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Förord 

Arbetet med denna licentiatuppsats har tagit sin tid, och stundom har ett slut känts avlägset. 

Att texten trots allt har kunnat skrivas klar har jag många att tacka för! 

Främst ska här framhållas värdet av Bengt Schüllerqvists, Johan Samuelssons och Martin 

Stolares kunniga, tålmodiga och talrika handledningstillfällen under arbetsprocessen. 

Utöver denna trio ska också Viveca Lindberg, som under en period arrangerade 

bedömningsseminarier, ha en eloge för sin handledningsnära insats. Johan Sandahl, extern 

manuskriptgranskare, tackas för grundlig respons i slutredigeringsfasen. Tack också, Berndt 

Lippert, för ytterligare korrekturläsning och Åsa Aronsson, för språkgranskning av 

sammanfattningen på engelska. 

Martin Estenberg, Ulrik Holmberg, Susanne Liljedahl, Rickard Nordkvist och Joakim 

Wendell i CSD:s historiegrupp – det har varit en förmån att få ta del av era kunskaper, 

synpunkter och resonemang, såväl under litteraturstudierna som i skrivarbetet. Till Martin 

riktas här ett speciellt tack för alla uppfriskande lunchpromenadsamtal i 

Kronoparksskogarna och god rumssämja på Karlstads universitet. Också Stephan Sundin i 

geografigruppen tackas för givande samtal om skrivandets våndor under terapeutiska 

löpturer. Jag hoppas att vi alla fortsätter att hålla kontakt. 

Alla hittills omnämnda har följt min text på olika vis. Studien skulle givetvis inte ha kunnat 

realiseras utan medverkande lärare och elever. Ni förblir namnlösa, men vet vilka ni är –  

tack från mig till er. Kollegor, skolledningar och klasser på Sundstagymnasiet vill jag också 

visa min uppskattning. Det har varit oerhört värdefullt att få ingå i skolvardagen, eftersom 

själva skrivarbetet i stor utsträckning är ett slit och ett envig med tanke och text vid en 

dataskärms bleka sken. 

Sist men inte minst vill jag tacka min familj. Tack och kramar till er, mamma och pappa (in 

memoriam), för att ni alltid har uppmuntrat mig att förstå kunskapers värde. Stora kramar 

får givetvis mina allra närmaste. Dessa får inte du – Helene – för din korrekturläsning och 

språkvägledning, eller ni – barn – för alla timmar ni har låtit mig sitta vid skrivbordet och 

tjura på. Kramarna får ni, för att ni har varit, är och alltid kommer att vara viktigast för mig! 

 

Karlstad, i mitten av oktober 2017 

Henrik Friberg 

 

 

 



 
 

Abstract 

Assessment is a permanent part of history teaching, and the interest in assessment is highly 

current in the Swedish educational system. One aspect is formative assessment and 

feedback as a tool for learning; another aspect is that assessment tends to be more and more 

formalized. 

Earlier research on written assignments and tests show that history teachers often focus on 

assessing history knowledge as content and memorizing school textbooks. Thus the risk is 

that history education and assessment does not correspond to the curricula and rating scale 

with a wider range of goals. 

This study investigates the ongoing assessment in the history classroom, frequently entitled 

”the black box”. Four history teachers in Swedish upper secondary school were interviewed 

about assessment, and their classroom assessments in a series of lessons were observed and 

recorded. The requested historical competencies in teachers´ questioning and feedback are 

interpreted through the concepts of the historical thinking tradition. Similarities and 

differences are discussed. 

Results show a great variety in questioning and feedback. Closed questions are present, but 

are not in majority, and encouraging feedback is more frequent than rejective. All teachers 

have the same principle – first order concepts or content come first, then second order 

concepts or thinking about the first order concepts. Among the second order concepts 

comparision stands as a universal tool to understand content and handle second order 

concepts. Cause and consequence combined with continuity and change (most focus on 

change) also appear to be common in the classroom assessments. More rare are historical 

perspectives and significance. Most teachers consider the classroom assessment as valuable 

chances to get to know pupils´ history knowledge, but one teacher considers the ongoing 

pupils’ statements as far more reliable than the written ones, when it comes to grading. 

The over all result indicates that classroom assessments can involve more than history 

knowledge as memorized content like single facts. 
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KAPITEL 1 – Prolog, forskningsläge, syfte och forskningsfrågor 
 

1.1 Prolog – en elevfråga, klassrumsbedömningar i en bedömningskultur 

Denna studie om historielärares klassrumsbedömningar på gymnasiet ur ett 

ämnesdidaktiskt perspektiv har läraren i fokus. Lärarens avgörande roll i undervisningen 

framhålls bl.a. av John Hattie, som tydliggör huvudsyftet med den vida spridda Synligt lärande 

för lärare (2012) med följande deklaration: ”Min poäng är att lärares övertygelser och 

engagemang är de största påverkansfaktorer på elevprestationer som vi kan ha viss kontroll 

över…”1 Bedömningstematiken i denna studie introduceras ändå med en elevfråga från ett 

klassrum apropå en lektionsuppgift i historia: ”Betygsätter du det här?”2 Lärare, oavsett 

undervisningsämne, torde känna igen situationen, och elevfrågan äger relevans. Vad, hur, 

när och med vilka syften bedömer historielärare elevers historiekunskaper inom ramen för 

den pågående klassrumsundervisningen? 

En inledande utgångspunkt för ovanstående frågors svar kan Chris Husbands 

konstaterande vara. Husbands framhåller att bedömningsaspekten generellt sett är ständigt 

närvarande i historieundervisning: ”Teachers have always made judgements about pupils’ 

work and learning. [---] Making such judgements occupies a great deal of teacher activity: 

the way teachers think about how pupils respond to questions in classroom, the impressions 

they pick up from listening to group discussions…”3 Husbands beskriver vidare att 

bedömning ingår som en del av klassrummets interaktion med formativt syfte att utveckla 

elevers historiekunskaper: ”Assessment is part of the interaction in the classroom which 

helps pupils to develop their ideas about the past…”4 Därmed menar Husbands också att 

elevers syn på ämnet formas av lärares klassrumsbedömningar. 

Hur historielärare ”think about how pupils respond to questions in classroom” i en svensk 

kontext kan Ola Halldén ge exempel på. Lärar-elevdialogen nedan har snart ett kvarts sekel 

på nacken, men förekommer rimligtvis även idag. I ett svenskt gymnasieklassrum frågar en 

historielärare vilken historisk epok som kommer efter renässansen:  

S(tudent): The Baroque Period. 

T(eacher): In the fine arts, yes. 

S: The Age of Greatness. 

                                                           
1 Hattie (2012), s. 42. Kursivering är citatenlig. 
2 Frågan ställdes under en av författarens historielektioner i början av ht-14. 
3 Husbands (2003), s. 119. Husbands räknar också upp andra läraraktiviteter, t.ex. granskning av elevarbeten, 
prov etc. och sammanfattar att bedömningsaspekten i grund och botten är densamma, oavsett typ av 
läraraktivitet: ”…however, the underlying process of exercising judgement about the quality of pupil thinking is 
generally the same.” Ibid. 
4 aa, s. 123.  



7 
 

T: Yes, but that was in Sweden. 

S: The Age of Freedom. 

T: That came a bit later. 

S: The Age of Monarchic Absolutism. 

T: Yes, or the Age of Autocracy. What’s the period called that we’re reading 

about now? 

S: The Age of Freedom. 

T: In Sweden, yes. 

S: The Age of Enlightenment. 

T: Yes. 

Med detta dialogexempel vill Halldén visa hur svårt det är för lärare att tydliggöra 

undervisningsmål och för elever att förstå vad som efterfrågas och ska läras in.5  

Lärar-elevdialogen är också ett exempel på klassrumsbedömningar och visar hur 

bedömning är integrerad i historieundervisningen. Läraren ställer inledningsvis en sluten 

fråga (läraren har redan tänkt ut ”rätt svar”) med ett fokus på innehållskunskap. En eller 

flera elever svarar sex gånger. Läraren återkopplar visserligen några gånger med ett 

bekräftande ”yes”, men av lärarnas korrigeringar och följdfrågor framgår att läraren 

bedömer de fem första elevsvaren som felaktiga och återkopplingen är därför avvisande till 

sin karaktär. Till slut kan läraren återkoppla ”rätt svar” med ett bekräftande ”Yes”. 

Även om bedömning således kan konstateras vara en given komponent i historie-

klassrummet, är didaktiska frågor om historielärares klassrumsbedömningar vare sig givna 

eller utan laddning. Exemplet på den inledande elevfrågan är ställd i ett gymnasieklassrum, 

som dessutom inramas av en större kontext, ett vidare perspektiv. Denna kontext kan liknas 

vid ett sammansatt spänningsfält, som historielärare – och givetvis lärare i andra ämnen – 

har att navigera i. Spänningsfältet konfigureras till del av att bedömningsaspekten i lärares 

arbete har aktualiserats av de senast genomförda skolreformerna. Grund- och 

gymnasiereformerna med nya ämnesplaner, ny betygsskala, betyg från årskurs sex och fler 

nationella prov innebär större fokus på bedömning. 

Å ena sidan medför bedömningsaspektens ökade betydelse generellt ökad formalisering och 

dokumentation. Inom ramen för forskningsprojektet Internationella kunskapsmätningar, 

nationell bedömningskultur och reformhistoria undersöks de nationella bedömnings-

kulturernas utveckling över tid i Tyskland och Sverige. I projektets presentation 

Bedömningskulturer i omvandling konstateras att bedömningar i skolan har två sidor – en 

                                                           
5 Halldén (1994), s. 187f. 
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informell, formativ och oftast odokumenterad respektive en formell, summativ och alltid 

dokumenterad. Den informella sidan relateras till lärares reella bedömningar av 

elevprestationer, medan den formella sidan är initierad av regleringar från centralt håll. Eva 

Forsberg et al. Noterar: ”en tilltagande formalisering av bedömningspraktiken i båda 

länderna. Den svenska bedömningsregleringen har i vissa avseenden varit mer omfattande 

än den tyska.” De avseenden som åsyftas är ökade krav på att omdömen och betyg relateras 

till kriterier, fler nationella prov samt krav på kvalitetsredovisningar.6 Denna 

formaliseringstendens är inte begränsad till det ovan refererade svensk-tyska exemplet. 

Utifrån en engelsk kontext noterar också Husbands en formalisering av 

bedömningskulturen: ”If there has been a shift in the balance of teachers´ work  in the last 

decade, it has been to emphasize the significance of summative assessment as a tool of 

accountability.”7 Sammantaget indikeras alltså en ökande formalisering av lärares 

bedömningsarbete, vilket också borde ha inverkan på lärares klassrumsbedömningar.  

Å andra sidan konfigureras spänningsfältet inte endast av bedömningens formella, 

summativa och dokumenterade sida. I skolvardagen möter lärare också starka signaler som 

framhåller bedömningens informella och formativa aspekt. Dessa signaler poängterar att 

bedömning traditionellt har förknippats med att lärare samlar underlag för betygssättning, 

men att bedömningsbegreppet numera har omformats till att även inkludera elever i 

utvecklande och framåtsyftande riktning.8 Skolverkets stödmaterial poängterar att 

framåtsyftande kunskapsbedömning som integreras i undervisningen och som 

kommuniceras med eleven är en viktig del i lärandet.9 Sammanfattningsvis beskrivs hur en 

förändrad bedömningspraktik kan utvecklas, att förändringen är beroende av den enskilde 

lärarens ”didaktiska reflektioner”10 och att lärare som bedriver god bedömningspraktik: ”… 

fäster vikt vid att eleverna förstår både målen med undervisningen och är förtrogna med 

kunskapskraven.”11 Även i detta fall är signalerna externa, men de avgränsas inte till enskilda 

formella tillfällen av summativ art, t.ex. nationella prov eller kursbetyg. Signalerna om det 

föredömliga i bedömning med formativt syfte riktas företrädesvis direkt till lärarens 

                                                           
6 Forsberg et al. (2011), s. 40f. Samtidigt kan noteras att skolan ofta framhålls som i grunden skriftspråksbaserad. 
Jfr. ”I skolan arbetar man med texter på olika sätt, det är det huvudsakliga innehållet i skolans verksamhet.” 
Carlgren, (1999), s. 111. Annorlunda uttryckt; skolans skriftspråkliga karaktär accentueras ytterligare genom en 
”tilltagande formalisering av bedömningspraktiken”. 
7 Husbands (2003), s. 120. 
8 Jfr. ”Bedömning och betygsättning är två mycket viktiga pedagogiska uppgifter som involverar både elever och 
lärare. Av tradition har det varit så att läraren bedömt elevens kompetens i syfte att ge underlag för 
betygssättning. Men för att lägga en grund för elevernas livslånga lärande är det viktigt att eleverna också 
engageras aktivt i bedömningspraktiken.” http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning  
9 Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter (2011), s. 3. Se även Bedömning och 
betygssättning i gymnasieskolan (2012), s. 4: ”När bedömning och återkoppling används på ett medvetet och 
systematiskt sätt, väl integrerade i undervisningen, ges eleven goda förutsättningar för lärande.” 
10 Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter (2011), s. 59. 
11 aa, s. 62. Uttryck för betoningen på bedömningens förändrade och breddade funktion samt den framåtsyftande 
och utvecklande roll bedömning kan spela för lärande kan också hämtas från en brittisk kontext. Joanne Philpott 
(2011) menar att: “Assessment is a fundamental aspect of history education. It is an opportunity for the teacher to 
determine and reflect on pupil learning and progress. Assessment allows the teacher and pupil to consider 
progress to date and the steps a pupil needs to take in order to get better at history”. Om förändring av 
bedömningens syfte över tid poängterar densamma att: “…since 1998, assessment has undergone dramatic 
change both in its purpose and its methodology in the classroom.”, s. 261f. 
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kontinuerliga undervisning i klassrummet och mötet med eleverna. Intresset för den 

informella och formativa delen av lärares bedömning kan därmed beskrivas som en 

”formativ våg”12 som sköljt och sköljer genom utbildningssystemet, inte bara i Sverige, utan 

i hela västvärlden, parallellt med trenden ”en tilltagande formalisering av 

bedömningspraktiken”. 

Såväl variation som likheter indikeras, när denna studies medverkande historielärare 

uttrycker förhållningsätt till bedömning som formell, summativ och dokumenterad 

alternativt informell, formativ och odokumenterad. Om klassrumsbedömningarnas roll i 

bedömningspraktiken som helhet uttrycker en medverkande historielärare i denna studie: 

”… det blir en bonus oftast. Man får ut väldigt mycket av samtalet känner jag, men det är väldigt svårt 

att ha koll på. [---] Ja, jag skriver sällan ner, jag ser i mitt huvud hur betygen ploppar upp så här.”13 En 

annan framför en liknande uppfattning: ”Dom blir ju bedömda – fult ord, tycker jag – jag kan få 

ut väldigt mycket information om en elevs kunskaper och utveckling och hur den resonerar… man försöker 

ha stora öron jämt och lyssna hur det går…”14, medan en tredje beklagar sig: ”…bedömningar idag 

blir mer digitalt [---] Jag tycker inte att dom reflekterar lika mycket idag, när dom håller på med datorn. 

