104) Historiemedvetande kan konstateras vara 

ett begrepp som är väldefinierat men samtidigt väldigt brett och som sträcker sig långt 

utanför undervisningen och klassrummet. Det är också ett begrepp som går igen i olika 

läroplaner.  

 

Vad som bör framhållas är att i den nya läroplanen GY11 återföljs själva begreppet 

historiemedvetande av en förklaring som i stort är baserad på förklaringen av densamma. 

”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar 

sitt historiemedvetande…” följs av ”… genom kunskaper om det förflutna, förmåga att 

använda historisk metod och förståelse av hur historia används.” (GY11 - läroplan för 

gymnasieskolan 2011 s. 66) Detta anses gå hand i hand med begreppets översättning att 

det är ett förhållande mellan dåtid, nutid och framtid som eleverna ska förhålla sig till. Vidare 

går sen begreppets tolkning igen i de fem punkter som kommer senare under ämnets syfte 
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och det är även den tolkningen som har stått till grund för omformuleringen av punkterna till 

frågorna i denna uppsats.              

 

Att begreppet historiemedvetande är betydelsefullt och förekommer både i den gamla och 

den nya läroplanen är tydligt. Men varför? Vad kan anledningen vara till att ämnesplanen tar 

upp begreppet och ger den en mer framskriven roll i GY11 än i Lpf 94? Hermansson Adler 

närmar sig nog svaret i under rubriken: ”Legitimitetsfrågan: Varför ska vi lära oss just detta?” 

i sin Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. 

Från 2004 (Hermansson Adler 2004 s. 70) Han menar att det finns fler motiv till att ha just 

historia som undervisnings ämne, både statliga, gruppmässiga och individmässiga. Staten 

har intresse av att medborgare ser att samtiden är formad av historien. Den som har 

förståelse för sin samtid har även förståelse att samtiden hänger ihop med vad som hänt 

tidigare och den som förstår vad som hänt tidigare kan också påverka sin samtid. Kurserna i 

historia kan sägas förmedla och legitimera det svenska demokratiska samhällets intresse att 

både bevara traditionerna och förändra dem. Gruppen har precis som staten ett intresse av 

att legitimera sig i historien. Fackföreningar, kulturgrupper med flera har intresse av att veta 

vad som hänt i historien för att kunna utveckla gruppen i rätt riktning. ”Den grupp som har en 

rik och omfattande historia har oftast en hög status” skriver Hermansson Adler. (2004 s. 71) 

Slutligen behöver individen historia för att få uppleva att vara någon. Att sätta sig själv i 

historiska sammanhang, att göra upplevelser på historiska platser och att göra sig själv 

betydelsefull genom historien skapar både trygghet och en upplevelse av att man själv är 

med och skapar historien. Hela vägen från statlig nivå ned till individnivå finns det alltså ett 

intresse av att läsa historia. Läroplanerna är statens riktningskompass för vad och hur som 

ska läras ut i skolan om vad som tidigare har hänt. Liknande linje driver Sture Långström i sin 

avhandling om historiska läroböcker och dess tradition (1997). Utformningen av ett skolämne 

som exempelvis historia säger oss en del om makthavarnas uppfattningar om kultur och 

värderingar. Långström menar till och med att ”ett läroämnes mål och innehåll inte kan 

studeras utan att man klargör förhållandet/relationen mellan det omgivande samhället och 

skolan” och hänvisar i och med detta till Aronowitz och Giroux från 1987. (Långström s. 64) 

Kort sagt verkar ämnet historia ligga i tiden och då blir inte bara skolämnet och dess innehåll 

utökat, utan även synen på ämnet. Detta gör exempelvis att vetenskapliga begrepp som 

historiemedvetande får en mer framskjuten roll i läroplanen.         

 

 

 

 Learning intentions och formativ bedömning 
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Hur ska läraren då göra för att uppfylla alla dessa olika vägar till lärande hos eleverna? 

Professor John Hattie arbetar vid universitetet i Auckland, Nya Zealand, med pedagogik och 

utbildningsfrågor. I hans bok Visible Learning från 2008 har han sammanställt över 800 

metaanalyser över undervisning och pedagogik i olika former för att försöka få fram vad som 

egentligen är effektivt för god inlärning och vice versa. Hattie har skapat ett eget 

mätinstrument som sträcker sig från negativ grad av inlärning till en hög grad av inlärning, 

eller som han själv kallar det en ”barometer of influence” (Hattie 2008 s. 19) med grader som 

sträcker sig från ”reverse effect och zone of desired effects”.  I slutsatsen över vad som är 

mest effektivt i inlärningssituationer har Hattie radat upp sex punkter som är avgörande för 

att utbildningen i allmänhet ska nå en utmärkt nivå. Punkt fyra i listan är att läraren ska känna 

till syftet med lektionen eller som Hattie kallar det ”…know the learning intentions and sucess 

criteria for the lessons…”. (Hattie 2008 s. 239) Hattie förespråkar en aktiv undervisning som 

är mer ”baklänges” än den traditionella undervisningen. Istället för att börja i läroböckerna 

och arbeta sig ”uppåt mot mål och syften” så föreslår Hattie istället att man ska börja med 

önskade resultat av lektionen som är kopplade till undervisningens mål och syfte och som i 

sin tur är kopplade till olika kriterier för lyckad undervisning. Hattie kallar det för ”Sucess 

criteria related to learning intentions” (Hattie s. 245) och menar att det övergripande målet är 

att få eleverna att utveckla ett eget kognitivt schema för att förstå undervisningen och att så 

småningom kunna utveckla en förmåga att lära sig själva eller som Hattie beskriver det: ”[…] 

- to self-regulate their learning. (Hattie 20087 s. 245) Denna förmåga får eleverna genom att 

syftet eller ”learning intentions” klargörs. I stort är det tre frågor som måste utredas för att 

eleverna ska kunna nå till denna nivå av självlärande. Läraren behöver ha klart för sig syftet 

med lärandet när den kliver in i klassrummet. Väl där måste också läraren tillsammans med 

eleven utifrån deras nuvarande kunskap och begreppsvärld ställa sig frågorna: Where are 

you going? How are you going? Where to next? (Hattie s. 239) Genom aktivt lärande, en god 

förståelse för syfte och helhet och genom ett kontinuerligt arbete med feedback kan läraren 

få eleven att själv förstå svaren på frågorna och göra sig själv till en självlärande student, 

vilket enligt Hattie är det bästa kriteriet för lyckad inlärning. En viktig faktor är att syftet med 

lektionen och ämnet i stort ska framgå för eleven och att eleven ska nå en lyckad inlärning är 

enligt Hattie användningen av feedback. Vart ska vi? Hur ska vi ta oss dit? Och Vart ska vi ta 

vägen senare? Är alla frågor som Hattie menar är avgörande för hur eleven ska lyckas med 

sin inlärning, men han påpekar också att termen ”vi” i frågeställningen betyder att det är 

läraren och eleven tillsammans som ska utvärdera kunskapen. Det allra mest effektiva sättet 

att använda feedback och ett av det kriterier för undervisning som hamnar allra högst är att 

förse eleverna med en formativ utvärdering och bedömning. Hattie återvänder till de tre 

nyckelfrågorna som eleven och läraren ska ställa sig tillsammans. Eleven får med frågornas 
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hjälp inte bara reda på hur det går just nu utan även var den är på väg i sitt lärande och hur 

den ska ta sig vidare till nästa steg. I kombination med lärarens redovisning av mål och syfte 

är feedback via formativa utvärderingar det allra mest effektiva sättet för inlärning och det 

utmärker en skola som har utmärkt undervisning för sina elever.  

 

En annan forskare som lyfter fram vikten av formativa bedömningar är Dylan William. I boken 

Embedded formative asessment från 2011 kokar William ned all form av undervisning till tre 

nyckelprocesser som involverar tre individer: läraren, eleven och (klass-) kamraten. Vad de 

tre rollerna tillsamman måste undersöka i processerna är var eleven är i sin inlärning, var de 

är på väg och att ta reda på hur de ska ta sig dit. De tre nyckelprocesserna är liknande de tre 

frågor som Hattie menade var några av de viktigaste kriterierna för lyckad inlärning. Vidare 

lyfter William fram fem strategier för att arbetet med formativ utvärdering och bedömning ska 

vara lyckad i en inlärningssituation. Den första strategin är: ”Clarifying, sharing and 

understanding learning intentions and criteria for success”. (William 2011 Embedded 

formative assessment s. 46)  

 

Både William och Hattie framhåller båda vikten med formativ utvärdering av sitt lärande med 

nästan identiska frågeställningar. Hattie framhåller något mer vikten av att läraren klarlägger 

syftet med undervisningen under lektionen i fråga medan William som synes ovan har en 

mer allmän inställning till att framlägga syftet med undervisningen.  

 

Även Christian Lundahl framhäver vikten av formativa bedömningar i lärandet. Han menar att 

i internationella sammanhang rör sig nu pedagogiken från summativa bedömningar mot 

formativa bedömningar. Lundahl hänvisar till både Hattie och Williams i sin Bedömning för 

lärande 2011 när han lyfter vikten av att den formativa feedbacken måste innehålla 

information om hur uppgiften utförts, vad målet är och hur uppgiften kan göras bättre. 

(Lundahl 2011 s. 56) Lundahl anknyter starkt till denna uppsats syfte genom att lyfta vikten 

av en tydlig linje mellan syfte och mål, undervisning och läraraktivitet, och undervisning och 

bedömningar. Lundahl kallar denna uppradning av övergripande syften och riktningsmål ned 

till konkreta bedömningar av elevernas prestationer för alignment. (Bedömning för lärande 

2011 s. 97) Vad Lundahl menar är att det i undervisning i allmänhet men framförallt i GY11 i 

måste det finnas en tydlig röd tråd mellan just ämnets syfte i GY11 och motsvarande 

kunskapskrav i dokumenten. Lundahl går i sin bok vidare med en rad exempel på hur läraren 

kan göra för att justera denna linje från styrdokument till elev och poängterar att nere på 

elevnivå måste informationen som ges till eleven göras formativt. Om eleven inte förstår det 

vidare syftet med undervisningen så tenderar hela skolgångens syfte att vara höljt i mörker 



 

21 

 

och endast utgöra ett slags spel där det som sägs och görs i skolan har bara har relevans 

inom spelets regelramar – nämligen skolan. Lundahl hänvisar detta ”skolspel” till Lundgrens 

undersökningar 1972 och 1977 och menar att det inte är ovanligt att när man frågar elever 

vad de håller på med i matematik blir ofta svaret ”Jag är på sidan 74.” (Lundahl 2011 s. 89) 

Det är dock inte bara för att få eleverna att se en vidare användning av sina kunskaper 

utanför skolan som det är viktigt för eleverna att känna till ämnets syfte. Om man ser skolan 

som en isolerad institution så tenderar eleven att bara lära sig det den ska i skolan för att få 

så höga betyg som möjligt, vilket i sin tur kan medföra andra problem. Lundahl lyfter här fram 

Carol Dwecks omfattande studie (1999) där hon har undersökt skillnader mellan så kallade 

prestationsmål och inlärningsmål för elever som studerat franska. Det visade sig att elever 

som hade som mål att lära sig så bra franska som möjligt snarare än att få så höga betyg 

som möjligt hade främst högre kvalitet på sitt kunnande. (Lundahl 2011 s. 90) Det visade sig 

också att de även kunde ta motgångar bättre, vilket är något som sträcker sig långt utanför 

klassrummet i skolan och som följer med en senare i livet.   