[---] Men den här ögonkontakten, att sitta och diskutera; det blir längre och längre ifrån, från mej och 

eleverna.15 En fjärde framhåller klassrumsbedömningarna som avgörande: ”…det är inte den 

här [Läraren pekar på en arbetsuppgift på sitt skrivbord] som avgör alltihop, utan min bedömning bygger 

numera på en helhetsbedömning, precis som man gjorde lite längre tillbaks i skolan, där kom läraren ihåg 

precis allting som eleven gjort, inte varje lektion, men ett samlat grepp.”16  

Denna studie inriktas på historielärares bedömningar i spänningsfältets skärningspunkt – 

klassrummet – den dagliga mötesplatsen för majoriteten lärare och elever. I klassrummet 

och i dess anslutning sker undervisning, som också innebär att lärare gör kontinuerliga och 

informella bedömningar. Denna bedömningsaspekt benämns i denna studie 

klassrumsbedömningar. Studiens avsikt är att undersöka likheter och variationer i dessa klass-

rumsbedömningar ur ett historiedidaktiskt perspektiv. 

 

1.2 Studiens disposition 

I detta kapitels fortsättning sammanfattas forskningsläget, och forskning med relevans för 

denna studie lyfts fram; i dess avslutning formuleras studiens syfte och forskningsfrågor. 

Kapitel 2 redogör för studiens teoretiska tolkningsram, och kapitel 3 behandlar viktiga 

begrepp, datainsamling samt databearbetning och analys i studien. Redogörelse för studiens 

empiri sker i kapitel 4 – först presenteras medverkande lärares intervjuutsagor, därefter 

                                                           
12 Uttrycket ”formativ våg” är hämtat från Viveca Lindberg, Stockholms universitet, under seminarium vid 
Karlstads universitet, 120201.  
13 Inledande intervju med lärare 1, 130311, s.1. 
14 Inledande intervju med lärare 2, 130321, s. 5f. 
15 Inledande intervju med lärare 3, 130311, s. 1f. 
16 Inledande intervju med lärare 4, 130422, s. 6. 
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material från klassrumsobservationer. I det femte och avslutande kapitlet diskuteras 

studiens resultat ur historiedidaktiska perspektiv. 

 

1.3 Forskningsläge 

Detta avsnitt lyfter fram forskning, som kan utgöra stöd i tolkning och förståelse av denna 

studies resultat. Av forskningsöversikten framgår samtidigt att historielärares 

klassrumsbedömningar i svensk gymnasieskola inom ramen för Gy11 hittills är ett 

outforskat fält. Denna studie avser att bidra med forskningsresultat, som gör fältet något 

mer utforskat. 

Forskningsläget beskrivs inledningsvis utifrån forskningsöversikter. Dessa tecknar 

utvecklingen av historiedidaktisk forskning och forskning om lärares bedömningspraktik 

över tid.17 Därefter presenteras enskilda licentiatuppsatser med bedömning som 

huvudtema. Forskning inom historia fokuseras, men även bedömningsforskning inom 

samhällskunskapsämnet och andra ämnen noteras. Också anglosachsisk forskning om 

bedömning i historia samt bedömningsforskning inriktad mot formativ bedömning som 

metod exemplifieras. Avslutningsvis sammanfattas forskningsläget, vilket leder över till 

denna studies syfte och forskningsfrågor. 

Litteratursökning till denna studie har genomförts med hjälp av dels 

forskningsöversikternas information om relevanta titlar, dels licentiatuppsatsers och 

avhandlingars referenslistor kombinerat med sökningar i bibliotekskataloger. 

Litteratursökningsarbetet kan därmed beskrivas ha genomförts enligt ”snöbollsmetod”; ett 

litteraturuppslag leder till nästa osv. 

 

1.3.1 Forskningsöversikter över svensk historiedidaktik och bedömning 

Bengt Schüllerqvist kartlägger svensk historiedidaktisk forskning fram till 2004 och 

konstaterar att merparten av forskningsresultaten fokuserar samhälleligt historiebruk och i 

mindre grad historia inom utbildningssystemet.18 Forskning om undervisning och lärande i 

historia är så begränsad att det forskningsområdet sammanfattas som nästintill ett 

”historiedidaktikens tomma rum”. Ola Halldéns forskning om kommunikationen mellan 

lärare och elever kring undervisningsmål i historia på gymnasiet framhålls dock som ”det 

stora undantaget” i den begränsade skolforskningen.19 Om det historiedidaktiska fältet då 

kunde beskrivas som svagt utvecklat är det rimligt att dra slutsatsen att forskning inriktad 

                                                           
17 Andra forskningsöversikter, t.ex. Korp (2003), refereras inte i denna studie, då den inte specifikt fokuserar 
bedömning ur ämnesdidaktiska perspektiv. 
18 Schüllerqvist (2005), s. 46. 
19 aa, s. 47, s. 69. Halldéns forskningsresultat presenteras i avsnitt 1.3.2 i denna studie. 
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mot bedömning ur ett historiedidaktiskt perspektiv ännu ej hade utvecklats över huvud 

taget.20 

Mer forskning om bedömning efterlyses av Eva Forsberg och Viveca Lindberg, som 

refererar avhandlingar mellan 1990 och 2009. Forskning inriktad mot lärares 

ämnesdidaktiska bedömningspraktik beskriver Forsberg och Lindberg som marginell och 

främst inriktad på svenska, matematik och i viss mån de naturvetenskapliga ämnena och 

pekar på behovet av att: ”lärares perspektiv på och erfarenheter av bedömningsarbetet 

synliggöras i högre grad än tidigare. Detta gäller exempelvis hur lärare resonerar om och 

motiverar sina bedömningar, rationaliteten för lärares bedömningsarbete.”21 

I en följande forskningsöversikt fastslår Lindberg att ämnesdidaktiska studier, som kan 

relateras till bedömning eller betyg, fortsatt är få, men har genomförts i NO- och 

yrkesämnen samt engelsk-, samhällskunskaps-, och matematikämnena.22 Beträffande 

matematikämnet uppmärksammas att Lisa Björklund Boistrups avhandling23 har: ”ett för 

svensk bedömningsforskning nytt fokus: lärares klassrumsbedömning, specifikt de 

bedömningshandlingar som förekommer i kommunikation med eleverna”.24  

Att forskning om bedömning har utvecklats också i en historiedidaktisk riktning framhåller 

Anna Johnsson Harrie i sin översikt med fokus på ämnesdidaktisk forskning i Sverige om 

skola och dess undervisningsämnen. Rapportens avsnitt om ämnesdidaktik i historia knyter 

an till Schüllerqvists rapport från 2005 och tar vid där den slutar i tid.25 Utifrån 

inventeringen konstateras en förstärkning av historiedidaktisk forskning med skolfokus 

jämfört med forskningsläget 2005.26 David Rosenlund (2011) är ett exempel på forskning 

med historiedidaktisk inriktning med tema bedömning som omnämns av Johnsson 

Harrie.27 

Sammantaget beskriver de fyra refererade forskningsöversikterna en tydlig utveckling av 

svensk historiedidaktisk forskning. Exempel på forskning om bedömning föreligger också, 

dock ej med fokus på klassrumsbedömningar i historia.  

 

 

                                                           
20Jfr. aa, s.71f. Schüllerqvist sammanfattar att historiedidaktiken då knappast kunde betraktas som ett eget 
forskningsområde. 
21 Forsberg och Lindberg (2010), s. 114. 
22 Lindberg (2011), s. 248-257. 
23 Avhandlingen refereras i avsnitt 1.3.2 i denna studie. 
24 aa, s. 256. 
25 Johnsson Harrie (2011), s.3, 7. 
26 aa, s. 8. 
27 aa, s. 12. Se även avsnitt 1.3.2 i denna studie. 
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1.3.2 Svensk ämnesdidaktisk forskning som relaterar till bedömning 

Som en positiv följd av satsningen på nationella forskarskolor blir de historiedidaktiska 

forskningsresultaten generellt fler efter 2000-talets första decennieskifte.28 Dock är 

klassrumsbedömningar i historia fortsatt ett outforskat fält i ämnesdidaktisk bedömnings-

forskning. Därför refereras i det följande även till bedömningsforskning med annan 

ämnesdidaktisk utgångspunkt; de gemensamma nämnarna för forskning som främst lyfts 

fram i detta stycke är att bedömningsaspekten och/eller klassrummet står i fokus. Detta 

innebär t.ex. att forskning inom ramen för historiedidaktik om hur historielärare omformar 

sina kunskaper till undervisningspraktik endast noteras inledningsvis.  

Inom ramen för det nyväckta intresset för ämnesdidaktisk skolforskning, som skisseras i 

forskningsöversikterna ovan, inriktas flera studier mot lärares ämnesförståelse. Med hjälp 

av intervju som huvudmetod syftar Thomas Nygrens och Mikael Bergs forskning båda till 

att söka faktorer som formar gymnasielärares ämnesförståelse i historia, för att kunna 

placera in dessa ämnesförståelser i grundpositioner. Perspektivet kan sägas fokusera skeden 

som föregår undervisnings- och bedömningspraktik. I lärarintervjuer undersöker också 

Jessica Jarhall hur historielärare på högstadiet omformar sina kunskaper till undervisning 

och hur undervisningsmönster och strategier kan utvecklas, men bedömningspraktiken 

fokuseras inte specifikt.29 

Ett mer direkt undervisnings- och klassrumsfokus har Ola Halldén, som i en serie artiklar 

och rapporter följde lärare-elevkommunikation kring kunskapsobjekt i gymnasie-

klassrummet. I en av artiklarna beskriver Halldén lärares och elevers svårigheter att 

kommunicera kring ett lärandemål som är olika känt av respektive part. I den inspelade 

undervisningssituationen strävar läraren efter att involvera eleverna i ”a shared line of 

reasoning”. Målet är ett narrativ, som byggs upp av ”the teachers´s questions and by the 

the students’ answers”. Ur elevperspektiv är problemet att de inte har full kännedom om 

narrativet och att de inte vet hur detaljerat detta ska beskrivas. Halldéns slutsats utifrån 

exemplet är att det är svårt för läraren att formulera undervisningsmålet och likaledes svårt 

för eleverna att förstå vad de skall lära sig, eftersom narrativet är linjärt och ackumuleras 

successivt. Halldén föreslår i stället att läraren bör karaktärisera narrativet som konstrueras 

i klassrumssamtalet och kontinuerligt relatera narrativet till efterfrågade fakta.30 Halldéns 

empiri innehåller exempel med bedömningsinslag som liknar denna studies 

klassrumsobservationer. Även om Halldén alltså fokuserar risken för ömsesidig 

dysfunktion i klassrumskonversationen – utan att ha bedömningsaspekten i förgrunden – 

kan Halldéns resultat erbjuda möjligheter till jämförelser av principiell karaktär. 

 

                                                           
28 https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/forskarskolor/ forskning-for-verksamma-larare-

1.143326 
29 Nygren (2009), Berg (2010), Jarhall (2012). 
30 Halldén (1994), s. 188, 190, 192, 195, 199. 
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Om Halldéns empiri inramas av Lgy 70, ligger David Rosenlunds licentiatuppsats närmare 

nuvarande läroplan. Studien har också ett uttalat bedömningstema och syftar till att 

analysera vilken sorts historiska kunskaper gymnasielärare i historia bedömer. Utifrån 

kursplaneanalys av gymnasiekursen historia A preciseras vilka kunskaper samhället vill att 

elever ska utveckla relaterat till kunskapsaspekter som återfinns i 23 historielärares prov och 

skriftliga instruktioner. Blooms reviderade taxonomi används som redskap att analysera och 

jämföra kursplan med innehållet i lärarnas skriftliga instruktioner och prov. Analysresultatet 

belyses med intervjuer om fem lärares syn på bedömningsfrågor i historia.31 Studiens 

slutsats är att samstämmigheten mellan kursplan och lärarnas material är låg och att lärarna 

främst betraktar historia A som: ”en orienteringskurs i vilken eleverna skall tillgodogöra sig 

en given historia samtidigt som kursplanen definierar historia på ett annat sätt.”32 

Rosenlund vidareutvecklar sin licentiatuppsats till en avhandling, i vilken styrdokumentens 

kunskapsinriktning jämförs med lärarutformade och skriftliga bedömningsunderlag 

(teacher-made tests, tasks and assignments). Därutöver relateras de skriftliga 

bedömningsunderlagen till tre sätt att se på historieundervisning: ”the delivery of historical 

content, the teaching of historical methods and the teaching of temporal orientation.” 

Dessutom undersöks de strategier, som eleverna tillämpar i uppgiftslösningar.33 Eftersom 

de lärarutformade bedömningsunderlagen är detsamma som i licentiatuppsatsen kvarstår 

huvudresultatet. Bedömning av historska kunskaper som innehåll dominerar starkt: ”The 

teachers who submitted material to this study focus on the emphasis of historical content 

in 93.2% of the tasks that are used to assess their students.”34  Samtidigt som det 

lärarutformade materialet i huvudsak pekar mot: ”…history not  as a result of interpretation 

but as an objective body of knowledge”35, framhåller Rosenlunds studie också hur 

avgörande innehållskunskap är för kvalitén i elevers tolkning och kontextualisering av 

källmaterial: ”The interpretations where students showed the competency to handle the 

strategies of contextualization and sourcing did not only have a higher degree of quality, 

but also included historical content that made the interpretations ´historic´.”36 På så sätt 

belyser avhandlingen att: ”The relationship between the emphasis of historical content and 

the emphases of historical methods and temporal orientation shows that separating 

knowledge from skills is a false dichotomy.”37 Utmaningen är sammantaget att inte begränsa 

de lärarutformade uppgifterna till ”the transfer-of-content approach”, och i stället bredda 

dem, så att de överensstämmer bättre med ämnesplanernas intentioner.38 

                                                           
31 Rosenlund (2011), s. 17f. Liknande studier i samhällskunskapsämnet har genomförts av Christina Odenstad 
(2010) och Tobias Jansson (2011). Studierna har likheter med Rosenlunds ansats i det att de analyserar 
styrdokument och jämför vad som konkret genomförs i skriftliga prov på gymnasiet. 
32 Rosenlund (2011), s. 189. 
33 Rosenlund (2016), s. 16f. 
34 aa, s. 87, 99, 175. 
35 aa, s. 177, 182. 
36 aa, s. 179. Konstaterandet gäller två uppgifter, där elever skall tolka historiska källor. 
37 aa, s. 181. 
38 aa, s. 176f. 
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Medan Rosenlund i grunden har ett lärarfokus på temat samstämmighet mellan 

styrdokument och dess tillämpning, har Fredrik Alvén licentiatforskning ett fokus på hur 

elever utvecklar sina förmågor i historia. Studien har ett indirekt bedömningsperspektiv, då 

Alvén utarbetar ett undervisningsmaterial med tillhörande prov som genomförs på sju 

högstadieskolor.39 Syftet är att undersöka elevernas kritiska och analyserande förmåga med 

utgångspunkt i begreppet historiemedvetande.40 Slutsatsen i studien är att: ”elever i historia 

i väldigt liten utsträckning lever upp till den påbjudna läroplanen som den uttrycks i 

kursplanens syfte.”41  

Liknande studier – med fokus på att undersöka elevers förmågor i historia genom att 

konstruera och genomföra examinationsuppgifter – har genomförts av Lars Andersson 

Hult samt av Maria de Laval. Den första studien undersöker olika kategorier av 

historiemedvetande ”som det kommer till uttryck i elevernas provsvar”42; den andra studien 

granskar historiemedvetande i elevessäer till undervisningsprojektet ”Hälsa i Norrköping 

under första världskriget”, vilka skrivs inom ramen för svenska B.43 Resultaten i Anderson 

Hults studie visar främst på att könsskillnader och skillnader skolor emellan tycks spela roll 

för kategori av historiemedvetande som eleverna utvecklar, t.ex. beträffande den första 

variabeln att flickor uppvisar ett mer kritiskt historiemedvetande, medan pojkar ett mer 

traditionellt.44 de Laval kommer i sin studie fram till att elevernas förmågor till berättelse 

och personlig reflektion inte är speciellt framträdande, men att arbete med källmaterial 

konkretiserar det förflutna på ett positivt sätt.45 

Slutsatser i dessa licentiatuppsatser genererar följdfrågor, som har bäring på denna studie. 

Gäller resultatet att lärares bedömning av historiekunskaper utgår från ”en given historia” 

och indikeras att elevresultat motsvarar läroplansmål ”i väldigt liten utsträckning” även i 

situationer med klassrumsbedömningar? I vilken grad förekommer strävan efter 

historiemedvetande och reflektion också i klassrummet? Dessa frågor överensstämmer inte 

fullt ut med denna studies forskningsfrågor, men äger ändå relevans i en slutdiskussion, då 

de tangerar frågor om klassrumsbedömningars innehåll ur ett historiedidaktiskt perspektiv. 

Av den inledande prologen framgår att klassrumsbedömningar sker mot bakgrund av en 

bedömningskultur, varför det finns skäl att notera studier på det temat. Med fokus på 

bedömning och skriftliga prov undersöker Per Gunnemyr ”varför olika slags externa prov 

i historia påverkar historielärare på olika sätt.", bl.a. i fråga om deras bedömningspraktik.46 

Studien baseras på åtta intervjuer, fyra finländska historielärare och fyra svenska, och 

                                                           
39 Alvén (2011), s. 63. 
40 aa, s. 18ff, 31. 
41 aa, s. 207. 
42 Andersson Hult (2012), s. 11. 
43 de Laval (2011), s. 10, 16, 42. 
44 Andersson Hult (2012), s. 156. 
45 de Laval, s. 87. 
46 Gunnemyr (2011), s. 12-16. 
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intervjuresultaten analyseras komparativt.47 Gunnemyrs resultat pekar på att de externa 

proven påverkar de finländska lärarnas bedömningspraktik; ”dokumentbaserade 

essäfrågor” blir norm för konstruktionen av interna provfrågorna, medan värderingen av 

provsvar betraktas som ”oproblematisk”.48 Att utifrån studiens empiri se mönster i hur de 

svenska lärarna påverkas är svårare att dra slutsatser om; variationen bland de intervjuade 

lärarnas uppfattningar är helt enkelt för stor, menar Gunnemyr.49  

Ytterligare undersökningar har inriktats mot klassrumsundervisning på gymnasiet utifrån 

såväl elev- som lärarperspektiv, t.ex. av Anna-Lena Lilliestam och Joakim Wendell. 

Bedömningsperspektivet är därmed ej i fokus, men undersökningarna kan ändå bidra med 

värdefulla referensresultat om vilken typ av historiska kunskaper – främst inom ramen för 

det historiska tänkandets didaktik – som dessa studiers medverkande lärare ställer i sina 

klassrums förgrund och som i en förlängning även kan bli föremål för bedömning. 

Lilliestams studie intresserar sig för elevers förmåga att resonera historiskt kring 

nyckelbegreppen aktör och struktur.50 Utifrån ämnes- och variatonsteori granskas kritiska 

aspekter i mötet mellan det avsedda lärandeobjektet och det iscensatta.51 Studiens data 

utgörs av videoinspelning, skriftligt material samt lärarintervjuer i tre klasser på det 

samhällsvetenskapliga programmet inom ramen för Lpf-94:s kursplaner i historia A.52 

Bland resultat som kan vara relevanta för denna studie kan nämnas Lilliestams slutsats att 

tidsjämförelser (främst då till nu) är vanligt förekommande, men att: ”De frekventa 

tidsjämförelserna kan också vara problematiska i sammanhanget. Vad är det egentligen som 

man ska urskilja?” och att nyckelbegreppen aktör och struktur blir implicit uttryckta i 

undervisningssituationen.53 Frågan om hur explicit en viss typ av historiska kunskaper 

uttrycks – i Lilliestams avhandling i en undervisningskontext – kan överföras till frågan hur 

explicit denna studies lärare är i vilka historiska kunskaper som efterfrågas i 

klassrumsbedömningarna. 

Också Wendell har ett klassrumsfokus, och bland resultaten kan noteras att 

”sammankopplande redskap”, dvs. olika typer av jämförelser, inte kan ses som 

sammanbundna med särskilda användningsområden, utan ”kan betecknas som 

områdesöverskridande”, ett slags universalredskap.54 För denna studie är det av intresse att 

se, om det finns indikationer på att ”sammankopplande redskap” är del av historisk kunskap 

som också ingår i lärares klassrumsbedömningar. Wendell undersöker specifikt hur fem 

gymnasielärares orsaksförklaringar avser att bidra till historisk förståelse i klassrummet. 

                                                           
47 aa, s. 19f. De finländska lärarnas externa prov är det obligatoriska ämnesrealprovet (ÄRP), medan de svenska 

lärarna är verksamma i Skåneregionen och engagerade i det frivilliga ”Historielärarnas prov” (HLP). 
48 aa, s. 100f. 
49 aa, s. 101-104. 
50 Lilliestam (2013), s. 17. 
51 aa, s.61f. 
52 aa, s. 80-83. 
53 aa, s. 192, 201, 204. 
54 Wendell (2014), s. 110. 
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Metoden är inledande intervjuer och ljudupptagning av lektionskommunikationen mellan 

lärare och elever.55 Medverkande lärares förklaringar analyseras i fråga om 

begreppsanvändning (tankebegrepp), aktörs- eller strukturorientering, förklaringsform – 

främst som konsekventiell (orsak före verkan; förloppsinriktad) och/eller som faktoriell 

(verkan före orsak; analysinriktad). Därtill undersöks hur ”sammankopplande redskap” eller 

olika typer av jämförelser används. Dessa aspekter relateras till vad förklaringarna ska 

användas till: att förstå förändring, kontinuitet, historisk empati, evidens eller 

nutidsorientering.56  

Som framgår av forskningsöversikten hittills har studier inom andra ämnesområden än 

historia endast noterats. Dock finns anledning att lyfta fram Agneta Grönlunds forskning 

som har bedömningstema och återkoppling i fokus och som därför kan fungera som 

referens till frågor om återkopplingsinslaget i denna studies klassrumsbedömningar.  

Grönlunds syfte är inriktat mot ”återkopplingens karaktär i olika sammanhang”.57 För att 

beskriva denna placerar Grönlund in återkopplingshandlingar utifrån syfte i fyra kategorier: 

uppgift i fokus, betyg i fokus, lärprocess i fokus samt elevens självstyrning i fokus.58 

Sammantaget ser Grönlund att återkopplingens karaktär avgörs av arbetsuppgiftstyp, t.ex. 

återkopplas skriftliga prov och inlämningsuppgifter summativt med betyg och/eller uppgift 

i fokus.59 En övergripande slutsats är att: ”… återkoppling används på flera sätt och i olika 

sammanhang och att det finns villkor i ämnesklassrummet som bidrar till att återkopplingen 

används på ett sätt som inte har förutsättningar att stödja lärandet.”60 Avslutningsvis 

formulerar Grönlund en forskningsuppgift som ligger helt i linje med denna studies fråga 

om bedömningens innehåll: ”Likaså behövs det forskning när det gäller återkopplingens 

ämnesmässiga innehåll.”61  

Inom samhällskunskapsämnet och med bedömning som tema finns också Tobias Janssons 

licentiatuppsats. Janssons syfte med studien är att undersöka vilka kunskapsformer lärare i 

samhällskunskap på gymnasiet testar eleverna på i sina skriftliga prov.62 Studiens 

tolkningsram utgörs av Blooms reviderade taxonomi samt ramfaktorteorin.63 Jansson 

intervjuar dels medverkande lärare om deras provpraxis och provfrågor, dels analyseras 

provsvar och lärares kommentarer med hjälp av en matris (dimensionerna 

innehållskunskaper och kognitiva processer/förmågor) utifrån Blooms reviderade 

                                                           
55 aa, s. 5-15. 
56 aa, s. 21-30. Lilliestams och Wendells undersökningar har sin utgångspunkt i ”historical thinking”, vilket även 
Martin Estenberg (2016) har i sin studie. Studiens empiri utgörs av medverkande gymnasielärares skriftliga 
material och dess framträdande tankeredskap. Således är studien inriktad mot aspekten ”avsedd undervisning” 
och omfattar inte förekommande klassrumsbedömningar i iscensatt undervisning. 
57 Grönlund (2011), s. 21. 
58 aa, s. 54f. 
59 aa, s. 110-115. 
60 aa, s. 124. 
61 aa, s. 125. 
62 Jansson (2011), s.13. 
63 aa, s. 21. 
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taxonomi.64 Studiens resultat beträffande provpraxis kan sammanfattas med att 

medverkande lärare visar på en ”viss överenstämmelse” med betygskriterierna, medan 

överenstämmelse mellan prov och kursmål är svagare.65 

Även Lisa Björklund Boistrups och Viveca Lindbergs och Ragnhild Löfgrens 

forskningsresultat i helt andra ämnen än historia eller samhällskunskap kan tillföra 

jämförelseaspekter på klassrumsbedömningar i historieämnet, eftersom deras 

undersökningsobjekt är just bedömning i ett ämnesklassrum.66 Björklund Boistrups 

avhandling undersöker med hjälp av videoanalys hur klassrumsbedömning i matematik 

påverkar elevers (10-åringar) engagemang (agens) och lärande.67 Avhandlingen 

utkristalliserar fyra bedömningsdiskurser i lärarnas återkopplingar inom ramen för formativ 

bedömning.68 Lindbergs och Löfgrens studie undersöker kemiundervisningens form och 

innehåll med hjälp av IRE-mönstret (initiering/fråga, respons/svar, evaluering/feedback). 
69 Syftet är att bidra till kunskapsutvecklingen om vidare förståelse av formativ bedömning, 

dels genom att identifiera typer av frågor, svar och feedback, dels jämföra och belysa ”vad 

som blir tillgängligt för eleverna att lära” i fråga om innehåll i feedback.70 Studiens resultat 

pekar på att lärarfrågorna i det svenska klassrummet ”riktade elevernas uppmärksamhet 

bort från kemiämnet” med hjälp av vardagsassociationer, medan läraren i det 

finlandssvenska klassrummet ”istället ramade in frågorna i kemiämnet”. Gemensamt för 

bägge klassrum var de slutna frågornas dominans, ett resultat som kan jämföras med denna 

studies.71 

 

1.3.3 Anglosachsisk historiedidaktisk forskning som relaterar till bedömning 

Denna del i forskningsöversikten begränsas av språkkunnighetskäl till exempel på 

engelskspråkig forskning, närmare bestämt engelsk, amerikansk och kanadensisk – här 

under samlingsnamnet anglosachsisk historiedidaktisk forskning. Det är inte heller endast 

språkbegränsning som kan innebära ett problem. Att relatera olika nationellt 

kontextualiserade resonemang till varandra är möjligt, men att direkt överföra resonemang 

                                                           
64 aa, s. 26, 36-39. 
65 aa, s. 114f. Som redan noterats undersöker även Christina Odenstad (2010) gymnasielärares skriftliga prov i 
samhällskunskap. Bland resultaten kan nämnas förekomsten av prov som inte utmanar eleverna att visa samtliga 
förmågor i ämnesplanen och att uppgifter av förståelsekaraktär oftast krävs för de högre betygen, s. 147. 
66 Studier med helt andra teoretiska utgångspunkter eller annat fokus än denna studies historiedidaktiska 
inriktning kommenteras endast kort här, t.ex. Helena Korps avhandling (2006). Korps utgångspunkt är att betyg 
och betygssystem ofta diskuteras utifrån ett ”förgivettagande”. I stället vill Korp diskutera ur ett 
”systemövergripande, reproduktionsteoretiskt perspektiv” och ”anamma ett mer kritiskt perspektiv”, ”ett 
reproduktions- och konfliktteoretiskt perspektiv”, s. 9-13. Bengt Selghed (2004) undersöker trettio lärares 
yrkesmässiga förhållningssätt till det mål- och kriterierelaterade betygssystemet. 
67 Björklund Boistrup (2010), s. 2-6. 
68 aa, s. 202f. De fyra förhållningsätten formuleras av Björklund Boistrup: ”Do it quick and do it fast”, ”Anything 
goes”, “Anything can be up for a discussion” samt “Reasoning takes time”. Diskurserna beskrivs som mindre eller 
mer funktionella för elevernas engagemang och lärande. 
69 Lindberg och Löfgren (2011), s. 238. 
70 aa, s. 244. 
71 aa, s. 270f. 
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från ett lands utbildningssystem till ett annat, i det här fallet Sverige, kan vara vanskligt. Den 

typen av svårighet uttrycks av Christer Karlegärd och Klas-Göran Karlsson apropå frågan 

om frånvaron av en allmänt accepterad definition av ett grundläggande begrepp som 

historiedidaktik: ”Förklaringen sägs vara att själva den historiska utvecklingen nått olika 

långt och att historievetenskapen och historiemedvetandet har så olika karaktär i olika 

länder, samt att relationen mellan dessa storheter uppfattas på så olika sätt i olika nationella 

kulturer.”72 På samma vis diskuteras bedömning på olika sätt mot bakgrund av aktuella och 

nationella skoldebatter. 