 

Att lärandet blir bättre med formativ feedback i samband med att syfte med undervisningen 

presenteras är genomgående i forskningen. Den huvudsakliga uppgiften för detta arbete är 

dock inte att undersöka huruvida läraren använder sig av formativ bedömning eller ej i sin 

undervisning. Det är däremot tydligt att förståelsen för syftet med undervisningen är nära 

knutet till en bättre förståelse och inlärning som kan ske genom formativ feedback. 

Nyckelfrågan kvarstår dock: Förstår eleverna syftet med historieundervisningen?      

  

 

Analys och resultat  
 

Resultatavsnittet är uppdelat i två separata delar som presenterar enkätens kvalitativa del 

och kvantitativa del för sig. Den kvalitativa delen söker svar på de första två huvudfrågorna 

till detta arbete som rör förståelse för syftet och förståelse för historiemedvetande. Den 

kvantitativa delen riktar sig istället mer till elevernas uppfattning och kunskap, betyg och 

andra ämnen. Totalt användes 37 enkätsvar till arbetet vilket omfattar tre olika klasser på 

den undersökta skolan. Samtliga klasser läste samma historiekurs med samma lärare.      

 

 

Resultat av enkätens kvalitativa del  
 

De tio första frågorna av enkäten är, som framgår av arbetets metoddel, en omformulering av 

de fem syftespunkterna i GY 11. Det avslutande stycket av den kvalitativa delen är en 
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presentation av de två övergripande frågorna kring ämnets syfte. Dessa är presenterade 

som en del av en övergripande diskussion.    

 

Nämnas bör att tolkningarna av elevernas svar inte alltid är lätta att avgöra. 

Gränsdragningen för vilken kategori som svaret skulle hamna i var ofta hårfin mellan de fyra 

graderna av förståelse. Ofta krävdes det flera omtolkningar av ett svar och i vissa fall en total 

omläsning av en hel kategori eller fråga. När det gällde svaren som hamnade i den lägsta 

kategorin var det kanske något enklare. Oftast svarade eleven att den inte visste eller så var 

svaret för kortfattat för att hamna någon annan stans. Här bör det dock poängteras att trots 

att svaret hamnar i kategorin för liten förståelse så var det ibland svårt att avgöra vad exakt 

eleven inte förstod så mycket av. När eleven svarar att den inte vet eller lämnar frågan 

obesvarad så är det svårt att avgöra om den har förståelse för syftet eller inte. Av den 

anledningen heter den lägsta kategorin liten förståelse i stället för ingen förståelse, eftersom 

det finns en viss möjlighet att eleven visst har förståelse för syftet, men bara inte förstår 

frågan eller att den helt enkelt inte orkar svara. 

 

Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer 

 

Punkt nummer 1 under ämnets syfte i GY 11 handlar om vilka olika perspektiv och tolkningar 

det finns om olika historiska faktorer.  

 

1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån 

olika tolkningar och perspektiv. 

(GY11 - läroplan för gymnasieskolan 2011 s. 66) 

 

Denna punkt bröts ned i tre separata frågor som rör tidsperioder, förändringsprocesser och 

händelser och personer. Eleven fick då själv svara på frågor om exempelvis tidsperioder som 

de lärt sig i kursen och hur de har lärt sig att tolka tidsperioderna. De första tre frågorna i 

enkäten såg således ut på följande vis: 

 

 Fråga 1. Punkt 1.1 • Vilka olika tidsperioder kan du ge exempel på från 
kursen Historia 1b och på vilka olika sätt har du lärt dig att tolka dessa 
tidsperioder? 

 

 Fråga 2. Punkt 1.2 • Kan du nämna en eller ett par viktiga historiska 
förändringsprocesser som du lärt dig i kursen och på vilka olika sätt har du 
lärt dig att tolka dessa processer? 
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 Fråga 3. Punkt 1.3 • Nämn ett par stycken historiska personer eller 
historiska händelser som man kan se på ur olika perspektiv. Vilka olika 
tolkningar eller perspektiv har du förstått att det finns på dessa personer 
eller händelser? 

 

Någon form av tolkning eller perspektiv bör därför finnas med i elevens svar för att den ska 

visa förståelse för hur det som tas upp i kursen kan knytas till frågeställningen. Kan eleven 

på fråga ett bara nämna en eller ett par tidsperioder från kursen utan precisering eller försök 

till tolkning eller om den svarat fel gällande tidsperiodisering hamnar det svaret i den första 

kategorin liten förståelse. Kan eleven istället nämna ett par tidsperioder från kursen, kanske 

även med årtal, hamnar elevens svar i kategorin förståelse. Har eleven nämnt ett par 

tidsperioder med ett försök till tolkning så anses eleven visa god förståelse för kopplingen 

mellan ämnets syfte och det som tagits upp i kursen. Mycket god förståelse anses eleven ha 

om den kan nämna ett par tidsperioder detaljerat med olika syn eller tolkning av denna 

historiska period, gärna med exempel. 

 

Sammanställning av svaren till fråga 1: 

1. Fråga 1. Punkt 1.1 • Vilka olika tidsperioder kan du ge exempel på från 
kursen Historia 1b och på vilka olika sätt har du lärt dig att tolka dessa 
tidsperioder? 

 

Liten förståelse:     5 st  

Förståelse:   14 st 

God förståelse  12 st 

Mycket god förståelse    6 st 

 

Vad som är positivt är att av svaren på den här frågan var det fler som hamnade i den högsta 

kategorin av förståelse än i den med lite förståelse. När det gäller elever med mycket stor 

förståelse är det ofta ett visst mått av källkritik inblandat i deras svar trots att frågan inte 

kräver det: 

 

Elevens svar: 

Jag har lärt mig om antikens grekland, romarriket, vikingatiden, 
medeltiden och renässansen. Och jag har lärt mig att vara källkritisk 
och att kunna tolka olika lämningar och ur vilken synvinkel dessa 

lämningar är gjorda. Tex christoffer columbus [sic!] brev till kungen i 
Portugal, då han beskrev infödingarna i amerika [sic!] som lättlurade 
och generösa, att de bara gav bort saker för att vara snälla. Egentligen 
var det nog så att de blev hotade utav soldaterna, men christoffer 
[sic!] vill nog framstå som något bättre. 
 



 

24 

 

(Tjej 16 år i klass 1A) 

 

Eleven har här lyft fram både olika tidsperioder i ordning och att det är viktigt att tolka 

efterlämningarna källkritiskt eftersom det ger olika perspektiv beroende på hur man väljer att 

se det. Trots att exemplet med Columbus kanske inte helt knyter upp det tidstypiska med 

1400-talet så får det här ändå ses som att eleven har en väldigt god förmåga att resonera 

och förstå frågans innebörd.  

 

Elever som istället har svårt att precisera när i historien olika tidsperioder skedde eller som 

inte riktigt klarar av att göra en egen tolkning eller synvinkel på hur man kan se på den tiden 

hamnar istället i kategorin liten förståelse.  

 

  
 Elevens svar: 

Medeltiden (vikingartiden), [sic!] Människans utveckling och antiken. 
Jag tolkar dom som historisbocken [sic!] tolkar det!   

 
 (Kille 16 år klass 1B) 
 
     

 

Denna elev har inte klarat av att göra en egen tolkning av de tidsperioder som den nämner 

utan hänvisar istället till historieboken. Eleven verkar också mena att Människans utveckling 

skulle vara en egen tidsperiod eftersom den är nämnd mellan medeltiden och antiken. Denna 

elevs kunskap och förståelse för syftet kopplat till undervisningen anses därför vara liten. Om 

de svar som hamnade i kategorierna liten förståelse och mycket god förståelse var enklare 

att dela in så var det svårare att göra åtskillnad mellan kategorierna förståelse och god 

förståelse. Här föll avgörandet på hur eleven har beskrivit de olika epokerna. Kan eleven 

beskriva epokerna översiktligt eller utförligt och har eleven bara en ansats till tolkning eller 

något mer utförlig tolkning? Det ska tilläggas att här fanns det ofta svårtolkade 

mellanvarianter som var svåra att kategorisera.   

 

 

 Kunskap om förändringsprocesser 

 

Fråga 2: Kan du nämna en eller ett par viktiga historiska förändringsprocesser som du lärt 

dig i kursen och på vilka olika sätt har du lärt dig att tolka dessa processer? Här behöver 

eleven själv förstå begreppet förändringsprocesser och hur det ska appliceras på allt det som 

de har tagit upp i kursen. 

 

Sammanställning av svaren på fråga 2:  
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 *Fråga 2. Punkt 1.2 • Kan du nämna en eller ett par viktiga historiska 
förändringsprocesser som du lärt dig i kursen och på vilka olika sätt har du 
lärt dig att tolka dessa processer? 

Liten förståelse:     5 st  

Förståelse:   11 st 

God förståelse  14 st 

Mycket god förståelse    7 st 

 Några elever klarade inte riktigt av att tolka förändringsprocesser utan upprepade mer eller 

mindre svaret från fråga 1 igen eller med viss variation. Samtidigt är det en definitionsfråga 

hur förändringsprocesser ska tolkas. De allra flesta svaren handlade om ett område i 

historiekursen som de tagit upp och hur det sen kom att påverka tiden som efterföljde. 

Exempelvis berörde många av svaren processen runt romarrikets fall och hur det kom att ha 

betydelse för medeltiden. Industriella revolutionen och katolicismens splittring är också 

processer som uppenbarligen har tagits upp i kursen eftersom de flesta eleverna har prickat 

in det. Andra elever försökte sig på avgörande processer för hela tidsperioder och jämförde 

dem däremellan: 

Elevens svar: 

Det var en stor förändringsprocess från Antiken till Medeltiden. Då föll allt i 
glömska, och skriften och handeln minskades. Under Medeltiden utvecklades 
jordbruket till ett bättre, på grund av treskifte och hjulplogen. Under Medeltiden 
uppkom de olika religionerna också. Men senare under Renässansen splittrades 
Kristendomen i olika grenar, (som jag skrev på fråga 1). Om det inte vore för 
renässansen skulle alla kristna tillhöra den katolska kyrkan. Upptäcktsfärder 
gjordes även. Det var för att klimatet blivit varmare, och man hade tillgångar som 
man inte haft förr, och man var även i behov av att hitta andra sjövägar till Indien, 
eftersom huvudsjövägen till Indien var blockerad av araber. 
 