Anglosachsisk historiedidaktisk forskning som kan relateras till bedömning förefaller i stor 

utsträckning fokusera kunskapsdilemman förorsakade av motsvarande nationella prov 

(high-stake tests) alternativt nationella historiekanon (collective memory). O.L. Davies Jr:s 

uppfattning är exempel på det förra deltemat: ”The idea of ’measuring history’ can only be 

ludicrous.”[---]“That realization – the impossibility of measuring history – is exactly of the 

key points of this book.”73 Som exempel på det senare deltemat kan Stéphane Lévesques 

utgångspunkt tjäna. Lévesque menar att samtidsförändringar som det kalla krigets slut, 

östblockets upplösning, massmigrationer samt globalisering av kultur, religion och identitet 

väcker frågan om vems historia som ska undervisas i skolan.74 Bruce A. VanSledright vill 

med sina undervisningsexempel förnya historieundervisningen och få eleverna att ställa 

frågor till historien – att kritiskt undersöka nationella narrativ – i stället för att okritiskt 

tillägna sig och rekapitulera “collective memory”.75 Samma utgångspunkt och mål kan Sam 

Wineburg sägas ha. Wineburg kommenterar en specifik amerikansk kontext; ett skolsystem 

som – enligt Wineburg – fokuserar på minneskunskaper och förfäras över hur lite elever 

kan, i stället för att undersöka det de kan och hur de tänker76 kombinerat med debatt om i 

vilken grad National History Standards bör eller inte bör ha en nationell och kollektivistisk 

(därtill vit, anglosachsisk) inriktning.77 Utifrån historietänkandets didaktik beskrivs med 

hjälp av laborativ metod (två meriterade lärare ombeds granska ”six papers”, tre essäer samt 

arbete med första- och andrahandskällor i en klass) ett alternativ till ”National Teacher 

Examination” och dess flervalsfrågor.78 Wineburg analyserar och diskuterar bl.a. lärarnas 

bedömningsarbete, t.ex. kommentarer och betygssättning.79 Slutsatsresonemanget roterar 

kring lärarnas olika ämnessyn och dess bakgrund; en är mer produktorienterad, medan den 

andre är mer processorienterad80 och olika hypoteser om orsakerna till skillnaderna 

diskuteras.81  

                                                           
72 Karlegärd och Karlsson (1997), s. 5. Karlegärd och Karlsson refererar här till den internationella biografiska 
studien Historical Culture – Historical Communication. International Biography, band 83, 1994, s. 11. 
73 Davies, O.L. Jr. Förord i Grant, S.G. (red.) (2006). 
74 Lévesque (2008), s. 5. 
75 VanSledright (2011), s. 21ff. 
76 Wineburg (2001), se förordet vii-xiii. 
77 aa, s. 3f. 
78 aa, s. 173f, 179, 188-191. 
79 aa, s. 176ff. 
80 aa, s. 179-186. 
81 aa, s. 186f. 
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1.3.4 Bedömningsforskning inriktad mot formativ bedömning som metod 

Denna studie avser att fokusera historielärares klassrumsbedömningar och dess innehåll ur 

ett historiedidaktiskt perspektiv, men berör även begrepp som utvecklats i 

bedömningsforskning inriktad mot formativ bedömning som metod, vilket föranleder en 

kort presentation nedan. 

Ett framträdande tema inom bedömningsforskning är intresset för formativ eller framåt-

syftande bedömning, numera benämnd bedömning för lärande.82 Ett sätt att närma sig de 

formativa bedömningsprinciperna är att vända sig till John Hattie och Helen Timperley, 

vars formulering i The Power of Feedback: ”Feedback is one of the most powerful influences 

on learning and achievement…”83, bör vara brett använd i dagens skolsverige. Rapporten 

sammanfattar resultaten av 100-tals olika studier, berör 100-talet variabler som kan tänkas 

påverka elevers lärande ur ett effektperspektiv och lanserar också en modell84 för formativ 

bedömning, vilken refereras i annan litteratur.85 

Hattie och Timperley lyfter fram återkopplingens betydelse och definierar den: ”…feedback 

is conceptualized as an information provided by an agent… regarding aspects of one’s 

performance or understanding.”86 En central tankegång är att ”feedback” bör ha ett 

formativt huvudsyfte: ”…the main purpose of feedback is to reduce discrepancies between 

current understandings and performance and a goal.” Effektiv “feedback” ska besvara tre 

frågor: ”Where am I going? (What are the goals?), How am I going (What progress is made 

toward the goal?), and Where to next? (What activities need to be undertaken to make better 

progress?)”. Frågorna benämns också i termerna: ”feed up, feed back, and feed forward”.87 

Frågorna kan inriktas mot olika nivåer (levels): uppgift, process, egenkontroll samt person.88  

Vidare beskriver Hattie och Timperley hur ”feedback” förutsätts av bedömning som 

integreras i undervisningen: ”Effective teaching… also involves assessing and 

evaluating…”89 och ”Assessment can be considered to be activities that provides teachers 

and/or students with feedback information…”90 Rapporten avslutas med att betona att 

verkningsfull feedback måste kombineras med ”effective instructions in classroom” samt 

att: ”It is important to note, however, that under particular circumstances, instruction is 

                                                           
82 Av praktiska skäl kommer benämningen ”formativ” respektive ”summativ” att användas; under fältstudierna är 
intrycket att de benämningarna är mest spridda och använda i lärares skolvardag. 
83 Hattie och Timperley (2007), s. 81. 
84 aa, se schematisk modell, s. 87. 
85 Inom ramen för en svensk skolkontext kan Anders Jönsson (2011) nämnas som representativ för litteratur av 

handbokskaraktär som refererar till Hattie och Timperleys metastudie. Jönsson beskriver samma principer för 

formativ bedömning (feed up, feed back, feed forward kombinerat på fyra nivåer), och betonar starkt ”alignment” 

(ungefär: överensstämmelse/röd råd mellan mål, instruktioner/undervisning och återkoppling) som betydelsefullt för 

en fungerande formativ kedja i bedömning. aa, s. 6f, 77-80, 130. 
86 Hattie och Timperley (2007), s. 81. 
87 aa, s. 86. 
88 aa, s. 90f. 
89 aa, s. 88. 
90 aa, s. 101. 
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more effective than feedback. Feedback can only build on something; it is of little use when 

there is no initial learning or surface information. Feedback is what happens second…”91 

Formerna för bedömning och återkoppling som forskare i formativ bedömning intresserar 

sig för är ofta av allmändidaktisk karaktär, då dessa kan anpassas till såväl slöjd, franska som 

historia. Ändå bör uppmärksammas att informations- och innehållsaspekten också betonas: 

”feedback is… an information”, liksom att bedömning och återkoppling förutsätts av 

undervisning eller instruktioner: ”Feedback is what happens second…”. På så sätt skapar 

tankegångar i litteraturen om formativ bedömning relevans för denna studies syfte att 

undersöka historielärares klassrumsbedömningar och dess innehåll ur ett historiedidaktiskt 

perspektiv. 

 

1.3.5 Sammanfattning av forskningsläge 

Sett över tid kan alltså forskningsläget om undervisning och lärande i historia beskrivas som 

”historiedidaktikens tomma rum” några år in på 2000-talet. Undantaget Halldéns forskning 

var historiedidaktiken då starkt intresserad av samhälleligt historiebruk. Därefter kan 

konstateras att det tomma rummet har börjat fyllas, främst med studier som inriktats mot 

skriftlig bedömning och hur väl denna överensstämmer med intentionerna i styrdokument. 

Den inriktningen kan också sägas vara en spegling av en allmän formaliseringstendens av 

bedömningskulturen i flera västerländska utbildningssystem En viss ökning av 

ämnesdidaktik klassrumsforskning är en annan tendens, som på sitt sätt kan sägas spegla 

den genomslagskraft som formativ bedömning som metod har haft. Samtidigt är studier av 

klassrummet med lärares fortlöpande bedömningar – i denna studie benämnda 

klassrumsbedömningar – fortsatt få. Av översikten framgår också att studier som fokuserar 

historielärares klassrumsbedömningar i en svensk skolkontext saknas.  

Även om forskningsläget således är sammansatt föreligger på det hela taget ämnesdidaktiska 

forskningsresultat om bedömning, som kan ge stöd i tolkning och förståelse av denna 

studies resultat. Forskningsfrågorna avser att bidra med resultat, så att det som en gång var 

”historiedidaktikens tomma rum” också fylls på med forskning om klassrumsvärlden. 

  

                                                           
91 aa, s. 104. 
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1.4 Syfte och forskningsfrågor  
 

Syfte 
  
I denna studies prolog skisseras lärares bedömnings- och betygsrelaterade arbete som såväl 

aktuellt som spänningsfyllt i en större kontext, vilket också kan understrykas av rapporter 

och utredningar om bedömning och betyg.92 

 

Inom ramen för det historiedidaktiska fältet framhåller t.ex. Husbands att bedömningar är 

viktiga uppgifter i lärarrollen och att dessa är integrerade i klassrumsundervisning på det 

sätt som bl.a. Halldéns lärar-elevdialog illustrerar. Lärares bedömning formar också elevers 

ämnesbild påpekar Husbands. Inom historiedidaktiken belyses även bedömningens 

vanskliga sidor. Både Lévesque och Wineburg pekar på hur nationella ”mätningar”, som 

inriktas mot en nationell historiekanon, riskerar att leda till okritiska förhållningssätt som 

dessutom kan exkludera människor i en starkt föränderlig värld. I den svenska 

historiedidaktiken visar Rosenlunds forskning hur skriftliga bedömningsunderlag tenderar 

att fokusera en viss sorts historiska kunskaper, nämligen på förhand givna 

innehållskunskaper, medan kursplanen föreskriver en större bredd. 

 

På ett övergripande plan utgör dessutom bedömning som fenomen ett epicentrum i ett 

utbildningssystem. Christian Lundahl framhåller hur det moderna kunskapssamhället också 

nödvändiggör kunskapsbedömning på ett sätt: ”som saknar motstycke i historien” och att: 

”Kunskapsbedömningar har vuxit fram som ett av de kraftfullaste pedagogiska verktyg vi 

har för att disciplinera individen – i positiv och negativ mening.”93 Bedömningens roll blir 

därtill ännu mer betydelsefull mot bakgrund av det svenska utbildningssystemets 

utformning, som bygger på en decentraliseringsprincip med kommunalt och fristående 

huvudmannaskap: ”När förvaltningen av skolan decentraliseras och mål snarare än regler 

ska styra lärare och elever, skapas nya behov av bedömningar och utvärderingar.”, 

konstaterar Lundahl.94 

 

De ovan nämnda perspektiven på bedömning kretsar till stor del kring lärares skriftliga och 

formaliserade bedömningsarbete. Mot den bakgrunden finns anledning att komplettera och 

bredda med klassrumsinblickar, där läraren spelar en skolvardagsnära och betydelsefull 

roll.95 Hur historielärares informella klassrumsbedömningar iscensätts ur ett 

ämnesdidaktiskt perspektiv och vilken den roll dessa kan spela i ett större sammanhang är 

dock hittills sparsamt utforskat, vilket framgår av forskningsöversikten.  

 

                                                           
92 Se t.ex. Uppenbar risk för felaktiga betyg, Skolinspektionen, 2014:08, Utvärdering av den nya betygsskalan och 
kunskapskravens utformning, Skolverket, Dnr. 2014:892 samt En gymnasieutbildning för alla, SOU 2016:77. 
93 Lundahl (2014), s. 519. 
94 aa, s. 547. 
95 Jfr. t.ex. betoningen på lärarens betydelse i John Hatties Visible Learning (2008). 
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Denna studie syftar till att undersöka likheter och variationer i historielärares 

klassrumsbedömningar ur ett historiedidaktiskt perspektiv och på så sätt bidra med 

forskningsresultat, som i en förlängning kan relateras till bedömnings- och betygsfrågor i 

dagens gymnasieskola. 

 

Forskningsfrågor 
 

1. Vilka typer av frågor, återkopplingar och instruktioner använder lärare som 
redskap i historieundervisningens klassrumsbedömningar? 
 

2. Vilka aspekter av historiska kunskaper fokuserar lärare i historieundervisningens 
klassrumsbedömningar? Vilka likheter och variationer i aspekter av historiska 
kunskaper kan indikeras? 

 
3. Vilken roll spelar klassrumsbedömningarna i historielärares bedömningspraktik 

som helhet? 
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KAPITEL 2 – Klassrumsbedömningar och dess teoretiska tolkningsram 
 

Denna studie inriktas mot klassrumsbedömningar och de aspekter av historiska kunskaper 

som aktiveras där. Kapitlet definierar inledningsvis begreppet ”klassrumsbedömningar”. 

Därefter presenteras historiedidaktiska perspektiv på historiska kunskaper, då bedömningar 

i ett utbildningssammanhang står i relation till kunskapsaspekter. Dessa perspektiv utgör 

sammantagna studiens teoretiska tolkningsram. 

 

2.1 Klassrumsbedömningar 

Astrid Petterson noterar att: ”I Sverige finns mycket lite forskning vad gäller bedömning i 

klassrummet.”96 Därmed finns inte heller en allmänt vedertagen definition av begreppet 

klassrumsbedömning i en svensk kontext. I engelskspråkig forskningslitteratur används 

emellertid begreppet classroom assessment, som skulle kunna översättas till 

”klassrumsbedömning”. Definitionsfrågan kan således tyckas enkel, men så är inte fallet. 

Classroom assessment och synonyma uttryck till begreppet används av Paul Black och 

Dylan Wiliam i artikeln Assessment and Classroom Learning, i vilken metaanalys av 681 

vetenskapliga titlar presenteras. Black och Wiliam slutsats är bl.a. att bedömning kan gynna 

elevernas lärande om dessa engageras i klassrummets bedömningsprocess. I metaanalysen 

definieras inte begreppets innebörd, men analysen inramas av syftet att undersöka formativ 

bedömnings betydelse för elevers kunskapsutveckling. Bedömning som sker i klassrummet 

underförstås ha formativa syften: ”This article is a review of the literature on classroom 

formative assessment” [Författarens kursivering].97 Den formativa grundtematiken betonas 

ytterligare i inledningen, där Black och Wiliam pekar på bedömningsforskningens 

förskjutning: ”the shift in the focus of attention, towards greater interest in the interactions 

between assessment and classroom learning and away from concentration on the properties 

of restricted forms of test which are only weakly linked to the learning experiences if 

students.”98 Generellt formuleras därmed ett motsatsförhållande som också värderas: 

enskilda och skriftliga examinationsformer (tests) har ett svagt samband med elevers 

lärarande, medan sambandet mellan bedömning och lärande i klassrummet framhålls som 

meningsfullare. 

Teorierna om classroom assessment med formativa syften överförs också till lärare i 

skolvardagen. Av titeln till en handbok av Susan Butler och Nancy McMunn, A Teacher’s 

Guide to Classroom Assessment – Understanding and Using Assessment to Improve Student Learning, 

framgår också att formativ bedömning kan relateras till begreppet classroom assessment; jfr. 

”Assessment to Improve Student Learning”.  

                                                           
96 Pettersson (2010), s. 9.  
97 Black och Wiliam (1998a), s. 7.  
98 Ibid. 
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Butler och McMunn definierar begreppet samtidigt som det breddas utöver formativ 

bedömning som avgränsande inramning:  

Classroom assessment is an ongoing process through which teachers and students interact to 

promote greater learning… in order to diagnose students’ problems, monitor their process, or 

give feedback for improvement. The classroom assessment process also involves using multiple 

methods of obtaining student information through a variety of assessment strategies such as 

written tests, interviews, observations, and performance tasks. 99 

Classroom assessment som en pågående process betonas liksom möjligheten att följa 

elevers arbete och ge återkoppling. I begreppet inkluderar även Butler och McMunn 

bedömningsstrategier, såväl muntliga som skriftliga, vilka blir redskap för läraren att 

informera sig om elevers kunskaper. Det är formuleringen om att läraren i classroom 

assessment kan informera sig om elevers kunskaper som breddar begreppet; att informera 

sig om en elevs kunskapsnivå innebär en värdering av kunskaper, men skulle därmed kunna 

tjäna såväl formativa som summativa syften. 

Föreliggande studie har inte som ansats att specifikt undersöka formativa bedömningars 

effekt på elevers kunskapsutveckling. Denna studies delresultat visar inte heller att 

bedömningar som görs i klassrummet uteslutande har formativa syften. Av dessa skäl blir 

det problematiskt att definiera studiens klassrumsbedömningar med en direktöversättning 

från engelskans classroom assessment. Därför prövas i föreliggande studie följande definition: 

Med klassrumsbedömningar avses lärares muntligt kommunicerade värderingar av elevers historiska 

kunskaper i den pågående undervisningen i klassrummet, oavsett om syftena är formativa eller summativa.  

Det bör betonas att denna muntliga klassrumskommunikation ofta refererar till elevers 

skriftliga produktion, men att prov och inlämningsuppgifter inte utgör primärt 

undersökningsfokus. Skriftligt material har i denna studie tidvis rollen som referensmaterial 

till de muntliga klassrumsbedömningarna. I denna studie används också begreppet 

klassrumsbedömningar i pluralform, dels för att inte automatiskt förknippas med 

engelskans classroom assessment och ett fokus på formativ bedömning som metod, dels för att 

indikera att bedömningar som sker i klassrummet kan ha olika karaktär, olika syften och 

spela olika roll i förhållande till en lärares bedömningspraktik som helhet. 

 

2.2 Historietänkandets didaktik om aspekter på historiska kunskaper 

”Och då jag skrifver svenska folkets historia, känner jag bättre än någon, att det är dess 

konungars.” Så sammanfattade som bekant Erik Gustav Geijer i samtidens romantiska anda 

sin syn på vad historisk kunskap är.100 Historievetenskap och skolans historieämne har 

utvecklats sedan dess. Om synen på historiska kunskaper då var starkt förenklad (och 

                                                           
99 Butler och McMunn (2006), s. 2. 
100 Harrisson, SvD, 2012-11-06. Geijers uttalande gäller Karl IX:s eftermäle. 
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formulerad utifrån ett ensidigt maktperspektiv), är den mer komplex och avancerad nu. 

Dessutom finns en historiedidaktisk bredd i uppfattningen om vad historiska kunskaper 

innebär och består av.101 

Spännvidden i historiedidaktiken kan till exempel beskrivas utifrån teoribildningar om 

historiemedvetande och historiskt tänkande – historiemedvetandets respektive historie-

tänkandets didaktik. Teoribildningarna innebär olika perspektiv och utgångspunkter inom 

historiedidaktiken, vilka dock inte bör betraktas som uteslutande varandra, snarare ha en 

kompletterande funktion.102 

Begreppet historiemedvetande har å ena sidan en tydligt framskriven plats i 

syftesformuleringarna i ämnesplanen för historia: ”Undervisningen i 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.” 

[Författarens kursivering]103 Å andra sidan kan hävdas att GY 11:s styrdokument för 

historia som helhet ger begrepp som kan härledas till det historiska tänkandet didaktik 

större uppmärksamhet. Rosenlund drar den slutsatsen utifrån en jämförande analys av 

ämnesplanerna för Lpf 94 respektive GY 11: ”One aspect of change is that, while the 

syllabus from 1994 was leaning towards the orienting approach, the syllabus from 2011 has 

a larger share of items that address the emphasis of historical methods and thus leans more 

towards the empirical approach.”104 Här tas inte för givet att medverkande lärare realiserar 

gällande styrdokuments intentioner till punkt och pricka. Ändå är det rimligt att anta att de 

tar intryck av dessa skrivningar och uppfattar den inriktning på aspekter av historiska 

kunskaper som GY 11 signalerar.105 Ur forskningsperspektiv är det då likaledes rimligt att i 

analys välja den teoribildning som kan förväntas korrespondera tydligast till en studies 

empiri. 

Därför kommer denna studie att främst relatera till teoribildning och begrepp från 

historietänkandets didaktik, som dessutom har lång tradition av skolnära forskning och 

skolprojekt. Mot den bakgrunden bedöms historietänkandets didaktik kunna erbjuda 

begrepp som lättare kan operationaliseras i en praktiknära studie som denna. 

Historietänkandets didaktik har utvecklat en rad begrepp som inriktar sig på vad det är 

elever skall lära sig och hur de skall tänka, förstå och ”göra historia” (Doing history), i stället 

för att begränsas av en för stark betoning av innehållskunskaper. Begreppsapparatens kärna 

                                                           
101 Som illustration av denna bredd omsatt i olika utbildningssystems policydokument kan en tabellöversikt av 
Susan M. Brookhart tjäna. Begrepp inom ramen för det historiska tänkandet varierar såväl i antal som benämning, 
men Brookhart menar också att: ”…the three conceptions of historical thinking have much in common: cause and 
effect, continuity and change, comparison, context, appropriate use and interpretation of scources, and using 
evidens to offer historical arguments”. Brookhart (2015), s. 184. 
102 Hur de båda teoribildningarna kan sammanflätas diskuteras bl.a. av Rosenlund (2016), s. 26ff. 
103 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan (2011), s. 66. 
104 Rosenlund, David (2016), s. 127. Observera att Rosenlund använder benämningarna ”empirical approach” och 
”orienting approach” för historietänkandets didaktik respektive historiemedvetandets didaktik. Se aa, s. 20. 
105 Att medverkande lärare reflekterar över och relaterar till Gy 11:s ämnesplan i historia framgår av intervjuerna i 
kapitel 4. 
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i historietänkandets didaktik är den teoretiska konstruktionen av två grundläggande 

aspekter på historiska kunskaper: första ordningens begrepp (first order concepts) och 

andra ordningens begrepp (second order concepts). Här ska betonas att huvudaspekterna 

inte framhålls som ett ”antingen-eller”, utan står i ömsesidig och överlappande relation.  

Benämningen på dessa grundläggande aspekter – eller detta begreppspar – varierar, en 

variation som inte låter sig beskrivas uttömmande inom ramen för denna studie. Mot 

bakgrund av att historiedidaktiker inom historietänkandets didaktik verkar inom ramen för 

olika nationella utbildningskontexter varierar de begrepp som betraktas ingå i ”second order 

concepts” och dessas relation till ”first order concepts”. Här skisseras endast några 

huvuddrag. 

Peter Lee använder uttrycken ”first order concepts” och ”second order concepts”. ”First 

order concepts” beskriver ämnesstoffet; historiskt specifika kunskaper i sig. Innehållet 

beskrivs som enkla fakta respektive sammansatta, s.k. kolligatoriska begrepp. ”Second order 

concepts” kan sägas vara en uppsättning begrepp som beskriver kognitiva förmågor att 

organisera och strukturera ämnesstoffet; centrala tankeoperationer i att tänka historia. 

”Second order concepts” ses inte som epokbundna.106 Ibland uttrycks huvudbegreppsparet: 

”substantive and procedural knowledge”.107 

De procedurbegrepp eller andra ordningens begrepp Peter Seixas lyfter fram benämns: 

signifikans, belägg, kontinuitet och förändring, orsak och konsekvens, historiskt 

perspektivtagande samt den etiska dimensionen. Begreppen speglar historiskt tänkande 

som elever bör utveckla och som lärare ska ta fasta på i sin bedömning.108 Denna 

begreppsuppsättning rubriceras numera av Seixas tillsammans med Morton som The Big 

Six Historical Thinking Concepts: “The six historical thinking concepts constitute a 

framework or helping students to think about how historians transform the past into history 

and to begin constructing history themselves.” Seixas betonar att koncepten inte skall ses 

isolerade från varandra, ej heller kan förstås utan “the material, the topics, the substance”, 

dvs. kunskapsinnehållet – ”the ’content’”.109  

Ytterligare exempel på variation av innehåll och relationen mellan ”first and second order 

concepts” ges av VanSledright. I hans resonemang är frågorna till det förflutna centrala. 

Frågorna utforskas i ett samspel mellan ”second-order organizing concepts and ideas”110 

                                                           
106 Lee, (2006), s. 129ff.  
107 Jfr. t.ex. Lèvesque (2008), s. 29f. 
108 Seixas (2006), se särskilt s. 1f. Lévesque (2008) uttrycker en liknande, men inte identisk, uppsättning: 
signifikans, kontinuitet och förändring, framsteg och nedgång, källkritik samt empati. s. 17, s. 29f, s. 37. 
109 Seixas och Morton (2013), s. 4. 
110 ”Causation, significance, change over time (e.g. progress, decline), evidence (i.e.  author perspective, source 
reliability, nature of sources), historical context, human agency, colligations (e.g., the American Revolution Period, 
the Progressive Era)”, VanSledright (2011), s. 50. 
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och ”Procedural/Strategic Practices”.111 Resultatet av det arbetet ses som ”First-order 

knowledge of the past”, tolkningen av det förflutna.112  

En uppfattning som historiedidaktiker inom historietänkandets didaktik uttrycker – och 

som kan ses som en gemensam nämnare, oavsett variationer i begreppsanvändning – är 

dock uppfattningen att: ”Without working with these concepts, students cannot understand 

history and how it works” – att kunna och förstå historia är att undersöka och tänka 

historiskt.113 Därmed kan tolkas att generellt sett finns en tyngdpunkt på just det historiska 

tänkandet och dess kognitiva förmågor, medan frågan om innehållskunskapernas 

beskaffenhet inte ägnas samma uppmärksamhet.114  

Det bör påpekas att innehållsaspekten över tid har fått en mer framskjuten position inom 

det historiska tänkandets didaktik, t.ex. pekar Denis Shemilt på hur brittiska ansträngningar 

under 2000-talet att utveckla elevers historiekunskaper generellt tycktes ha misslyckats. I 

stället för breda sammanhängande och användbara ”pictures of the past” lämnade elever 

skolan med fragmentariska kunskaper och liten förmåga att koppla dessa till samtida 

händelser.115 Shemilt föreslår därför ”frameworks”, maximalt fyra, som ett sammanhållande 

undervisningskoncept, i alla fall för yngre elever: ”Modes of Production; Political and Social 

Organisation; Growth and Mowement of People; Culture and Praxis”.116  

Dessa förslag på begreppsbenämningar och dess relationer sinsemellan rymmer även i sin 

förlängning mer eller mindre uttalade ställningstaganden om kunskapssyn. I vilken mån 

handlar historia främst om att ha kunskaper om att tänka historisk eller ha kunskaper om 

historiska fakta? The Schools Council History Project, i mångt och mycket ursprunget till 

historietänkandets didaktik, syftade inte bara till att förnya historieundervisningen i 

England; man tog även avstånd till historia som rutinmässig minnesinlärning och 

fokuserade perspektivet ”second order concepts” framför ”first order concepts”.117 

Liknande tankar möter läsare av VanSledright eller Wineburg (Se avsnittet Forskningsläge 

ovan), medan andra historiedidaktiker (jfr. Seixas ovan) mer betonar att båda perspektiven 

är nödvändiga. Synen inom historiedidaktiken på problemet med ett ensidigt innehållsfokus 

beskrivs tydliggörande av Rosenlund, som sammanför Jensens och Seixas’ tankar om 

innehållsaspekten i historia. Ett för starkt innehållsfokus på historiska kunskaper, enligt 

Seixas, leder till att: ”…history education may thus be reduced to nothing more than the 

                                                           
111 ”Doing historical research by examining residua from the past”, aa, s. 52. 
112 aa, s. 50, 52,. VanSledrights modell återfinns också i Assessing Historical Thinking and Understanding (2013), 
se s. 40. 
113Lévesque (2008), citat i förordet av Peter Seixas, s. viii. 
114 Jfr. ”The new approach to history teaching resultated in a emphasis on historical skills and thinking, often at 
the expense of factual and chronological historical knowledge”, Symcox och Wilschut (2009), s. 4. Frågan om 
tyngdpunkt eller balans mellan innehålls- och förmågeaspekten diskuteras också tidigare av Christine Counsell: 
“History teachers and researchers need to analyse much more closely the relationship between those things that 
we have traditionally called ‘content’ and ‘skills’.”Counsell (2000), s. 54. 
115 Shemilt (2009), s. 142. 
116 aa, s. 160f. 
117 http://teachinghistory.org/issues-and-research/research-brief/14961.  
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memorizing of dates, events and specific processes.” Rosenlund sammanfattar att 

historieundervisning blir problematiskt om historiska kunskaper: “…is treated as consisting 

of objective facts. This view of historical knowledge can be categorizes as ‘empiricism’ and 

has been critized since the middle of the twentieth century.”118 Den kritik Rosenlund 

refererar till kan rimligtvis illustreras av t.ex. S.G. Grant som diskuterar hur historiska 

kunskaper skulle riskera att reduceras till redan fastställda och objektiva fakta att memorera. 

Med hänvisning till tidigare forskning om olika lärarroller mejslar Grant fram två 

huvudperspektiv: ”…those who promote the transmission of knowledge (inculcator, 

friendly scholar and scholar psychologist) and those who promote the construction of the 

knowledge (facilitator, nurturer, empowerer, friendly pedaguage).” Utan att bortse från 

historiska faktas betydelse menar Grant att det första perspektivet inte överensstämmer 

med kunskapssynen att historiska kunskaper är: ”…complex, uncertain, revisable and 

always interpreted.”119 

I en svensk kontext diskuterar KG Hammarlund aspekter av historiska kunskaper och tar 

Stephane Lévesques benämningar ”substantive knowledge” samt ”procedural knowledge” 

som utgångspunkt. Hammarlund prövar benämningarna stoff- respektive process-

kunskaper, vilka rymmer ytterligare delbegrepp: ”De förra [begrepp i stoffkunskaper åsyftas 

– Förf. anm.] är begrepp som ordnar och samlar partikulära fakta: monarki, feodalism, 

upplysningstankar. De senare [begrepp i processkunskaper åsyftas här – Förf. anm.] är 

begrepp som berör relationen mellan data och fakta: kausalitet, relevans, kontinuitet, 

förändring.”120 De två kunskapsaspekterna framhålls utgöra en kombination, snarare än ett 

motsatspar. Det går knappast att tänka sig processkunskaper utan stoffkunskaper. Att tänka 

sig stoffkunskaper utan processkunskaper är möjligt, men i praktiken skulle det leda till 

innehållskunnande utan sammanhang och poäng. Det är processkunskaperna som hanterar 

och organiserar ett innehåll. Hammarlund pekar på faran i att låta endera kunskapsaspekten 

bli dominerande, men konstaterar att: ”Förhållandet mellan stoff och process kan variera 

från undervisningssituation till undervisningssituation.” 121 Med hänvisningar till såväl 

filosofer som historiker konstaterar Hammarlund vidare att historiska fakta inte kan vara 

självförklarande på ett isolerat vis; de måste även ingå en sammanhängande berättelse som: 

”(a) bygger på bekräftade data, som (b) ger mening åt dessa data och där (c) data 

underbygger berättelsens anspråk på att vara berättigad och välgrundad. Historisk kunskap 

förutsätter därmed kännedom om och bekantskap med data och redan existerande 

berättelser, alltså den stoffkunskap utan vilken historisk kunskap aldrig kan byggas.”122 

                                                           
118 Rosenlund (2016), s. 22f. 
119 Grant (2003), s. 34ff. 
120 Hammarlund, (2012), s. 15, 19f. Visserligen anger rubriken grundskolan som utgångpunkt för resonemanget, 
men artikelinnehållet spänner över kunskapsfrågan i sig till lärarutbildningens förutsättningar att implementera 
synen på stoff och process, varför resonemangen bedöms som generellt giltiga även ur ett gymnasieperspektiv. 
121 aa, s. 22f. Samtidigt betonar Hammarlund att ”historisk litteracitet är beroende av stoffkunskaper, utan att för 
den skull någonsin kunna reduceras till enbart memorerande av en given stoffmängd.” Ibid. 
122 aa, s. 17-19. Resonemanget gäller vad som kan förväntas av historiker, men handlar ytterst om historisk 
kunskap i utbildningssystem. Att historiska kunskaper byggs av ”kännedom om och bekantskap med data och 
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2.2.1 Fokuserade begrepp från det historiska tänkandets didaktik i analysen 

För analys och tolkning av medverkande lärares klassrumsbedömningar ansluter denna 

studie till det ovanstående skisserade synsättet på vad historiska kunskaper kan vara, dvs. 

att historiska kunskaper byggs av två samverkande kunskapsaspekter – innehåll och 

förmågor – som kombineras och som innehåller ytterligare delbegrepp. Denna studie 

använder benämningarna ”innehåll”123 respektive ”förmågor” för att benämna de två 

aspekterna av historiska kunskaper, dels av rent språkpraktiska skäl (en kanske mer 

passande benämning, t.ex. organiserande tankeredskap, blir otymplig) dels då det föreligger en 

risk att en alternativ benämning som processkunskaper, dvs. hanteringen och 

organiseringen av innehåll, kan blandas samman med en diskussion om fokus på kunskap 

som produkt respektive process som ett möjligt motsatsförhållande. 