(Kille 16 år klass 1A) 

 

Återigen var det svårtolkade svarsalternativ. Antingen hade eleven som ovan tagit sig an 

hela världshistorien med beskrivningar av processer som var avgörande för 

historieutvecklingen, eller så beskrev eleven enstaka företeelser exempelvis jordbruk, 

religion eller uppfinningar i allmänhet. Båda svaren är ju förvisso rätt i sak men har olika 

inriktning beroende på vad man är ute efter. Med andra ord trots att svarsalternativen skilde 

sig mycket åt var det få som hade svarat helt galet på frågan. Vad det verkade luta åt var 

istället hur man väljer att tolka begreppet förändringsprocesser. Vad betyder det? Vad är 

viktigt? Vad är inte viktigt? Svaret på de frågorna verkar vara avgörande för vilka 

svarsalternativ man får och vad man ska koncentrera sig på i kursen. I det här fallet 

återvände tolkningen till hur eleven har formulerat svaret. Var eleven översiktlig, utförlig eller 

nyanserad i sitt svar?     
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Även på denna fråga var de som inte gjorde ansats till att svara på frågan eller som inte 

förstod den riktigt i den kategorin med lägst antal. Detta trots att det var ett svårdefinierat 

begrepp som eleverna helt utan hjälp från undersökningsledaren fick tolka själva.   

 

 

 Kunskap om historiska personer eller händelser 

 

Den tredje frågan var inte fullt lika abstrakt i sin utformning utan här ombads eleverna att 

handfast nämna personer eller händelser ur kursen. Frågan krävde dock att eleverna skulle 

beskriva någon slags tolkning på dessa personer eller händelser och här var det många som 

inte riktigt svarade på frågan fullt ut. Utfallet blev därför något märkligt på denna fråga. Alla 

elever (utom en) svarade genast på första delen av frågan: Nämn ett par stycken historiska 

personer eller händelser som man kan se på ur olika perspektiv. Dessvärre var det inte det 

som frågan avsåg, utan det var tolkningarna som finns på dessa personer eller händelser 

som eleverna skulle svara på. Utfallet för de som hamnade i kategorin Liten förståelse blev 

därför klart störst medan de som då läste hela frågan oftast svarade utförligt och nyanserat 

vilket gjorde att kategorin Mycket god förståelse blev den nästa största.     

Sammanställning av svaren till fråga 3: 

 *Fråga 3. Punkt 1.3 • Nämn ett par stycken historiska personer eller 
historiska händelser som man kan se på ur olika perspektiv. Vilka olika 
tolkningar eller perspektiv har du förstått att det finns på dessa personer 
eller händelser? 

Liten förståelse:   13 st  

Förståelse:     8 st 

God förståelse    6 st 

Mycket god förståelse  10 st 

 

Vad som här behöver poängteras är att det bara var en elev som inte nämnde varken 

händelse eller person. Alla andra hade exempel på både personer eller händelser ur kursen 

som de kanske skulle tolkat på olika sätt om de frågades om det. Dessvärre går det inte att 

utläsa om detta skulle varit möjligt ur de aktuella resultaten, vilket gör att antalet i respektive 

kategori här får stå kvar. 

 

 

Delsammanfattning  

 

Sammanfattningen av syftespunkt 1 under historieämnets syfte 
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  LF F GF MGF  

Fråga 1    5 14 12     6 

Tidsperioder 

Fråga 2      5 11 14     7 

Förändringsprocesser  

Fråga 3  13   8   6   10 

 Personer och händelser 

______________________________________________________________________________________ 

Summa  23 33 32   23 

 

 

Sammantaget är resultatet av den första punkten under ämnets syfte att eleverna har en god 

förståelse för tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer och dess 

tolkningar. Den första syftespunkten i ämnet historia kan också ses som en slags 

övergripande syftespunkt för de som kommer senare. En slags punkt om ”allmän 

historiekunskap” där eleverna blir allmänbildade inom ämnet. Eller som Jansdotter, 

Samuelsson & Nordgren beskriver det: ”Det övergripande syftet med skolämnet är att bidra 

till historisk medvetenhet och bildning.” (Jansdotter, Samuelsson & Nordgren 2008 s. 91) Här 

hänger det mycket på läraren som blir den som huvudsakligen förmedlar denna ”historiska 

medvetenhet och bildning” till eleverna och det verkar i detta fall som läraren var på rätt spår. 

De elever som hade liten förståelse för denna syftespunkt var nämligen exakt lika många 

som hade mycket god förståelse för samma punkt. Vad som dock står ut när det gäller 

kategorin liten förståelse är att i den sista frågan är det över dubbelt så många elever som 

inte har svarat tillräckligt bra för att hamna i en högre kategori. Som nämnts i 

resultatbeskrivningen kan detta dock bero på slarv i läsningen av frågan eftersom det bara 

var en elev som hade lämnat ett ofullständigt svar.   

 
 

 

 

Förmågan att använda en historisk referensram 
 

Punkt nummer två under ämnets syfte är den av punkterna som till största del behandlar 

begreppet historiemedvetande. Formuleringen att eleven ska försöka skapa sig en förmåga 

att förstå sin nutid och få perspektiv på framtiden genom en historisk referensram är 

densamma som flertalet forskare framhåller att begreppet Historiemedvetande betyder.  
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2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge 

perspektiv på framtiden. 

(GY11 - läroplan för gymnasieskolan 2011 s. 66) 

 

Detta begrepp återkommer även i texten kring historieämnets syfte strax innan de punkter 

som tas upp här i arbetet. Begreppet är alltså framskrivet i GY11 på flera olika platser och 

det verkar enligt GY11 viktigt att eleverna tar till sig och förstår detta begrepp.  För att 

underlätta var även denna fråga uppdelad i underfrågor. 

 *Fråga 4. Punkt 2.1 • Kan du ge en eller ett par exempel från kursen på något i det 
förflutna som gör det lättare att förstå nutiden? 

 

 *Fråga 5. Punkt 2.2 • Kan du ge en eller ett par exempel från kursen på något i det 
förflutna som gör det lättare att förstå framtiden? 

 

Som utgångspunkt för denna redovisning bör nämnas att det finns en skillnad i utgångspunkt 

och synvinkel i de två frågeställningarna som också är en av anledningarna till att 

syftespunkten här är uppdelad i två. Fråga 4 syftar till att förstå sin samtid genom att blicka 

bakåt. Frågeställningen upplevdes relativt rak och tydlig eftersom det som eleven i stort 

behöver göra är att fundera igenom hur världen fungerar i dag och tänka tillbaka i historien 

vad det kan tänkas bero på. Fråga 5 riktar sig istället mot framtiden med hjälp av historien 

vilket är mer abstrakt och löst i kanterna. Här krävdes det mer av eleverna genom bättre 

teoretisering och abstrakt tänkande än i fråga 4. Å andra sidan är framtiden ett oskrivet kort 

för alla människor och de flesta förklaringar om framtiden (som har någon form av substans i 

sig) är lika god som någon. Därför gav det till fråga 5 något större flexibilitet i bedömningen 

av svaren. Det förväntade resultatet var därför att svarsfrekvensen på fråga 5 skulle ha en 

högre andel av förståelse eller liten förståelse än fråga 4. Något förvånande var därför i 

sammanställningen att det inte skiljde så mycket mellan frågorna:          

 

Sammanställning av enkätfråga 4 – historia och nutid:  

 

Liten förståelse:    13 st  

Förståelse:    13 st 

God förståelse     7 st 

Mycket god förståelse     4 st 
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Sammanställning av enkätfråga 5 – historia och framtid: 

 

Liten förståelse:    16 st  

Förståelse:    14 st 

God förståelse     6 st 

Mycket god förståelse     1 st 

 

Resultatet visar att det inte var så stor skillnad mellan de två frågorna som förväntades. På 

frågan om exempel från kursen hur man kan använda historia för att förstå sin samtid ligger 

kategorin liten förståelse i nivå med kategorin förståelse. Detta trots att det som det frågas 

efter upplevs som något enklare att exemplifiera och dela in i olika ”tankefack”. Eleverna kan 

exempelvis nämna allt från politiska situationer, konflikter, talade språk, gränsdragningar till 

fysiska objekt som städer, byggnader eller broar. I antologin Historien är nu från 2009 ger 

historielektor Per Eliasson flera olika praktiska förslag till hur historiemedvetenheten kan 

fördjupas. Genom parallellitet är ett förslag. Exempelvis kan då dagens utbrott av HIV/AIDS i 

Afrika jämföras med 1300-talets pest i Europa, eller så kan 1600-talets snapphanar jämföras 

med gerillaverksamhet idag. (Karlsson & Zander red. 2009 s.320) 

   

Vid sammanställningen upplevdes svaren här pendla något i kvalitet. I de flesta svaren hade 

eleverna punktat upp saker från kursen som de vet finns i dagens samhälle t.ex. demokrati 

eller jämlikhet, men inte exakt hur de förstår det eller hur de kan jämföra nutid-samtid. I 

andra fall visade eleverna upp både stor förståelse och fantasifulla, men välgrundade, 

argument om hur det kommer se ut i framtiden som är starkt förankrade i kursen, som 

exempelvis den här eleven: 

 

Elevens svar: 
Vi vet att vi kan utveckla saker. Man utvecklade plogen för att kunna 
sköta skördorna [sic!] bättre. Nu vet vi att vi kan förbättra allt och det 
är ett bra mål att sträva efter. 

Vi lär oss av våra misstag, vi förstår nu att om vi åker till ett nytt land 
kan det innebära att vi nästan utrotar en hel kontinents befolkning 
genom våra sjukdomar. Tck [sic!] vare Christoffer Columbus vet vi nu 
det. Om vi åker till någon ny planet i framtiden kommer vi använda oss 
av försiktighets åtgärder eftersom vi vet vad konsekvenserna kan bli. 
 
(Tjej 16 år i klass D) 

 

I fråga 5 var det förväntade resultatet dock att eleverna skulle tycka att det var svårt att tänka 

sig framtiden utifrån det som har hänt i historien. Här blev det istället en skillnad i allmänhet 

mellan: inte så bra svar – ok svar och bra svar – väldigt bra svar. Möjligen kan man även dra 
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den slutsatsen om man ser till sammanställningen av hela punkten som handlar om 

historiemedvetande.     