För analys av studiens empiri har valts att främst fokusera på förmågor i historiska 

kunskaper med hjälp av nedanstående delbegrepp från det historiska tänkandets didaktik. 

Följande delbegrepp är de som prövas implicit i förhållande till empirin i analysarbetets 

tredje steg och explicit i det fjärde steget – se avsnitt 3.3.2:  

• orsak-konsekvens (Cause and Consequence) 

• kontinuitet-förändring (Continuity and Change)   

• historiskt perspektivtagande (Historical Perspectives) 

• signifikans (Significance) 

Motiven för detta val är flera. För det första är dessa aspekter av historiska kunskaper 

tydligast manifesterade i denna studies empiri, medan andra delbegrepp förekommer i 

lärarnas klassrumsbedömningar i mindre utsträckning och några knappt alls.124 För det 

andra är en klar fördel att denna studies resultat kan relateras till aktuell forskning om 

historieämnet inom ramen för Gy11, t.ex. forskningsresultat om delbegreppet orsak-

konsekvens.125 Estenberg konstaterar att: ”Orsak och konsekvens är det tankeredskap som 

är vanligast hos lärarna i studien.”, att: ”…källor och källkritik är näst vanligast tillsammans 

                                                           
redan existerande berättelser” exemplifierar Per-Arne Karlsson (2014) genom att visa hur meningslös fakta 
(matchresultat Sverige-Tyskland 1941 och 1942) får mening genom att sättas in i ett större sammanhang – var 
och under vilka omständigheter matcherna spelades med världskrigsutvecklingen som fond, s.10ff. 
123 Användning av synonyma ord i denna studie, tex. ”stoff”, ”fakta”, ”innehållskunskaper” och ”faktakunskaper”, 
avser ”innehåll”. 
124 Att så är fallet kan bero på att ämnesplanens första formulering i kunskapskraven har fått genomslag: ”Eleven 
kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika 
tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och 
händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.” I formuleringen, som är liktydig i Hi1a och Hi 1b, ryms de två 
förstnämnda delbegreppen tydligt. 
125 Både Joakim Wendel och Martin Estenberg undersöker detta delbegrepp, om än på skilda sätt. Wendel 
fokuserar olika slags historiska förklaringar om orsak och konsekvens i klassrummet, medan Estenberg inventerar 
förekommande tankeredskap i medverkande lärares skriftiga material under en hel kurs. Utifrån inventeringen gör 
Estenberg en fördjupad analys av lärarnas hantering av källor och källkritik samt orsak och konsekvens – se 
avsnitt 1.3.2 i denna studie. 
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med kontinuitet och förändring” samt att: ”Tankeredskapet perspektiv framstår som 

sporadiskt hos alla de lärare som på ett eller annat sätt arbetar med det (fyra av sju).”126  

Även om denna studie inte avser att undersöka orsak-konsekvensbegreppens varierande 

karaktär, kan i sammanhanget noteras att frågan om kausalitetsresonemang som aspekt av 

historiska kunskaper också ägnas uppmärksamhet i internationell forskning. Som exempel 

kan anföras James F. Voss, Joseph Ciarrochi och Mario Carretero, vilka har undersökt hur 

universitetsstudenter förhåller sig till kategorierna tillräckliga och nödvändiga orsaker och 

dess rangordning i skriftliga essäer om Sovjetunionens kollaps.127 

I denna studie antas att undervisning och instruktioner är bedömningens och 

återkopplingens förutsättning, oavsett bedömningens och återkopplingens syften. På 

samma sätt som lärares undervisning i ett ämne präglas av en mer eller mindre reflekterad 

uppfattning om vad historiska kunskaper kan vara, präglas bedömning och återkoppling av 

densamma.128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
126 Estenberg (2016), s. 42 f. 
127 Voss, Chiarrochi och Carretero (1998), s. 199–202. 
128 Listan på aspekter som formar en lärares klassrumsbedömningar kan givetvis göras betydligt längre. Vilken 
roll spelar t.ex. läromedel och externa prov? Alla aspekter kan dock inte hanteras inom ramen för denna studie. 
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KAPITEL 3 – Begrepp, datainsamling, databearbetning och analys 
 

I detta kapitel definieras och avgränsas inledningsvis centrala begrepp. Därefter beskrivs 

hur studiens empiri har genererats, bearbetats och analyserats. 

 

3.1 Begrepp 

Följande avsnitt innehåller resonemang som syftar till att definiera vad som menas med 

bedömning, bedömning – en del av undervisningen, bedömningspraktik samt klassrumsbedömningarnas 

redskap – frågor, återkopplingar och instruktioner i föreliggande studie. 

 

3.1.1 Bedömning 

Som har framgått av forskningsöversikten kan bedömningsbegreppet vidgas till att också 

inkludera elever som bedömare. Hatties och Timperleys bedömningsdefinition lyder: 

”Assessment can be considered to be activities that provides teachers and/or students 

[Författarens kursivering] with feedback information…”129 Black och Wiliam formulerar 

en näraliggande definition: ”We use the general term assessment to refer to all those actvities 

undertaken by teacher – and by their students in assessing themselves [Författarens kursivering] – 

that provide information to be used as feedback to modify teaching and learning 

activities.”130 Båda definitionerna inkluderar eleverna som bedömare och är i övrigt brett 

formulerade (activities/all those activities). Det kan även noteras att informationsfunktionen i 

återkoppling betonas; bedömningstankar som inte kommuniceras räknas inte som 

bedömning.131 

I en svensk kontext framhåller Astrid Petterson att: ”Bedömning innebär alltid en värdering 

om något är bra eller dåligt och ofta i skolsammanhang om en prestation uppfyller mål eller 

kriterier.”132 Kenneth Nordgren och Christina Odenstad poängterar att: ”Alla lärare gör 

bedömningar, även om alla inte sätter betyg”, men att bedömningarna kan ha olika syften 

– följa elevers kunskapsutveckling och anpassa undervisningen, samla information inför 

utvecklingssamtal, upprätta åtgärdsprogram eller sätta betyg.133 

                                                           
129 Hattie och Timperley (2007), s.101. 
130 Black och Wiliam (1998b), s. 82. 
131 Exempel på en snävare definition av vad en bedömning kan vara ger Gustavsson et al. Författarna avgränsar 
bedömningsbegreppet: ”…kunskapsrelaterade bedömningar i skolan är förberedda examinationsuppgifter som 
speglar ett eller flera kunskapskrav. Eleverna vet att resultat kommer att bedömas och de vet att resultatet 
kommer att ge underlag för skriftliga omdömen eller betyg.” Klassrumsbedömningar ligger därmed utanför 
handbokens definition: ”…men den [lärare] som endast gör löpande iakttagelser gör inga bedömningar i vår 
mening.” Löpande iakttagelser ses som oannonserade, osystematiska och ej rättssäkra. ”Dock kan löpande 
iakttagelser komplettera resultat på bedömningar och säkerställa eller förändra ett kunskapsomdöme.” 
Gustavsson, Måhl och Sundblad (2012), s. 9, 30. Detta synsätt tolkas vara ett exempel på ”en tilltagande 
formalisering av bedömningspraktiken”, Forsberg et al. (Se Kapitel 1)   
132 Petterson (2010), s. 7. 
133 Nordgren och Odenstad (2012), s. 9. 
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Denna studie ansluter till Nordgrens och Odenstads ståndpunkt, dvs. att alla lärare 

bedömer och därmed värderar elevkunskaper genom att återkoppla på svar, påståenden 

eller frågor. Denna bedömning kan ske i stort som smått, men den är ofrånkomlig. Att 

hypotetisk tänka sig en värderingsfri bedömning är knappast möjligt. Värderingsaspekten 

är avgörande, för att lärare ska kunna ge elever adekvata återkopplingar, följdfrågor eller 

instruktioner. 

Med bedömning avses i denna studie lärares värderande och ämnesrelaterade frågor, återkopplingar och 

instruktioner i syfte att informera sig om vad elever kan och/eller bör utveckla. 

Den muntligt uttryckta bedömningen består av flera delkomponenter. Olika typer av frågor, 

återkopplingar och instruktioner fokuserar kunskaper av olika historiedidaktisk karaktär. 

Klassrumsbedömningarna kan ha olika syften och spela olika roll som del i lärares samlade 

bedömningspraktik. 

 

3.1.2 Bedömning – en del av undervisningen 

Att fokusera och undersöka klassrumsbedömningar innebär emellertid en 

gränsdragningsproblematik. Går det enkelt att skilja bedömning från undervisning? Om en 

studie inriktas mot lärares bedömning av formaliserade och skriftliga examinationer torde 

svaret vara ett enkelt ”ja”.  Det är svårt att hävda att undervisningsaspekten är i förgrunden, 

när elever skriver ett prov eller lämnar in en fördjupningsuppgift. På samma sätt är det svårt 

att tänka sig att bedömningsaspekten är framträdande, om en lärare skulle föreläsa en hel 

lektion utan frågor från vare sig lärare eller elever. Denna studie inriktas emellertid mot 

lärares muntligt kommunicerade, informella och (för det mesta) odokumenterade 

bedömningar som inramas av den kontinuerliga undervisningen, vilket gör att svaret på 

ovanstående fråga blir mer komplex. 

Christian Lundahl menar att forskning kring bedömning har gått från att intressera sig för 

”testing culture” till ”assessment culture”. Den forskningen, påpekar Lundahl, har som 

grundinställning: ”…att undervisning och bedömning inte kan skiljas åt.”134 Formuleringen 

tolkas här poängtera att bedömning alltid står i relation till undervisning, i alla fall i 

utbildningssystem.135 Astrid Pettersson uttrycker att: ”Bedömning är också en ständig 

följeslagare till undervisning…”136 Den uppfattningen ligger nära det påpekande Hattie och 

Timperley gör om återkoppling av bedömning: ”Feedback can only build on something; it 

is of little use when there is no initial or surface information.”137 I denna studie betraktas 

inte undervisning och bedömning vara samma sak, men de hör ihop. Det går att fokusera 

bedömningsaspekten, även i undervisning i ett klassrum.  

                                                           
134 Lundahl (2007), s. 63.  
135 Det svenska högskoleprovet skulle dock kunna betraktas som bedömning utan direkt relation till undervisning. 
136 Petterson (2010), s. 7. 
137 Hattie och Timperley (2007), s. 104. 
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Bedömningsaspekten kommer i förgrunden, när läraren i dialog med eleverna ställer frågor, ger 

instruktioner/svar och gör återkopplingar om ett ämnesinnehåll. 

Som framgår av resonemanget ovan är bedömning i ett utbildningssystem alltid relaterad 

till undervisning. För att bedömningen skall bli begriplig refereras i denna studie också till 

det undervisningssammanhang bedömningen är en del av. 

 

3.1.3 Bedömningspraktik 

Om bedömning är en del av undervisningen, är lärares klassrumsbedömningar i sin tur en 

del av lärares samlade bedömningar. Lärares samlade bedömningar eller bedömning i sin 

helhet benämns i denna studie bedömningspraktik.138  

I forskningslitteratur förekommer ömsom bedömningspraxis, ömsom bedömningspraktik, som 

benämning på lärares arbete med bedömning. I denna studie kommer begreppet 

bedömningspraktik att användas. Det bör poängteras att studien inte har ambitionen att 

undersöka medverkande lärares bedömningspraktik på ett heltäckande sätt. En sådan ansats 

hade – utöver lektionsobservationer – krävt undersökning av lärares för- och efterarbete, 

inkluderande både muntligt och skriftligt material mer eller mindre under ett helt läsår; en 

nästintill omöjlig uppgift. Begreppet bedömningspraktik har emellertid sin plats i studien, 

eftersom medverkande lärares klassrumsbedömningar utgör en större eller mindre del av 

en bedömningspraktik. 

Viveca Lindberg använder begreppet bedömningspraktik i plural och menar att följande 

aspekter ingår: ”vad lärarna bedömer, vilka redskap de använder för sina bedömningar, på 

vilka grunder de ger omdömen om eller sätter betyg på elevernas kunskaper och i vilka 

sammanhang de kommunicerar sina bedömningar till elever, deras vårdnadshavare och 

kollegor, och hur detta görs.”139 Denna studie tar avstamp i Lindbergs definition med 

modifiering att på vilka grunder de ger omdömen om eller sätter betyg på elevernas kunskaper 140 samt 

i vilka sammanhang och på vilka sätt bedömningar kommuniceras till elever, deras vårdnadshavare och 

kollegor och hur detta görs inte undersöks specifikt. De delarna i lärares bedömningspraktik 

ligger utanför denna studies undersökningsfokus. 

Utöver klassrumsobservationer är inledande intervjuer den metod som har använts i denna 

studie, för att teckna en bild av medverkande lärares bedömningspraktik. 

 

                                                           
138 Lärares undervisning och bedömningspraktik har även en bedömningskultur som fond, vilket refereras i 
studiens första kapitel. Dock undersöks inte relationen bedömningskultur-bedömningspraktik närmare, då den 
aspekten ligger utanför studiens ram. 
139 Lindberg (2007), s. 133. 
140 Däremot förekommer empiri som tangerar aspekten, t.ex. medverkande lärare som parallellt med elevers 
arbete med inlämningsuppgifter genomförde betygssamtal som spelades in (se Kapitel 4). 
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3.1.4 Klassrumsbedömningarnas redskap – frågor, återkopplingar och instruktioner 

I avsnittet ovan om undervisning och bedömning görs det rimligt att bedömningar inte 

förekommer vid envägskommunikation i en tänkt föreläsningsmonolog, där vare sig lärare 

eller elever ställer frågor. Detta grundantagande gäller fortsatt, vilket innebär att 

klassrumsbedömningar endast uppstår, då lärare och elever har tvåvägskommunikation 

kring ett ämnesinnehåll. 