 

Sammanfattningen av syftespunkt 2 under historieämnets syfte 

 

LF F GF MGF 

 

Fråga 4    13 13   7     4 

Historia-nutid  

Fråga 5  16 14   6     1 

Historia-framtid 

____________________________________________________________________________________________________ 

Summa  29 27 13     5 

 

Liten förståelse för frågeställningen oavsett om det gäller nutid eller framtid är i majoritet när 

det gäller syftespunkt 2 ur GY11. Inte så långt bakom är resultatet för de som har förståelse 

för det som det frågas efter. Slår man ihop de två kategorierna får man hela 56 svar av totalt 

74 frågor. Sammanfattningsvis för hela den punkt som handlar om begreppet 

historiemedvetande är att eleverna har viss förståelse eller ingen förståelse för begreppet 

oavsett vad som frågas efter. Att begreppet hänger ihop i en treenighet mellan dåtid, nutid 

och framtid är något som både forskarna Durhán (1998), Hartsmar (2001) och Karlsson 

(2009) är överens om. Men hur man ska förstå detta begrepp eller ens något exempel på 

vad som kan räknas som historiemedvetande framgår inte lika tydligt. Av de exempel som 

enkäten framhöll i denna undersökning var det majoriteten av eleverna som inte kunde göra 

en koppling mellan varken historia och nutid eller historia och framtid. Både frågeställningen i 

sig och det faktum att begreppet i denna undersökning är uppdelat två delar kan förvisso 

ifrågasättas. Samtidigt bör det ställas mot en jämförelse av resultaten mellan de två 

frågeställningarna. Det var inte så stor skillnad på frågan om nutid eller framtid. I båda fallen 

var kategorin med liten förståelse högst eller tangerat högst och då kan det diskuteras vad 

resultatet skulle ha blivit i fall eleven ombads att koppla ihop hela treenigheten i begreppet 

historiemedvetande. Nutiden eller framtiden är uppenbarligen svår att koppla samman med 

historien enligt eleverna. Här har lärarna av allt att döma lite att arbeta med. Speciellt när en 

omskrivning av begreppet återfinns i betygskriterierna i GY11. Samtidigt får läraren inte så 

mycket vägledning i exempelvis läromedlen. Niklas Ammert (Karlsson & Zander red. 2009) 

har undersökt begreppet historiemedvetande i läroböcker i historia. Ammert har kommit fram 

till att det ofta finns möjlighet för eleverna att utveckla sitt historiemedvetande utifrån de 

berättelser som finns i läroböckerna, men att det inte sker per automatik. Det ställer istället 



 

31 

 

väldigt höga krav på att läraren kan stimulera kritiskt tänkande och analys hos eleverna. 

(s.306)  

 

Kanske vi har lite att arbeta med även utanför klassrummet. Hermansson Adler (2004) 

beskriver historieämnet som samhällets spegel och att det både på grupp och individnivå är 

viktigt att det finns en rik historia. Det är viktigt att gruppen har en rik historia för att utvecklas 

i rätt riktning, men också att individen själv kan placera sig i ett historiskt sammanhang. 

Oavsett om man då ser de undersökta eleverna som grupp eller individ så verkar det brista 

något i just den här frågan.   

 

Det bör dock poängteras att av de totalt 18 svar som hamnade i kategorierna god- och 

mycket god förståelse upplevdes det som att kvaliteten på svaren var något högre än vid 

tidigare frågor.  

   

 

Förmåga att använda historiska teorier och frågeställningar 
 

Syftespunkt nummer 3 i GY 11 handlar om att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser 

ur olika perspektiv. Ur olika perspektiv ska eleven ta ställning kring olika historiska begrepp 

och teorier och historiska frågeställningar.  

 

3. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, 

utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika 

perspektiv. 

(GY11 - läroplan för gymnasieskolan 2011 s. 66) 

Denna punkt bröts ned i tre frågeställningar. Eleven skulle ta ställning till en historisk 

frågeställning och en fråga kring ett historiskt begrepp. Med risk för att bli kaka på kaka lades 

även en tredje fråga till denna punkt nämligen vilka olika teorier och begrepp som eleven har 

lärt sig i kursen. Det ansågs viktigt att faktiskt undersöka vad eleverna uppfattar som en ett 

historiskt begrepp och en historisk fråga. 

 

Fråga 6 handlade om historiska teorier. Området kring frågeställningen var tvungen att vara 

så pass allmän att alla elever var bekanta med det historiska temat och samtidigt som teorin 

var tvungen att vara tillräckligt bred för att inte specialkunskap skulle krävas. Valet föll på 

första och andra världskriget och teorin: det andra världskriget hade inte brutit ut utan att 

första världskriget hade ägt rum. Det var innan undersökningen oklart om de hade gått 
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igenom första och andra världskriget i kursen, men väldigt troligt att alla har elever har gått 

igenom det i grundskolan. Själva teorin eller krigen i sig stod dock inte i centrum. Eleven 

bads se teorin ur olika perspektiv och fundera kring om det kan finnas två eller flera sidor av 

frågeställningen. Detaljkunskaper om området var därför sekundärt. Tänkta svar på frågan 

kunde vara exempelvis det politiska perspektivet med nationalsocialismens uppkomst eller 

en stark ledares eller talares förmåga att ena folket. Eller det ekonomiska eller det kulturella 

perspektivet. Här fanns det även utrymme att resonera kring skuldfrågan beroende på om 

man exempelvis har franskt eller tyskt perspektiv på vad som hände under första 

världskriget.  

 

Fråga 7 handlade istället om begrepp och synvinklar. Medeltiden är ett begrepp som kan 

betyda olika beroende på vilket perspektiv man har. Perspektivet var även här i fokus till 

frågeställningen: När var medeltiden? Tanken med frågan var att eleven skulle stanna upp 

inför den tillsynes enkla frågan och fundera ur ett bredare perspektiv. Det enkla svaret på 

frågan när medeltiden var är att använda sig av årtal, men även här skiljer det sig mellan till 

exempel svensk och europeisk medeltid. Andra exempel kan vara 1800-tals perspektivet att 

medeltiden var en mörk tid mellan antiken och renässansen, medeltiden ur det konstnärliga 

eller litterära perspektivet eller kanske till och med sett ut genus- eller 

samhällsklassperspektiv.    

 

I fråga 8 frågades det efter vilka olika historiska teorier och begrepp som eleven har lärt sig i 

kursen och hur de har arbetat med det. Denna fråga fungerade mer som en slags 

kontrollfråga för att se om eleverna förstår vad historiska begrepp och teorier innebär. Om 

eleverna fritt får berätta om vad de anser att historiska begrepp och teorier är så kan de 

eventuellt lättare ta till sig de fasta frågeställningarna till fråga 6 och 7 i enkäten. I fråga 8 var 

det åter igen som om svarskategorierna var uppdelade i två läger. Denna gång var det 

kanske större skillnad mellan svaren. 12 stycken elever, vilket också var majoritet bland 

kategorierna, ansåg sig ha liten förståelse för frågeställningen om historiska teorier och 

begrepp. De som hade förståelse för frågan var den minsta kategorin medan de som hade 

god förståelse och mycket god förståelse var den näst- och tredje största kategorin. Fråga 8 

fungerade dock som en kontrollfråga och om svarskategorierna slås ihop så är de elever 

med svar klassificerade som förståelse till god förståelse i övertygande majoritet. Det kan 

även framhållas att de som har god eller mycket god förståelse är i klar majoritet jämfört med 

de som inte förstår. Lite överraskande var det dock att de som hamnade i lägsta 

svarskategorin hade i samtliga fall lämnat frågan, svarat med frågetecken eller helt kort 

svarat: Vet ej. Det var med andra ord inga elever som svarade ”fel” på denna fråga och 
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därför kan det inte uteslutas att eleverna i den lägsta kategorin kan ha förmåga att använda 

historiska teorier och begrepp som det står i syftespunkt 3 i GY 11, men att det är något 

annat som gör att de inte förstår eller svarar på frågan. Frågeställningen lyder emellertid 

”Vilka historiska teorier och begrepp har du lärt dig i kursen…” vilket göra att det även finns 

en möjlighet att eleverna som inte har svarat faktiskt inte heller har lärt sig något ifrån kursen. 

Det förefaller visserligen osannolikt, men det kan inte uteslutas.                       

 

Sammanställning av enkätfråga 8 – kunskap om teorier och begrepp 

 

Liten förståelse:     12 st  

Förståelse:       6 st 

God förståelse    10 st 

Mycket god förståelse      9 st 

 

Att eleven har förståelse för historiska teorier och begrepp påvisas i sammanställningen av 

fråga 8, men när eleven ombeds belysa teorier ur olika perspektiv blir det mer problematiskt. 

I fråga 6 är det elevens syn på perspektiv som är i fokus:  

 *Fråga 6. Punkt 3.1 • En teori som finns är: det andra världskriget hade inte 
brutit ut utan att det första världskriget ägt rum. Ur vilka perspektiv kan man 
se på den teorin tycker du? 

Resultatet blev här lite svårt att tyda. Eftersom det är synen på olika perspektiv som frågas 

efter så är det teoretiska svaret att det finns två eller flera sätt att se på saken. Helt enkelt att 

det finns flera sätt att se på saken och önskvärt vore här att eleven nämnde ett par av de 

perspektiven. Dessvärre klarade bara två elever den uppgiften: 

 
 

Elevens svar: 
Tyskarnas perspektiv - Stor del av folket var arbetslöst och kriget gav 
dem arbete. 
Andra länders perspektiv - De var revanchsugna [sic!] efter ett förlorat 

krig. 
 
(Kille 16 år klass 1D) 
 
 
Elevens svar: 
Ur till exempel ekonmisk [sic!] perspektiv, eller politisk, individuellt, 

idiologisk, [sic!] teknisk (vilka uppfinigar [sic!] inom teknik fanns det 
då?) osv. 
 
(Kille 16 år klass 1A) 
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Vad exakt eleven anser om teorin eller resonemang kring första eller andra världskrigets 

vara eller icke vara hör dessvärre inte till frågan, men lika fullt var det den absoluta 

majoriteten, 25 stycken, som svarade på just detta. Vad eleverna gör i de flesta fallen är att 

angripa teorin och resonera kring den:  

 

 Elevens svar: 
det tror jag är väldigt osannolikt. Med min egen personliga kunskap 
kan jag inte dra några paraleller [sic!] mellan de båda krigen. Det var 
ju två stycken separära [sic!] händelser som orsakade båda krigen. En 

prinsen assasineras och en man förvandlar en fattig nation till 

krigtyranner. Båda med dramatiska följder men inte med någan [sic!] 
sammanknutning [sic!] till varandra. 
 
(Kille 16 år klass 1B) 

  

 

      

Denna elev ser frågeställningen som ”tycker du teorin stämmer?” vilket inte var den egentliga 

undersökningspunkten. Det var inte elevens faktakunskaper kring världskrigen eller förmåga 

att resonera som skulle testas. Vad eleven däremot visar är ju att den kan se de olika krigen 

ur perspektivet att det är olika isolerade händelser. Det visar att eleven i alla fall har en viss 

förståelse för att teorin kan ses ur olika perspektiv även om det huvudsakliga svaret svarar 

på något helt annat. I likhet med de flesta andra elever hamnar därför denna elevs svar i 

kategorin förståelse. 

 

Sammanställning av enkätfråga 6 – historisk teori 

 

Liten förståelse:      4 st  

Förståelse:    25 st 

God förståelse     4 st 

Mycket god förståelse     2 st 

 

Fråga 7 var en av de få frågorna i enkäten som faktiskt kräver historisk faktakunskap. Denna 

fråga var också en av de få som eleven faktiskt kan svara fel på. Tanken med 

frågeställningen ” På vilka olika sätt kan man svara på frågan: när var medeltiden? var att 

eleven då omedvetet tvingas se på begreppet medeltiden ur olika perspektiv. Har eleven 

bara ett svar, exempelvis genom att skriva svaret mellan år 500 och år 1500 så har eleven 

också bara det europeiska perspektivet att antiken övergår i medeltid och slutar ungefär med 

de stora världsomseglingarna. Har eleven flera svar så kan den även se begreppet ur olika 

perspektiv.     
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Sammanställning av enkätfråga 7 – historiskt begrepp 

 

Liten förståelse:      4 st  

Förståelse:    20 st 

God förståelse   11 st 

Mycket god förståelse     2 st 

 

Ur en historiedidaktisk synvinkel är det glädjande nog bara är 4 elever som har liten 

förståelse för vilka olika sätt man kan svara på frågeställningen när medeltiden var. Givetvis 

hade det varit önskvärt att alla elever hade svarat rätt på frågan, men att medeltiden skulle 

ha varit när Sparta och Aten var som störst eller att det var runt 1700- talet duger inte som 

svar här. Vad man kan se på denna frågas sammanställning är att det inte var någon elev 

som lämnade frågan obesvarad. Alla 4 i lägsta kategorin hade felaktiga svar.   

 

 

 Delsammanfattning  

 

Har då eleverna förmågan använda historiska teorier och begrepp? Sammantaget blir 

resultatet för punkt 3 under ämnets syfte i GY 11 följande: 

 

LF F GF MGF 

 

Fråga  6      4 25   6     2 

Teori-perspektiv 

  

Fråga 7    4 20  11     2 

Begrepp-perspektiv 

 

Fråga 8  12  6  10     9 

Kunskaper om teori/begrepp 

____________________________________________________________________________________________________ 

Summa  20 51 27     13 

 

Syftespunkt nummer tre handlar om att kunna se saker ur olika perspektiv. Att kunna vända 

och vrida på begrepp och teorier och att kunna förstå flera sidor av historiska 

frågeställningar. Att tänka och ”att tänka på att tänka” kring frågeställningar och 

problematiseringar. En av de högsta formerna av inlärning är enligt John Hattie (2009) just 
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sådana Meta-cognitive strategies. Han menar att om eleverna klarar att fundera kring sin 

egen problemlösning kring en frågeställning genom att ha strategier för att ställa ytterligare 

frågor kring problemet så ligger eleven väldigt högt upp på skalan för önskad inlärning, eller 

zone of desired effect som Hattie kallar det. (Hattie 2008 s.189) Resultatet var här något 

tvetydigt. Sammanlagt har eleverna allra mest en förståelse för att kunna se begrepp och 

teorier ur olika perspektiv både när det gäller egna kunskaper som i fråga 8 och redan 

formulerade som i fråga 7. Eleverna hade dock en stor förkärlek för att resonera och 

teoretisera fritt även om det inte riktigt var att svara på frågan. Därför blev svarsfrekvensen 

på fråga 6 väldigt skev. Hela 25 av 37 svarande ansågs ha förståelse för frågeställningen, 

men det kan diskuteras om det egentligen visar att eleven har förståelse för den 

presenterade teorin och klarar av att resonera kring den. På fråga 8 var det snarare omvänt 

med att resonera och skriva mycket. Samtliga 12 i lägsta kategorin hade lämnat den frågan 

obesvarad. Vad exakt de eleverna kan eller inte kan går alltså inte att veta. Trots detta anses 

det nog som att eleverna på det hela taget har en viss förståelse för hur man använder 

historiska teorier och begrepp om de får de presenterade för sig och får resonera fritt. När de 

däremot ska presentera begrepp och teorier själva och belysa det ur olika vinklar blir det lite 

mer problematiskt.          

 

 

Förmågan att söka, granska, tolka och värdera källor 
 

Att eleven går till väga på rätt sätt när den ska arbeta med ett historiskt område är en av hela 

historieämnets stora poänger. Källkritik är kanske ett något utnött ord i skolans värld, men ett 

högst levande begrepp inom historieämnet. Christer Stensmo som är lärarutbildare och 

skrivit boken Vetenskapsteori och metod för lärare (2002) menar att när det gäller validitet, 

alltså giltighet eller överensstämmelse, så är det stora problemet med historiska studier just 

källkritik. (Stensmo s.32) Här måste den som forskar i historiska källmaterial avgöra när och 

var källan tillkommit samt autenticiteten. Redan under utbildningen framhålls alltså vikten av 

källkritik inom historia för läraren som sen förväntas vidarebefordra detta till eleverna. 

Vanligen brukar det i historieundervisning framhållas fyra nyckelkriterier inom källkritik för 

eleverna: äkthet, oberoende, äkthet och tendens. Punkt 4 under ämnets syfte i GY11 riktar 

sig mer mot hur eleven praktiskt gör när den arbetar källkritik i historia.    

 

4. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder 

och presentera resultatet med varierande uttrycksformer. 

(GY11 - läroplan för gymnasieskolan 2011 s. 66) 
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Genom att frågeställningen är väldigt öppen får eleven själv fundera igenom hur den gör vid 

ett större arbete. Utifrån svaret bör det då gå att se om eleven har förmåga att söka, granska, 

tolka och värdera källor så som syftespunkten efterfrågar. Frågeställningen blev dock 

uppdelad i två delar där den ena frågar om hur eleven praktiskt gör och den andra vilka 

källkritiska metoder den använder.  

 *Fråga 9. Punkt 4.1 • Hur går du till väga om du i kursen får i uppdrag att 
göra ett arbete om ett historiskt område och hur presenterar du sen i så fall 
arbetet om du själv får välja? Vilka olika källkritiska metoder använder du? 

 Den första delen av frågan svarade samtliga tillfredställande på. Alla elever hade någon 

form av uppfattning om hur de går tillväga när de gör ett historiskt arbete. De allra flesta 

valde powerpoint eller föredrag som presentationsform. Enstaka elever valde uppsats eller 

att använda whiteboarden i klassrummet.     

 

Fråga 9: Hur går du till väga för att göra ett arbete i kursen? 

 

Liten förståelse:      5 st  

Förståelse:    25 st 

God förståelse     4 st 

Mycket god förståelse     3 st 

 

Att eleverna har en uppfattning om hur de ska gå tillväga för att göra ett historiskt arbete och 

att det presenterar det i varierande uttrycksformer är det ingen större tvekan om. De 5 elever 

som hamnar i den lägsta kategorin har varit alldeles för kortfattade i sina svar för att det ska 

bli tydligt vad de menar. Den andra delen av frågeställningen till fråga 9 är däremot inte fullt 

lika upplyftande ur ett historiedidaktiskt perspektiv. Som nämnts är ordet källkritik ett slags 

paradbegrepp inom historievetenskapen sedan slutet av 1800-talet. Ingen tvekan om att det 

är ett viktigt begrepp som även är ett grundläggande kriterium för att få godkänt betyg på 

kursen Historia 1b. För att få betyget E (eller med andra ord godkänt) måste eleven värdera 

källor och utgå ifrån ”…något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess 

betydelse för tolkningen.”  (GY11 - läroplan för gymnasieskolan 2011 s. 77) Något 

alarmerande blev det då att resultatet för vilka källkritiska kriterier eleverna använder eller på 

vilket sätt de använder källkritik blev följande: 
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Fråga 9: Vilka källkritiska metoder använder du när du gör ett 

arbete i kursen? 

 

Liten förståelse:    30 st  

Förståelse:      3 st 

God förståelse     2 st 

Mycket god förståelse     2 st 

 

Endast 7 elever kunde totalt nämna någon eller några källkritiska kriterier så som 

identifikation, närhet, eller kriteriet för objektivitet. Av dessa var det bara 2 som visade 

mycket god förståelse för hur de använder kriterierna. Ingen av de övriga eleverna kunde 

specificera några kriterier eller så berättade de vad de skulle göra. Exempel kunde vara att 

de skulle gå till stadsbiblioteket, läsa i böcker eller kolla på internetsidor, men de beskriver 

inte hur de skulle gå tillväga med de källor de hittade. Andra elever är bitvis på rätt väg när 

de beskriver att de kommer använda böcker eller nämner källor som klarar en kritisk 

granskning exempelvis uppslagsverk. Däremot är det nästan ingen av dem som förklarar 

varför de använder dessa källor eller uppvisar någon slags förståelse för varför det är en bra 

källa.   

 

Ett annat svar som var så pass vanligt att det kan uppfattas som att eleverna tror att det är 

ett källkritiskt kriterie är att eleverna skulle jämföra olika källor .  

 

Elevens svar: 
Genom att presetera [sic!] arbetet i en powerpoint. Jag kollar om det 
står på flera ställen en ett ställe. 

 
(Kille 16 år klass 1B) 

  

 

Vilka källor de skulle jämföra eller hur de har kommit fram till att just de källorna är bra 

framgår dock inte. Det verkar dock finnas en utbredd uppfattning bland eleverna att om det 

står liknande fakta på två olika ställen är dessa fakta ”källkritiskt riktig”.  