 

Frågor  

Även om aspekter på historiska kunskaper som medverkande lärare fokuserar i sina 

klassrumsbedömningar utgör denna studies huvudfokus, kan inte formaspekter förbises. 

Som en utgångspunkt för forskningsfråga 1:s första delaspekt om just typer av frågor tjänar 

Margaret och John Heritages, som pekar på frågors grundläggande betydelse: ”Pedagogic 

questioning is a fundamental way of eliciting data about student learning.”141 

Frågor kring ett ämnesinnehåll i ett klassrum beskrivs i litteratur om klassrumsforskning 

oftast följa en grundstruktur, den s.k. IRE- eller IRF-strukturen som är tredelad: I, 

initiation/initiering (det är vanligtvis läraren som står för initiering genom att ställa frågor), R, 

reply/response/svar (elevsvar på lärarens fråga) samt E/F, lärarens evaluation/utvärdering, 

feedback/återkoppling.142 Med svenskämnet som inramning undersöker Anne Palmér elevers 

muntliga språkutveckling i olika kommunikationssituationer. Palmér menar att IRE/F-

strukturen torde vara vanligt förekommande i traditionella lärar-elevsamtal. Dessa samtal 

benämner Palmér: ”det lärarledda helklassamtalet”.143 Som tidigare framgått av 

forskningsöversikten har också Lindberg och Löfberg i sin jämförande undersökning om 

kemiundervisning i Sverige och Finland fokuserat på lärarfrågor, elevsvar och 

läraråterkoppling, dvs. IRE/F-strukturen. Löfgren och Lindberg noterar med referens till 

Ingrid Carlgren (2009) att: ”Ett återkommande resultat inom klassrumsforskning pekar på 

formen för kommunikationen, I-R-E-mönstret (Initiering, Respons, Evaluering), medan 

man sällan haft fokus på innehållsliga aspekter av kommunikationen…”144  

                                                           
141 Heritage (2013), s. 178. Samtidigt påpekas, med hänvisning till Chin (2007) att lärares frågepraktik är 
sparsamt undersökt. Ibid. 
142 Etiketteringen varierar. Ofta refererad är amerikanen Hugh Mehan Learning Lessons - Social Organization in 

the Classroom (1979). Utifrån sociologiska perspektiv är Mehans mål är att beskriva ett klassrums sociala 
organisation (lärares respektive elevers roller) och hur interaktion och lektionsförlopp är såväl hierarkiskt som 
sekventiellt. För att beskriva sekvens i lärar-elevinteraktion använder Mehan begreppen Initiation, Reply, 
Evaluation, s. 71f.  
143 Palmér (2008), s. 23. Palmér kommenterar också att: ”Undervisning som domineras av IRF-strukturen har 
kritiserats för stark lärarstyrning och för att ge litet utrymme för elever att påverka samtalets innehåll eller utveckla 
sina egna tankar.” Av citatet framgår ej vilka som framfört kritiken eller i vilka forum. Palmér hänvisar emellertid till 
forskning som framhåller att strukturen kan ge större elevutrymme, om E/F-ledet kompletteras med följdfrågor. 
Ibid. Palmér (2010) menar att strukturen ger läraren möjlighet att kontrollera och samtidigt aktivera eleverna och 
att principen kan fungera vid genomgångar eller läxuppföljning. Däremot menar Palmér att principen inte är 
tillräcklig, för att utveckla språkfärdigheter, s. 29. 
144 Lindberg och Löfgren (2011), s. 238. 
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Denna studie har fokus på lärares klassrumsbedömningar ur ett historiedidaktiskt 

perspektiv, inte att undersöka formerna för den kommunikation som sker i klassrummet i 

sociologiska termer. IRE-/F-tematiken skulle kunna vara en egen forskningsansats i sig.145 

I denna studie lånas alltså endast tematikens huvudbegrepp in, eftersom de beskriver det 

historiedidaktiska innehållets inramning och dessutom olika kategorier av frågor. Från 

forskning med IRE/F-inriktning hämtas också den huvudsaklig benämningen på 

frågetyper. Tre frågekategorier inom ramen för det lärarledda helklassamtalet preciseras av 

Palmér: testfrågor, autentiska frågor samt uppföljning. Testfrågor är frågor som läraren 

känner till svaret på; det finns rätt eller fel. Autentiska frågor är frågor utan på förhand givna 

svar; det kan finnas fler rätta och godtagbara svar, som ger elever möjlighet att utveckla sitt 

kunnande. Uppföljning (eng. uptake) innebär att lärare i sin återkoppling bygger vidare på 

elevsvarets innehåll och ställer en följdfråga, för att fördjupa elevsvaret.146  

I denna studie tillämpas en huvudkategorisering av frågetyperna utifrån detta resonemang. 

För denna studie bedöms emellertid benämningarna test- respektive autentisk fråga signalera 

värderingen att s.k. autentiska frågor alltid är föredömliga och utvecklande (autentisk – äkta, 

tillförlitlig enligt SAOL), medan s.k. testfrågor (test – prov för utrönande av intelligens eller 

lämplighet enligt SAOL) mindre utvecklande. Palmér kommenterar också att: ”En del 

forskare har ifrågasatt termen autentisk fråga i motsättning till testfråga. En synpunkt är att 

lärarledda klassrumssamtal i sin natur innebär att läraren på olika sätt kontrollerar elevens 

kunskaper och att det vore fel att antyda att testfrågor av olika slag inte vore äkta – 

autentiska – frågor.”147 Denna studie undersöker inte huruvida det föreligger ett 

motsatsförhållande begreppen sinsemellan och hur det i så fall ska värderas. Därför används 

i denna studie istället begreppen öppna frågor, slutna frågor respektive följdfrågor 

(motsvarande autentiska frågor, testfrågor respektive uppföljningar). Av empirin i denna 

studie framgår att även slutna frågor kan ingå i mer öppna och utvecklande resonemang; på 

så sätt blir ett eventuellt motsatsförhållande mest teoretiskt, då frågetyperna i praktiken kan 

komplettera varandra.148 Utöver frågetyperna öppna, slutna samt följdfrågor genererar 

denna studies empiri ytterligare frågevarianter, vilket framgår i nästkommande 

empirikapitel. 

 

 

 

                                                           
145 Liljestrand (2002) visar t.ex.: ”hur läraren leder helklassituationen utan att dominera interaktionen”. För den 
typen av helklassamtal används benämningen IRU (U-uppföljning) eller IRF på engelska (F-feedback), där det 
tredje ledet: ”innebär en vidgning av det traditionella I-R-E begreppet, där E d.v.s. evaluering vidgats till att betyda 
uppföljning (U) i en mer allmän mening”, s. 35ff. 
146 Palmér (2010), s. 28ff. 
147 aa, s. 30. 
148 Av empirin framgår t.ex. att den slutna lärarfrågan ”Var det tyskarna som började?” apropå Versaillesfredens 
villkor används som komponent i ett öppnare och mer utvecklat resonemang om att bedöma moral och ansvar. 
Se s. 94 i denna studie. 
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Återkopplingar 

I enlighet med IRE/F-strukturen skulle en återkoppling i all enkelhet kunna sägas vara just 

det tredje ledets utsaga om i vilken utsträckning det andra ledet överensstämmer 

kunskapsmässigt med det första ledet (som vanligtvis utgörs av en lärarfråga). I 

bedömningsforskning om återkoppling kan emellertid tredjeledet specificeras, så att 

definitionen på vad en återkoppling är kan variera. Utifrån en mängd studier som har 

inriktats på återkopplingars syfte och effektivitet formulerar Hattie och Timperley följande 

definition: ”…feedback is conceptualized as information as provided by an agent (e.g., 

teacher, peer, book, parent, self, experience) regarding aspects of one´s performance or 

understanding.” Denna vida definition omfattande ett flertal agenter som kan leverera 

återkoppling förklaras vidare innehålla ”corrective information” (ungefär ”korrigerande 

information”) som alltid är en konsekvens av ett resultat: ”Feedback thus is a ’consequence’ 

of performance”. Ytterligare förtydligas att: ”… feedback needs to provide information 

specially relating to the task or process of learning that fills the gap between what is 

understood and what is aimed to be understood (Sadler, 1989), and it can do this in a 

number of ways.”149 Som framgår av forskningsöversikten menar Hattie och Timperley 

vidare att effektiv återkoppling innehåller tre frågor (Vilket är målet? Hur fortskrider arbetet 

mot målet? samt Vad behöver göras härnäst för att nå målet?) samt att återkopplingen kan 

ha fyra olika fokus (levels): uppgift, process, egenkontroll samt person. Fokus på uppgift 

och person beskrivs som vanliga, men ineffektiva, medan fokus på process och 

egenkontroll är generaliserbara och effektivare.150 Denna studie inriktas mot det 

ämnesmässiga innehållet i historielärares klassrumsbedömningar. Således blir kategorin 

Feedback About the Task, dvs. lärares återkoppling på en uppgift, som främst fokuseras.  

Hatties och Timperleys beskrivning av återkopplingars innebörd och olika syften uppfattas 

här ligga nära teorier om formativ bedömning/bedömning för lärande som metod. Till 

grund för denna tolkning ligger betoningen och exemplen på att återkoppling innehåller 

”corrective information”, dvs. information som förändrar, ändrar riktning etc. i positiv 

mening. Å ena sidan skulle därmed en lärarreplik: ”Ja, det är klart.”151 inte klassas som 

återkoppling utifrån Hatties och Timperleys resonemang (Den innehåller ingen 

korrigerande och/eller förändrande information). Å andra sidan ligger lärarrepliken i linje 

med den klassiska IRE/F-strukturen (Repliken ”Ja det är klart” är indirekt relaterad till 

lärarfrågan och direkt relaterad till elevsvaret), och de flesta lärare och elever skulle uppfatta 

repliken som exempel på bekräftande återkoppling. För att göra återkopplingsbegreppet 

mer empiri- och praxisnära används därför i denna studie en modifierad definition på 

återkoppling.  

                                                           
149 Hattie och Timperley (2007), s. 81 f.  
150 aa, s. 87 samt s. 91-97. 
151 Replik till rätt elevsvar ”Censur”, Se s. 58 i denna studie. 
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Återkopplingar är värderande lärarutsagor om elevutsagor. Återkopplingar kan vara kortfattat 

bekräftande eller avvisande, men kan också innehålla information som kan korrigera skillnaden mellan 

aktuella och värderade elevkunskaper och det som ska uppnås inom ramen för ett undervisningsmål i ämnet. 

 

Instruktioner 

Att betrakta instruktioner som ett redskap i klassrumsbedömningarna är inte helt givet, 

eftersom ordet ”instruktion” har betydelsenyanser. SAOL definierar instruktion som: 

“anvisning; sammanfattning av anvisningar; handling”, dvs. ett fokus på tillvägagångssätt.152 

Definitionen i Nationalencyklopedins ordbok ligger nära SAOL:s och lyder: “anvisning om 

lämpligt tillvägagångssätt…”, men om verbformen instruera anges även betydelsenyansen: 

”undervisa”.153 Även i engelskspråkiga lexika definieras instruction i första hand som: ”a 

written information that tells you how to do or use something” eller ”a statement telling 

someone what they must do”, men också som: ”formal teaching that you are given in a 

particular skill or subject”.154 Skillnaden är att de första definitionerna har ett fokus på 

agerande och åtgärder, medan den senare handlar om ämnesinnehåll i 

undervisningssammanhang.   

Då empirin visar på flera exempel, i vilka lärare i sin handledande roll kan ge återkoppling 

som övergår i en instruktion om tillvägagångssätt, blir instruktioner så nära relaterade till 

återkoppling att de i denna studie betraktas som ett redskap som i mindre eller högre grad 

kan ingå i lärares klassrumsbedömningar.155  

Med instruktioner avses i denna studie lärares förslag och rekommendationer om hur elever skall tänka och 

gå till väga för att klara av en uppgift.  

 

3.2 Datainsamling 

Till denna studie knöts ursprungligen sex historielärare och sex klasser, tre på 

studieförberedande program och tre på yrkesförberedande. Efter överväganden utifrån 

frågan om studiens arbetsekonomi och frågor om vilka resultat empirin kunde bidra med 

begränsades studien till att omfatta fyra lärare och fyra klasser, två på studieförberedande 

program och två på yrkesförberedande.  

 

                                                           
152 SAOL (2013). 
153 Nationalencyklopedins ordbok (2004). 
154 Longman Dictionary of Contemporary English (2012). 
155 Av empirin framgår t.ex. hur en medverkande lärare återkopplar bekräftande en elevs påpekande att 
fördjupningen tar upp allmän och lika rösträtt varpå en instruktion följer: ”Det var bra att ni kommenterade detta 
här, det kan man kanske jämföra med andra länder lite grann och se; vem var snabbast med det här?” Se s. 108 i 
denna studie. 
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3.2.1 Klassrumsobservationer 

I studien har klassrumsobservationer varit huvudmetod att samla in data om lärares 

klassrumsbedömningar, men ljudupptagningar innehåller också samtal med elever i 

grupparbete, enskilda återlämningssamtal eller samtal inför betygssättning Alla lärarna 

genomförde betygssamtal parallellt med elevers arbete med uppgifter av olika slag.156   

Observationsrollen i fältstudier graderas och benämns ofta utifrån i vilken utsträckning 

observatören interagerar med studieobjekt i en social miljö.157 Alan Bryman beskriver att: 

”Etnografi och deltagande observation inbegriper ett långvarigt engagemang från 

forskarens sida när det gäller studerade personers sociala liv.”158 Definitionen innehåller 

nyckelorden ”långvarigt engagemang” samt ”studerade personers sociala liv”. Det är frågan 

om denna studie kan betraktas ha inneburit ”långvarigt engagemang”, vare sig ur forskar-, 

lärar- eller elevperspektiv. Medverkande lärare har visserligen ingått i studien under några 

månaders tid, men endast 4-6 möten (intervju samt observationstillfällen) spridda över tid 

har genomförts. Dessutom är studiens fokus klassrumsbedömningar ur ett 

historiedidaktiskt perspektiv, och inget fokus är lagt på ”studerade personers sociala liv”, 

lärar-elevroller, hierarkier e. dyl. Därför bör observatörsrollen inte beskrivas med 

benämningar som förknippas med etnografiska studier. Observatörsrollen beskrivs därmed 

helt enkelt ha varit öppen, men icke interagerande, dvs. kontakt eller interaktion med 

medverkande lärare eller elever under observationerna har undvikits. Någon gång har 

medverkande lärare involverat författaren i undervisningen genom direkt tilltal, vilket 

endast replikerats kort och dialogavslutande.  