I kursen Historia 1 ställs det förvisso inte så höga krav som Stensmo (2002) kräver för att få 

fram validiteten hos källan för exempelvis ett examensarbete i historia, men att bara ställa sig 

frågan hur trovärdig källan är måste ändå anses som minimum. Här kan istället Rainer 

Nybergs förklaring av begreppet ur sin ordlista i Skriv vetenskapliga uppsatser och 

avhandlingar passa bättre: ”källkritik, källanalys att granska källans trovärdighet och korrekta 

ursprung.” (Nyberg 2000 s.226) Trots att detta med all säkerhet har tagits upp av läraren i 



 

39 

 

historia eller i andra gymnasiekurser så är det tydligen inte något som eleverna tar till sig i 

tillräcklig utsträckning. Det minsta som kan förväntas av en gymnasieelev måste åtminstone 

vara att de anammar Nybergs tolkning av begreppet källkritik. Det bör tilläggas till 

diskussionen om källor ovan att den tolkning av begreppet ”källa” som denna uppsats 

refererar till är den vidaste formen av begreppet. Det är överlag inte historiska källor som 

avses med begreppet i denna text utan snarare den mer vardagliga formen av begreppet så 

som skolor använder sig av begreppet när man egentligen menar litteratur, internet, 

uppslagsverk, tidningsartiklar med mera.  

    

 

Förmågan att värdera användningen av historia  
 

Vad har man då för användning av historia i allmänhet? Hur har man använt det hittills? Den 

femte och sista punkten under rubriken ämnets syfte i GY11 handlar om hur kunskaper inom 

historia används.  

 

5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika 

sammanhang och under olika tidsperioder.  

(GY11 - läroplan för gymnasieskolan 2011 s. 66) 

Ett av de övergripande syftena med ämnet historia är alltså inte bara att eleven ska skaffa 

sig en förmåga att använda sina kunskaper i olika sammanhang utan även att värdera hur 

andra använder ämnet utifrån sina egna kunskaper. Gärna då också över olika tidsperioder. 

Det är ganska stora krav som ställs på eleven i denna syftespunkt. Eleverna ska inte bara ha 

införskaffat sig så stor kunskap att de kan förstå och använda den i andra sammanhang, 

utan också värdera hur andra använder sig av historieämnet i olika sammanhang.  De ska 

också ha så pass stor kunskap att de kan värdera och förklara den företeelsen under olika 

tidsperioder. Det sammanlagda resultatet är kanske därför inte så förvånande.    

 

Liten förståelse:    12 st  

Förståelse:    18 st 

God förståelse     5 st 

Mycket god förståelse     2 st 

 

 De allra flesta elever hade någon slags förståelse för att det är bra att kunna historia i olika 

sammanhang. Ofta var det dock något banala svar som exempelvis att det är bra att kunna 

historia när man spelar sällskapsspel eller att det är bra att kunna till prov i skolan. I det här 
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sammanhanget får det dock anses att eleverna på det hela taget förstår att det är viktigt att 

kunna historia i olika sammanhang. Att det däremot skulle finnas en djupare mening att lära 

sig historia som Hermansson Adler (2004) menar är enligt eleverna mer tveksamt. 

Hermansson Adler framhäver som nämnts i avsnitt 1.4.3 att motivet för att lära sig historia i 

skolan finns både på en statlig, gruppmässig och individmässig nivå. Majoriteten av eleverna 

har dock i denna undersökning varken beskrivit eller ens antytt att det är bra att kunna sätta 

sig själv i ett historiskt sammanhang eller att de genom förståelse för historien själva är med 

och skapar den kommande historien så som Hermansson Adler beskrivit det. Varför de 

upplever att det är så framgår tyvärr inte så tydligt. Det är bara 7 elever som totalt har gett ett 

välmotiverat svar och ingen av dem närmar sig dock Hermansson Adler i motiveringen. Av 

de 12 elever som hamnar i lägsta kategorin har de flesta dukat under för frågans tyngd och 

gett upp att ge ett svar, medan ett fåtal har vänt sig mot frågeställningen och svarat att de 

inte har eller har haft någon som helst användning av historia. Denna allmänna inställning till 

historia är något som borde utforskas vidare.    

 

 

Elevernas tankar om syftets mening 
 

De två sista frågorna till den kvantitativa delen av undersökningen handlar om elevernas 

egna tankar om varför det skulle vara bra att känna till syftet med ämnet historia och hur man 

i så fall skulle kunna lyfta fram det tydligare i kursen. Är det viktigt att känna till syftet med 

historia över huvud taget? Enligt psykologen David P. Ausubels är det viktigt. Han menar att 

inlärningen är uppbyggd av en struktur där eleven lär sig utifrån helheten; ett så kallat top-

down-system i inlärningen. Gunn Imsen räknar upp flera olika forskare, i sin bok Elevens 

värld från 2000, som menar att oavsett om eleven strävar efter att lära sig delar för att bilda 

en helhet, som Gagné (Elevens värld s. 210), eller om eleven behöver se helheten först för 

att kunna skaffa sig kunskap (Imsen 2000 s. 226), så är syftet viktig. Även skolverket har 

krav på att eleven ska känna till syftet studierna i allmänhet och att det mer specifikt är direkt 

kopplat till betygsättning inom ämnet. Frågan är varför tycker eleverna att det är viktigt? 

Tycker de det över huvudtaget? Hur ska man då lyfta fram det enligt dem? Fråga 11 och 12 i 

enkäten söker svar på just de frågorna.  

 

 *Fråga 11. Övergripande 1.1 • Varför kan det vara bra att få reda på syftet 
med ämnet historia i undervisningen? 

 

 *Fråga 12. Övergripande 1.2 • Hur tycker du att man kan lyfta fram syftet 
med ämnet historia tydligare i kursen? 
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En underfråga till fråga 11, som egentligen står i finstilt och som eleverna först måste ta 

ställning till, är om eleverna verkligen tycker att det är bra med att känna till syftet. Det finns 

förstås en möjlighet att svara nej på frågan och sen motivera varför. Den första uppdelningen 

av svaren blir därför att ta ställning till frågan om de tycker det är bra. Här blir resultatet ett 

rungande ja. Bara 1 elev av 37 svarar att den inte vet på frågan, medan alla andra har en 

motivering till att det är bra. Majoriteten av alla svarar att de tycker det är viktigt att känna till 

varför de ska lära sig det de gör. Det blir mer meningsfullt att studera då. Motivationen stiger 

och de kan få en bredare kunskap om historia i allmänhet tror de. En elev skriver: 

 

Elevens svar: 

Då vet man att man pluggar en massa med någon mening som är 
större än att bara få bra bytyg. [sic!] Dessutom så vet man bättre vad 
man ska koncentrera sig på, vad läraren vill att vi på ett ungefär ska 
veta.  

 

(Tjej 16 år Klass 1D)    

 

Denna elev har rakt av tagit till sig både Skolverket och Ausubels tankar om inlärning, men 

även om alla elever inte var så klarsynta i sin kunskapsinhämtning som denna, så både 

förstod och motiverade alla elever varför syftet är viktigt. Hur ska man då lyfta fram det 

tydligare i historiekursen? Svaren på fråga 12 ger en väldigt stor spridning på svaren med allt 

från fantasifulla svar som att man kanske kan spela in en film om varför historia är viktigt till 

väldigt konkreta svar som att förklara vad syftet och målet med varje lektion är. Vissa föreslår 

att man ska ta in en extern föreläsare som förklarar varför det är viktigt att kunna historia i 

samhället, andra menar att hela ämnet måste ha mer bredd så eleven enklare kan koppla 

ihop moderna företeelser med historiska händelser. Men kanske det viktigaste med att känna 

till syftet med historia är något som man som forskare, historiker eller lärare ibland glömmer 

bort i sammanhanget; att det blir mer roligt och intressant att lära sig! 

 

 
 
Elevens svar: 

man borde berätta mer om varför man ska kunna om historien och 
varför det är viktigt för oss att veta hur allt hänger i hop. om jag inte 
visste syftet med historia skulle jag tycka det är bara onödigt att lära 
sig vilket det inte är, det är ganska intressant hur allt fungerar och hu 

det kom fram till olika teknologier. 
 
(Tjej 16 år klass 1A)   

 

 



 

42 

 

Resultat av den kvantitativa delen  
 

Den kvalitativa delen av resultatdelen belyser hur mycket eleverna egentligen förstår av de 

syftespunkter som står i det ämne de läser i skolan. Forskare menar att det är viktigt för 

inlärningen att syftet eller helheten kommer i fokus. Hur är det då ur elevens perspektiv? Vad 

tycker de själva? Hur ser de på sin egen kunskapsinhämtning kopplat till ämnets syfte? För 

att få en komplett bild av elevens situation och dess förhållande till historieämnets syfte har 

metoden till denna uppsats delats i en kvantitativ och en kvalitativ del. Enligt metodforskaren 

Alan Bryman görs en sådan flermetodsforskning (Bryman s. 568), som han kallar det, främst 

för att göra en undersökning med mer fullständighet i svaren på sina forskningsfrågor eller 

för att kompensera en upplevd skevhet i undersökningen.  Båda anledningarna passar väl in 

i detta arbete, eftersom hur mycket eleverna förstår av syftet besvarar inte frågor om de 

anser att det är bra eller inte. För det krävs en kompenserande undersökning. 

 

De avslutande tre frågorna i enkäten har en mer kvantitativ inriktning än de tidigare. Eleverna 

har inte lika stor möjlighet att brodera ut sitt svar än att motivera det positiva eller negativa 

svar som de lämnar till dessa tre frågor. Där den kvalitativa delen av undersökningen har 

beröringspunkter ur ett makroperspektiv, som bland andra Ausubel beskriver hur den 

övergripande helheten är viktig för att ta till sig kunskap, så har den avslutande delen snarare 

mer drag av den konkreta pragmatiska nivå som Arfwedsson & Arfwedsson menar sker 

mellan skolans lärare och elever. (Larsson 1998 s. 70) Eller kanske ännu hellre från elevens 

perspektiv om vad läraren undervisar om i klassrummet. Den kvantitativa delen av 

undersökningen presenteras genom ett antal personer som svarat positiv eller negativt på 

frågeställningen. I fråga 14 och 15 var det även ett antal elever som varken svarade positivt 

eller negativt och därför fick en egen kategori. I båda fallen var det dock så pass få i 

mellankategorin att den inte ansågs påverka slutresultatet i någon riktning. En notering om 

resultatet kan vara att det var långt ifrån alla som motiverade sitt svar. De allra flesta svarade 

enstavigt positivt eller negativt, vilket gör att det inte går att få full inblick i motiveringen till 

elevernas svar. Oavsett motivering är elevernas övergripande förhållningssätt till frågorna 

väldigt tydligt.    

 

 

Ger ämnets syfte mer kunskap eller högre betyg? 
 

Att införskaffa sig så mycket kunskap som möjligt som i sin tur kan leda till så höga betyg 

som möjligt är troligtvis det högsta målet för varje elev och lärare. Den springande punkten 

har dock alltid varit hur exakt det ska gå till att införskaffa sig all denna kunskap. Att som elev 
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själv bli medveten om sin egen kunskapsnivå, kunna förstå vad som krävs för att nå en 

högre nivå och hur du ska kunna ta dig dit. John Hattie framställer detta i sin Visible Learning  

(2009) som en förmåga för eleven att själv kunna både förstå och styra över sitt eget 

kunnande. Hattie beskriver det som att den högsta formen av kunskapsinhämtning är när 

eleven har utvecklat en förmåga att själv kunna reglera sin egen inlärning via förståelse kring 

vad som krävs och vad syftet med inlärningen är. (Hattie 2008 s. 245) Nyckel enligt Hattie är 

att både eleven och läraren hela tiden har full kontroll på vad syftet med kursen eller 

lektionen är och var man är på väg i sin inlärning. Att Hattie har den uppfattningen visar han i 

sin bok, men hur ser det ut i de undersökta klasserna? Tror de själva att de skulle förstå mer 

historia om de förstod syftet?     

 *Fråga 13. Övergripande 1.3 • Tror du att du skulle ha större kunskap i 
ämnet historia efter kursen om du hade stor kunskap om ämnets syfte i 
kursen? 

Antal positiva svar:    29 st. 

Antal negativa svar:     8 st. 

 

Den absoluta majoriteten av de undersökta eleverna är övertygande om att de skulle få 

större kunskap om de hade stor kunskap om ämnets syfte i historia. Den främsta 

anledningen som eleverna framhäver är att de då vet vad de ska kunna och att de i så fall lär 

sig det; eller att det åtminstone bli lättare att lära sig det. 

 

Elevens svar: 

ja, för då vet jag varför jag behöver veta det och det blir lättare att plugga. 
 
(Tjej 16 år Klass 1D) 

 

Vad som är iögonfallande är att denna uppfattning av eleverna handlar om kunskap i första 

hand oavsett vad de tycker om ämnet eller vad de har gjort hittills i kursen. Att kunskap och 

betyg är så nära sammankopplade som skolverket vill att det ska vara i GY11 är dock något 

som går eleverna förbi.       

 *Fråga 14. Övergripande 1.4 • Tror du att du skulle få ett högre betyg i 
kursen historia 1b om du hade stor kunskap om ämnets syfte i kursen? 

Antal positiva svar:   19 st. 

Antal tveksamma:        7st.  

Antal negativa svar:   11st. 
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Trots att eleverna var fullkomligt övertygade om att de lär sig mer historia om de känner till 

syftet så var det inte lika många som var redo att skriva under att de skulle få högre betyg. 

De som svarade ja på frågan var fortfarande i majoritet, men här är det något annat som gör 

att eleverna är mer tveksamma till kopplingen kunskap-betyg. Dessvärre går det inte tydligt 

att utläsa varför färre tror på högre betyg än större kunskap, men de få som motiverar sig 

hänvisar till att det ändå är upp till läraren eller till detaljer i undervisningen som exempelvis 

prov. Även trivsel dyker upp i samband med betygssättning.  

 
 

Elevens svar: 

Nej , det handlar om att trivas på lektionerna och viljan att lära sig det. 
 
(Kille 16 år klass 1B) 

 
 

Är det fördel att lyfta syftet i andra ämnen? 
 

En annan forskare, som är övertygad om att nyckeln till ett bra lärande är att känna till vad 

avsikten med ämnet eller lektionen, är Dylan William.  Att tydliggöra förstå och dela med sig 

av syfte och mål är en av de fem viktigaste nyckelpoängerna till lyckad inlärning anser 

William. (William Embedded formative assessment s 2011 s. 46) Det hänger dock på tre 

roller, läraren, elever och klasskamraten, som tillsammans måste undersöka var eleven är i 

sin inlärning, var de är på väg och att ta reda på hur de ska ta sig dit. Att eleverna förstår det 

viktiga i detta inom ämnet historia var tydligt i förra avsnittet, men hur är det i andra ämnen? 

Är det enligt eleverna en fördel att lyfta fram ämnets syfte i fler skolämnen än historia? 

 *Fråga 15. Övergripande 1.5 • Tror du att det skulle vara fördel att lyfta fram ämnets syfte 
så som det har gjorts i här i undersökningen även i andra skolämnen än i historia? 

Antal positiva svar:     26 st. 

Antal tveksamma:          4st.  

Antal negativa svar:      7 st. 

 

De sammanlagda siffrorna visar ett liknande resultat som till frågan om kunskapen blir större. 

Även här var den absoluta majoriteten övertygad om att det skulle vara till fördel även i andra 

ämnen att lyfta fram syftet. Återigen är det här några som är tveksamma utan att det helt går 

att se hur de motiverar sin tveksamhet. Det är dock tydligt att även här så har eleverna 

samma uppfattning som både Hattie och Willam kring att det är viktigt att klargöra syftet både 

i historia och i andra ämnen.     
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Elevens svar: 

Ja, hade kanske varit mer motiverad varför jag ska kunna just detta. I 
matten tex, varför ska jag kunna x-y/xyz, om jag ska bli rörmokare? 

 
 (Kille 16 år klass 1B) 
 

 
Elevens svar: 
ja, om man har ett syfte så är det lättare att lära sig om ett ämne 
 
(Tjej 16 år klass 1A) 

 

Elevens svar: 

Jaa absolut man borde ha en klar tanke om varför man studerar de 
ämnen man studerar 
 

(Tjej 16 år klass 1D) 

 

Både Hattie och William menar att det är användningen av formativ feedback som är nyckeln 

till att eleverna uppnår denna förståelse som senare blir självreglerande. Uppsalaprofessorn 

Christian Lundahl är även han inne på samma linje.  Han beskriver att läraren måste ge 

feedback till eleven som innehåller information om de frågor som både Hattie och William 

ställer: Var är vi nu? Vart är vi på väg Hur ska vi ta oss dit? Den feedback som läraren ger 

måste innehålla information om hur uppgiften utförts, vad målet är och hur uppgiften kan 

göras bättre. (Lundahl Bedömning för lärande 2011 s. 56) Men framförallt kommer eleverna 

själva fram till samma slutsats som Lundahl när det gäller att syfte och kunskap måste ligga i 

linje med varandra. Det som Lundahl kallar för alignment (2011 s. 97) beskriver eleverna 

med övertygande majoritet att de tror att det är viktigt att syftet med ämnet lyfts fram. Detta 

gäller inte bara när det gäller att få höga betyg, eller att uppfylla prestationsmål som Carol 

Dweck (1999) kallade det, utan eleverna förstår även att om syftet tydliggörs så kommer 

kunskapen även bli större och man uppfyller då så kallade inlärningsmål som Dweck kallar 

det. Den absoluta majoriteten av eleverna är också övertygade om att det skulle vara en 

fördel att lyfta fram syftet med ämnet även i andra ämnen än historia. Kan det vara så att 

eleverna i allmänhet upplever att skolämnenas syften, lärarnas undervisning och 

bedömningen av deras kunskaper inte riktigt ligger i fas även om de vill att det ska göra det? 

För denna fråga krävs det dock vidare forskning.     

 

 

Diskussion av resultatet 
 

När detta examensarbete avslutas kommer även de första gymnasiekurserna inom GY11 att 

avslutas och betygsättas. Då kommer det för första gången att ges ut historiebetygen A-F 

enligt det kriteriebaserade betygssystem som är en av förändringarna med den nya 
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läroplanen. När det gäller ämnet historia har det också skett vissa förändringar. Begrepp som 

historiemedvetande har blivit mer framskjutet än tidigare. Syftet med ämnet har vävts in och i 

kursen och finns en röd tråd från den övergripande beskrivningen av ämnet via fem 

nyckelpunkter, här kallade för syftespunkter, ned till kunskapskraven för respektive betyg. Att 

undersöka företeelser med något som är så nytt innebär ett visst risktagande. Det tar ett tag 

för saker och ting att sätta sig och oavsett om det gäller en ny bilmodell direkt från fabriken 

eller en ny läroplan i skolan så får man i båda fallen kanske räkna med att det kommer att 

förekomma ett visst mått av ”barnsjukdomar” när den nya modellen ska introduceras. 

Samtidigt kan man inte avfärda de eventuella fel och brister som upptäcks vid lanseringen av 

en ny modell. De ”fel” som visar sig är helt enkelt verkligheten som gör sig påmind framför 

teorin. Det går inte att på förhand förutse alla tänkbara synvinklar och vad som kommer att 

hända innan det nya har tagit sig ut i verkligheten. För att utveckling ska vara möjligt måste 

detta inträffa. Eftersom det är första gången som kursen Historia 1 ges blir det också ett 

ypperligt tillfälle att undersöka hur eleverna tar emot denna nya kurs och läroplan. De nya 

syftesbeskrivningar och begrepp som återfinns i GY11 har säkerligen diskuterats och prövats 

innan de lanserades, men hur ser det ut i verkligheten? Hur förstår eleverna de 

syftesbeskrivningar som finns i ämnet historia och hur uppfattar de det framskjutna 

begreppet historiemedvetande har varit det huvudsakliga syftet med detta examensarbete. 

 

Resultatet av denna metodmässigt dubbla enkätundersökning var något förvånande. Den 

kvalitativa delen av undersökningen frågade hur mycket av de fem syftespunkter som 

eleverna förstod visade både att eleverna överlag hade förståelse för syftet samtidigt som de 

inte hade förståelse för det som var specifikt för ämnet historia. För att förtydliga; 

Syftespunkterna 1-5 i GY11 tolkades handla om följande:  

 

 Punkt 1 Tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer  

 Punkt 2 Historiemedvetande  

 Punkt 3 Historiska teorier och begrepp 

 Punkt 4 Källkritik 

 Punkt 5 Förståelse för användning av historia 

Vid en sammanställning av resultatet för alla fem punkterna visar det sig att eleverna har god 

förståelse för punkt 1 och förståelse för punkterna 3 och 5. Ska man se till undersökningens 

huvudsyfte och frågeställning så får det anses som att eleverna totalt sett har förståelse för 

de formuleringar som återfinns i GY11. Även om det bara är punkt 1 som visar resultatet god 

förståelse så är tre av de fem undersökta punkter i majoritet. Det skiljde sig dock något 

mellan de olika frågorna inom samma punkt. Punkterna 1, 2 och 3 var så stora att de 
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delades i olika frågor. Här visade det sig att i enkätens tredje fråga som handlade om att se 

saker ur olika perspektiv hade en majoritet av eleverna liten förståelse för frågeställningen. 

De hade uppenbart svårt att se saker ur olika perspektiv. Trots att denna tredje fråga hade 

majoriteten av svaren i den lägsta kategorin så vägde de andra två frågorna inom samma 

syftespunkt upp den totala uppfattningen och elevernas uppfattning om punkt 1 är att de har 

förståelse. Det visar dock en kunskapsmässig skevhet inom ämnet. Att se saker ur olika 

perspektiv är en av grunderna i ämnet historia som kompletterar faktakunskapen. Vad denna 

undersökning visar är att eleverna kan ta till sig faktakunskap, men inte se saker ur olika 

perspektiv.  

 

Även om majoriteten av syftespunkterna i GY11 uppfylls av förståelse av eleverna så är det 

två punkter som utmärker sig negativt; historiemedvetande och källkritik. I den nya 

läroplanen nämns begreppet historiemedvetande redan i första meningen efter 

presentationen av ämnet. Därtill kommer flertalet gånger en indirekt förklaring av vad 

begreppet betyder som går i linje med vad forskarna som presenterats i detta arbete har 

kommit fram till, nämligen att historiemedvetande är en dubbelverkande treenighet mellan 

dåtid, nutid och framtid. Att kunna dra ”enkla slutsatser” om historiemedvetande är även 

något som är ett kunskapskrav för att nå betyget E – eller godkänd i kursen. Detta hade 

eleverna stora problem med. Den lägsta kategorin var tangerat störst och störst på de två 

frågor som ställdes vare sig det gällde frågan om nutid och historia eller framtid och historia. 

Vad kan detta bero på? Hur kan det komma sig att denna satsning på begreppet 

historiemedvetande i den nya läroplanen inte förstås av eleverna? En teori kan vara just den 

tidigare nämnda svårigheten för eleverna att se saker ur olika perspektiv. Om du har problem 

med att se ”bakifrån” historien och framåt, hur det som hände påverkade framtiden, och 

”framifrån” nutiden och bakåt, hur det som finns idag har blivit påverkat av historien, så har 

du problem med att se saker ur olika perspektiv. Kanske har eleverna uppfattningen att 

historiekunskaper är lika med fakta? Är det så att eleverna tror att stor faktakunskap är lika 

med stor historiekunskap och därigenom behöver man inte se saker ur olika perspektiv? För 

att få svar på dessa frågor krävs vidare forskning.  

 

Det andra resultatet som var något anmärkningsvärt i den kvalitativa delen var att eleverna 

hade svårt att precisera några källkritiska kriterier eller metoder när de arbetade med ämnet 

historia. Även detta är något som krävs för att bli godkänd i kursen historia 1b. Frågan som 

ställdes kring källkritik inriktade sig dels på hur eleven arbetar med ett historiskt område som 

de ska presentera och dels hur de arbetar källkritiskt med området. Svaren skiljde sig här så 

mycket att resultatet på frågan var tvunget att delas upp i två delar. Hur eleverna skulle 
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arbeta och presentera ett arbete var det hela 30 av 37 som hade förståelse för hur de skulle 

arbeta på ett bra och varierat sätt. När det gällde källkritik var siffrorna totalt omvända. 

Endast 7 av 30 hade någon slags förståelse för hur de skulle arbeta källkritiskt. Här verkar 

det som eleverna reflexmässigt bara ”gör” det som krävs av dem i skolan utan någon större 

reflektion. Kan det vara så att det är i reflektionen kring ämnet som kunskapen brister och 

därigenom kan det även var svårt att se saker ur olika perspektiv eller synvinklar? Detta 

återspeglas delvis i fråga 10 då det kort och gott frågades efter vad eleverna ska ha ämnet 

historia till. Vilka olika användningsområden har man? Även här skiljde sig resultatet inom 

frågeställningen. De allra flesta förstod att det var viktigt att kunna historia, men det var bara 

7 av 37 som faktiskt kunde ge någon slags motivering till varför så var fallet. Även här verkar 

reflektionen kring varför man gör som man gör komma i skymundan. Eleverna verkar enligt 

undersökningen ha en viss förståelse för vad som är viktigt och inte och även vad som bör 

göras, men kanske inte så mycket varför. Det visar sig om inte annat i resultaten av de två 

sista frågorna i den kvalitativa delen där det frågas efter om det är bra att lyfta syftet tydligt i 

historia och hur det i så fall ska gå till. Alla elever utom en svarade här att de tyckte det var 

viktigt att få reda på syftet med historieundervisningen (enligt GY11) och många hade 

genomtänkta förslag på hur det skulle gå till. När sen kravet på reflektion ställs exempelvis 

när de ska tolka, granska och värdera källor (syftespunkt 4) eller att använda en historisk 

referensram för att förstå nutiden och ge perspektiv på framtiden (syftespunkt 2) så verkar 

vissa elever få problem.   

 

Detta arbete syftar inte bara till att undersöka hur mycket eleverna förstår av GY11 utan även 

om de tycker att det är önskvärt och bra eller inte. I den avslutande kvantitativa delen av 

enkätundersökningen var det inte så stor spridning eller svåra tolkningar av svaren hos de 

tre historieklasserna. I delvis övertygande majoritet trodde eleverna att om de förstod syftet 

väl så skulle de både få större kunskap i historia, högre betyg och att det skulle vara stor 

fördel att lyfta syftet även i andra kursen. Forskarna visar att genom att ge eleverna 

information på ett formativ sätt och att ha syfte, undervisning och bedömning i linje med 

varandra så uppnår man den högsta möjliga inlärningssituationen. Enligt resultatet på den 

kvantitativa delen är detta mer eller mindre samma sak som eleverna efterfrågar, även om 

de kanske inte uttrycker sig fullt lika utförligt.     

 

Det finns dock en viktig skillnad mellan forskarna och eleverna om man ser till 

undersökningens båda delar. De undersökta klasserna framhöll i likhet med forskarna att det 

var viktigt för dem att känna till mål och syfte och de visade i de flesta fall att de också hade 

förståelse för de syftespunkter som presenteras i GY11. Men varför det var viktigt skiljer sig 
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något. I forskningen återkommer det ofta att kunskapen hos eleven blir större eller att 

lärmiljön blir bättre eller att om läraren arbetar med formativ feedback så uppfyller man ett av 

nyckelkriterierna och målen för lyckad inlärning. För elevernas del är intresse nyckelordet. 

Om syftet klargörs och det är tydligt med varför olika saker gås igenom i undervisningen så 

blir intresset större och motivationen högre. Intresse är en viktig sak för eleverna och de 

återkommer ofta till att de måste bli intresserade och motiverade till att studera. Först då kan 

de ta till sig kunskapen bättre. I denna undersökning har det framkommit att ett av sätten att 

få eleverna intresserade av historia är att tydligare beskriva de olika övergripande syftena 

med ämnet. Om detta görs, inte bara i historia, utan i alla skolämnen och helst genom ett 

tydliggjort syfte och en formativ feedback under resans gång, så får vi en inlärningsmiljö som 

är den bästa av två världar.    

 

 

Förslag till fortsatt forskning:  

 

 Hur lärs historiemedvetande praktiskt ut i klassrummet?  

 Vilken inlärning/utlärning av källkritik görs i undervisningen i historia?  

 Finns det en så kallad alignment som eleverna efterfrågar i skolans ämnen i allmänhet? 

  Hur upplever eleverna att de förstår syftet med andra ämnen än historia? 

Förutom ovanstående frågor vore det också intressant att undersöka hur GY11 har 

implementerats i skolan efter ett par år när systemet har satt sig och alla är införstådda med 

hur det fungerar. 
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Bilaga 1 - Frågor till enkätuppgift: 
 

 

 *Fråga 1. Punkt 1.1 • Vilka olika tidsperioder kan du ge exempel på från kursen Historia 1b och på 
vilka olika sätt har du lärt dig att tolka dessa tidsperioder? 

 
 

 *Fråga 2. Punkt 1.2 • Kan du nämna en eller ett par viktiga historiska förändringsprocesser som 
du lärt dig i kursen och på vilka olika sätt har du lärt dig att tolka dessa processer? 

 

 *Fråga 3. Punkt 1.3 • Nämn ett par stycken historiska personer eller historiska händelser som 
man kan se på ur olika perspektiv. Vilka olika tolkningar eller perspektiv har du förstått att det 
finns på dessa personer eller händelser ? 

http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
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 *Fråga 4. Punkt 2.1 • Kan du ge en eller ett par exempel från kursen på något i det förflutna som 
gör det lättare att förstå nutiden? 

 

 *Fråga 5. Punkt 2.2 • Kan du ge en eller ett par exempel från kursen på något i det förflutna som 
gör det lättare att förstå framtiden? 

 

 *Fråga 6. Punkt 3.1 • En teori som finns är: det andra världskriget inte hade brutit ut utan att det 
första världskriget ägt rum. Ur vilka perspektiv kan man se på den teorin tycker du? 

http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
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 *Fråga 7. Punkt 3.2 • På vilka olika sätt kan man svara på frågan: När var medeltiden? tycker du? 

 

 *Fråga 8. Punkt 3.3 • Vilka olika historiska teorier och begrepp har du lärt dig i kursen och hur har 
du i så fall arbetat med dem? 

 

 *Fråga 9. Punkt 4.1 • Hur går du till väga om du i kursen får i uppdrag att göra ett arbete om ett 
historiskt område och hur presenterar du sen i så fall arbetet om du själv får välja? Vilka olika 
källkritiska metoder använder du? 

http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
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 *Fråga 10. Punkt 5.1 • Om du tänker på det du lärt dig i kursen. Kan du förklara några olika 
användningar man har haft av ämnet historia i olika sammanhang? Vilka olika 
användningsområden av historia kan du ge exempel på genom olika tider? 

 

 *Fråga 11. Övergripande 1.1 • Varför kan det vara bra att få reda på syftet med ämnet historia i 
undervisningen? 

 

 *Fråga 12. Övergripande 1.2 • Hur tycker du att man kan lyfta fram syftet med ämnet historia 
tydligare i kursen? 

http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
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 *Fråga 13. Övergripande 1.3 • Tror du att du skulle ha större kunskap i ämnet historia efter kursen 
om du hade stor kunskap om ämnets syfte i kursen? 

 
 

 *Fråga 14. Övergripande 1.4 • Tror du att du skulle få ett högre betyg i kursen historia 1b om du 
hade stor kunskap om ämnets syfte i kursen? 

 
 

 *Fråga 15. Övergripande 1.5 • Tror du att det skulle vara fördel att lyfta fram ämnets syfte så som 
det har gjorts i här i undersökningen även i andra skolämnen än i historia? 

 
 

 

 

 

 

 

http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a
http://fronter.com/stockholm/questiontest/index.phtml?post_keeper_id=d39eae94e213e6e1898dd46b16d4702a