I klassrummen valdes en fast observatörsplacering, så att det var möjligt att betrakta lärare 

och klass ”från sidan”. När lärare gick runt i klassen eller gick till angränsande grupprum 

behölls den fasta observatörsplaceringen, för att undvika att lärare och elever skulle uppleva 

inspelningssituationen som alltför påträngande. I samhällsvetenskaplig forskning påpekas 

ofta att observationssituationer kan skapa beteenden som är ”atypiska”; medverkande i en 

observation kan anstränga sig extra, för att göra ett positivt intryck. Denna s.k. reaktiva 

effekt innebär då att valideten minskar; det som undersöks kommer inte till samma uttryck 

som i vardagen, då observation inte görs. Samtidigt noteras att medverkande relativt snabbt 

vänjer sig vid observationssituationen, vilket ökar validiteten.159 Förekomsten av en reaktiv 

effekt gäller med all säkerhet även denna studie. Det finns å ena sidan inspelningssekvenser, 

då medverkande elever uttrycker viss oro och osäkerhet i de första observationerna. Å andra 

sidan finns sekvenser med elever som tar sig friheten att tala in spexigheter, då de sitter med 

lärare i angränsande grupprum. Ur lärarperspektiv finns neutrala kommentarer, t.ex. ”Jo, vi 

ska bli inspelade idag…”160 som uttryck för medvetenhet om observationssituationen. I 

                                                           
156 Dock kom en lärares diktafon att stängas av i samband med elevsamtal (av oklar anledning). Således ingår 
den typen av lärar-elevdialog som inslag i inspelat material från tre medverkande lärare. 
157 Vanliga benämningar som förknippas med etnografiska ansatser är: ”Fullständig deltagare – Deltagare-som-
observatör – Observatör-som-deltagare – Fullständig observatör”, Bryman (2008), s. 388ff. 
158 Bryman (2008), s. 377. 
159 aa, s. 274f. 
160 Observerad lektion, 130515, s. 1. 



39 
 

denna studie bedöms ett visst mått av reaktiv effekt vara både ofrånkomlig och faktiskt 

fördelaktig. Medverkande lärare och klasser var informerade om studiens syfte, och om 

lärare och elever ansträngde sig en smula extra har den ansträngningen i så fall underlättat 

att lyfta fram studiens undersökningsfokus – historielärares klassrumsbedömningar ur ett 

historiedidaktiskt perspektiv. Studien gör inte heller gällande att medverkande lärares 

klassrumsbedömningar automatiskt gestaltas på samma sätt under alla de studiemoment 

och lektioner som ligger utanför studiens observationer. 

Innan fältstudiedelens observationer påbörjades, genomfördes två enklare 

pilotobservationer i två tillmötesgående kollegors klassrum; vid ena tillfället endast med 

block och penna, vid andra med inspelningsutrustning. Med de erfarenheterna valdes för 

denna studie att generellt använda två inspelningsapparater, en ”lärarmikrofon” (hängd 

kring medverkande lärares hals eller buren i handen, beroende på vilket handhavande 

medverkande lärare upplevde som bekvämast) och en ”klassrumsmikrofon” (placerad 

centralt eller upphängd i klassrumstaket). Syftet har varit att maximera möjligheterna att 

kunna spela in lärar-elevdialoger i klassrummet. När inspelningsmaterial har varit 

svåruppfattat på den ena apparaten, har det oftast gått att höra vad som sägs på den andra 

(men inte alltid…).  När lärare förhandsinformerade om att en lektion skulle ägnas åt att 

läraren skulle gå runt till elever under deras arbete med inlämningsuppgift eller 

motsvarande, har emellertid bara en ”lärarmikrofon” använts.  

Vid observationerna har fältanteckningar om klassrumsaktiviteter förts, vilka har fungerat 

som stöd vid genomlyssning av inspelningarna. En ursprunglig ambition att notera vilka 

elever som svarade eller ställde frågor övergavs på ett tidigt stadium. Den typen av 

noteringar hade ändå inte kunnat göras, då lärare befann sig med elever utanför det 

ordinarie klassrummet. Dessutom är studiens huvudfokus lärares klassrumbedömningar, 

inte hur dessa kan uppfattas av elever, hur elever kan interagera med varandra eller hur vissa 

elever kan dominera i en lärar-elevdialog, medan andra tiger.161 

Observationerna förbereddes under samråd om undervisningstillfällen, då lärarna såg 

möjlighet att erbjuda ”tillgång till fältet”. Därmed kan konstateras av observationstillfällena 

ytterst valdes av medverkande lärare i kombination med de begränsningar schemakrockar 

kunde utgöra. I det följande kommenteras kort hur observationer genomfördes med 

respektive medverkande lärare. Datum för respektive observationstillfällen framgår av 

fotnoterna i kapitel 4. 

Lärare 1 föreslog att observationerna kunde inledas i mitten av april 2013. Schemakrockar 

och lärarledigheter gjorde att observationerna kom att delas upp i två sekvenser, en första 

från mitten av april och en andra strax före terminsslut. De tre första observationerna 

genomfördes inom ramen för studiemomentet upplysningstiden och revolutionernas tid, 

medan de tre sista observationerna gäller uppsatsskrivandet i studiemomentet 

                                                           
161 Argumentet ligger i linje hur Wendell (2014) resonerar: ”Eftersom lärarens tal är i fokus skiljer jag överlag inte 
ut vilka elever det är som säger något.”, s. 19. 
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världserövring och konflikter. Totalt observerades sex lektionstillfällen med en sammanlagd 

inspelningstid om drygt sex och en halv klocktimmar. Av de sex observerade lektionerna 

har lektion 130530 inte transkriberats; störande kringljud resulterade i alltför dålig 

inspelningskvalitet. De övriga fem inspelningarna har transkriberats nästintill i sin helhet, 

dvs. längre inslag av sekvenser med lärares undervisningsmonolog utan lärar-

elevkommunikation har endast transkriberats i referatform. 

Observationerna i klassrummet hos lärare 2 inleddes i mitten av april 2013 och kom att löpa 

ända fram till terminsslutet omfattande totalt sex observationstillfällen med en sammanlagd 

inspelningstid om tolv timmar. Observationen 130429 (en lektion om två och en halv 

timme) har dock inte transkriberats. Eleverna gav varandra respons på inlämningsuppgifter, 

och läraren gick runt bland elevgrupper, men inspelningsapparaten kom att läggas för långt 

från ljudkällorna redan under lektionens inledning. Det inspelade materialet blev därmed så 

osammanhängande att det bedömdes som oanvändbart. De tre första observationerna 

genomfördes under studiemomentet mellankrigstiden, som arrangerades som ett 

grupparbete på temat kommunism, fascism och nazism. De tre sista observationerna 

genomfördes, då klassen arbetade med en valfri fördjupning inom tidsspannet andra 

världskriget-nutid. 

Med lärare 3 planerades att genomföra minst fem observationer, men schemakrockar och 

lektionsbortfall av olika skäl kom dock att decimera antalet observationstillfällen till blott 

tre, utspridda mellan mars och maj 2013. Den sammanlagda inspelningstiden är fyra och en 

halv timme. Inspelningarna har transkriberats i sin helhet. De två första observationerna 

gäller studiemomentet första världskriget, mellankrigstid samt introduktion av 

folkmordstemat, medan den tredje och sista observationen gäller enbart folkmordstemat.  

Lärare 4 är den lärare som kom med sist i denna studie. Denna lärares 

klassrumsbedömningar kom att observeras vid fyra tillfällen i maj 2013. Den sammanlagda 

inspelningstiden är knappt fyra klocktimmar.  Samtliga observationer genomförde under 

studiemomentet 1900-talet. Tre av inspelningarna har transkriberats i sin helhet, vilket den 

fjärde och sista inspelningen inte har. Den lektionen ägnades åt elevernas muntliga 

redovisningar och hade inte inslag av iakttagbar bedömning och återkoppling.  

Sammanlagt 27 timmars klassrumsinspelningar ligger därmed till grund för denna studie. 

Kanske hade fler inspelade klassrumsobservationer i sammanhållna sekvenser under längre 

tid varit mer optimalt. Samtidigt är fältstudierna genomförda med största ansträngning att 

maximera observationstillfällena med hänsyn tagen till såväl forskares som medverkande 

lärares aktuella arbetsvillkor. 

 

3.2.2 Intervjuer 

För att samla in data om medverkande lärares bedömningspraktik och för att förstå 

observerade klassrumsbedömningar har inledande intervjuer genomförts. Syftet med 
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intervjuerna har alltså inte varit att avslöja en diskrepans mellan vad lärare säger om 

bedömning och vad de faktiskt gör. Intervjuerna kan beskrivas som semistrukturerade 

utifrån intervjuguide med frågeteman om bedömningspraktiken.162 Intervjuguiden 

fokuserar i vilka sammanhang, i vilka former, i vilka syften och med vilka språkliga uttryck 

läraren anser att bedömning och återkoppling sker. 

Inför fältstudierna har en pilotstudie genomförts, för att utforma intervjuguide och träna 

intervjuteknik rent praktiskt. Två kollegor ställde upp på varsin medellång intervju (20-45 

min). Frågorna kom grovt sett att motsvara intervjuguidefrågorna.163Alla intervjusvar på 

intervjuguidens tio frågor redovisas i kapitel 4 i en mer läsarvänlig form; tio frågors 

intervjusvar redovisas i fem underrubriker. I det följande kommenteras hur dessa 

rubriceringar avser att täcka in begreppet bedömningspraktik utifrån Lindbergs definition 

(Se avsnitt 3.1.3 Bedömningspraktik). 

Med rubriceringen Lärarens tal om bedömningens sammanhang avses i denna studie när och i 

vilken kurskontext medverkande lärare menar att bedömning, men också återkoppling, 

sker. En lärare kan t.ex. mena att hennes eller hans bedömning och återkoppling 

företrädesvis sker kontinuerligt alternativt vid särskilda och avgränsade tillfällen eller hävda 

att ett studiemoment inte blir föremål för bedömning över huvud taget (som då kanske inte 

heller återkopplas). Rubriceringen korresponderar till Lindbergs fjärde fras: ”… i vilka 

sammanhang de kommunicerar sina bedömningar till elever, deras vårdnadshavare och 

kollegor, och hur detta görs.”, men utvidgas i denna studie till att inte bara omfatta i vilka 

sammanhang bedömningarna kommuniceras, dvs. att en återkoppling sker och under vilka 

former, utan också i vilka sammanhang bedömningar i sig förekommer enligt lärarna. 

Däremot utelämnas dimensionen kommunikation: ”till … vårdnadshavare och kollegor.” 

Med Bedömningsformer avses olika typer av examinerande uppgifter, t.ex. papper-och-penna-

prov, hemtenta, inlämningsuppgift, fördjupningsuppgift, läxprov, seminariedeltagande, 

muntlig redovisning, grupparbete, etc. samt olika former för återkoppling, t.ex. poäng, 

betygsbokstäver, marginalanteckning, längre kommentarer (muntliga eller skriftliga). 

Begreppet former korresponderar till den andra frasen: ”…vilka redskap de använder för 

sina bedömningar…” Lindberg använder begreppet ”redskap”; denna studie använder 

begreppet ”former” och avser såväl olika typer av uppgifter som former för återkoppling. 

Med Bedömningens syften avses om medverkande lärare menar att den egna bedömningen 

främst har en formativ (bedömning för lärande) eller en summativ orientering. Just den 

aspekten ingår inte i Lindberg definition, men är ändå relevant i sammanhanget. 

Rubriceringen Bedömningens roll i planering och undervisning har inte heller en direkt 

motsvarighet i Lindbergs definition, men fungerar som indikator på bedömningsaspektens 

roll inom ramen för undervisningssammanhanget. 

                                                           
162 Jfr. Bryman (2008), s. 415. 
163 Se Bilaga 1. 
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Bedömningens innehåll är en rubrik som korresponderar till den första frasen i Lindbergs 

definition. Aspekten ”vad lärarna bedömer” tolkas här i första hand handla om 

bedömningarnas innehåll, dvs. vilka historiska kunskaper som efterfrågas. Här fokuseras 

formuleringar, som kan relateras till undervisningsämnet historia ur ett historiedidaktiskt 

perspektiv. 

Lindbergs tredje fras: …”på vilka grunder de ger omdömen om eller sätter betyg på 

elevernas kunskaper” pekar på en viktig del i lärares bedömningspraktik. Aspekten 

undersöks ej specifikt i denna studie, men noteras och kommenteras då betygsrelaterade 

resonemang förekommer i lärar-elevdialoger. 

De inledande lärarintervjuerna varierar i längd från dryga 40 minuter till dryga 1 timme och 

10 minuter. Inspelad intervjutid per medverkande lärare återges i nedanstående tabell. 

Inspelningarna har transkriberats i sin helhet. 

Tabell 1 – Lärarintervjuernas inspelningstid 

Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 

43:52 1:12:11 41:08 1:10:40 

 

3.2.3 Dokumentinsamling 

En tredje metod att samla in data var ursprungligen dokumentinsamling, dvs. skriftligt 

material i form av kursplaneringar, målpreciseringar, prov, läxprov, arbetsuppgifter 

(poängsatta, kommenterade eller okommenterade), som medverkande lärare har 

tillhandahållit för kopiering. Under en arbetsfas med denna studie analyserades även detta 

material och skrevs fram. Presentationen av det skriftliga materialet fick dock studien att 

svälla över alla breddar. Därför undantogs insamlat material från studien. Insamlat material 

har dock tjänat som referensmaterial vid analys av lärares klassrumsbedömningar. 

 

3.3 Databearbetning och analys 

3.3.1 Transkriberingsprinciper 

Alla inledande intervjuer har transkriberats i sin helhet, vilket inte gäller de observerade 

lektionerna fullt ut. Längre partier bestående av lärares monolog i helklassundervisning har 

givits referatets form, då dessa inte har haft inslag av iakttagbar bedömning och 

återkoppling (Se ovan 3.2.1 Klassrumsobservationer).  Dialoger som avhandlat annat än 

undervisningsämnet historia, t.ex. fritidsintressen, andra skolaktiviteter etc., har inte 

transkriberats. Den typen av dialoginnehåll har endast givits en notering, t.ex. ”En kollega 

till medverkande lärare kommer in och instruerar klassen om hur de tar sig med allmänna 

kommunikationsmedel till en exkursion samtidigt som kollegan konstaterar att klassen har 

tre prov/examinationer innevarande vecka.”164 Inspelat material innehåller också sekvenser 

                                                           
164 Lärare 2, Observerad lektion, 130603, s. 1. 
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med surr, störande kringljud, brottstycken av repliker eller bara tystnad. Är sekvenserna 

kortare markeras detta med tre tankstreck [---]. Någon inspelad observation har varit så 

svårlyssnad att den fått utgå (Se ovan 3.2.1 Klassrumsobservationer).  

Transkriberingsarbetet har genomförts med en första genomlyssning fras för fras, mening 

för mening, många gånger med omlyssningar. Därefter har en andra genomlyssning 

genomförts, för att dubbelkontrollera att inspelningen uppfattats rätt. När elevreplik har 

varit svår att uppfatta via ”lärarmikrofonen”, har samma avsnitt lyssnats igenom via 

”klassrumsmikrofonen”. Om det ändå inte gått att höra vad som sagts, är det noterat med 

[Ohörbart] i transkriberingen. Tvekan, pauser och lärare-elevrepliker som hakar i varandra 

markeras med tre punkter: [...] Lärare förkortas L och elev E, t.ex.:  

L: …om du kopplar det direkt till Montesquieu, menar då att man behöver en… 

E: ”…som överensstämmer väldigt bra med Montesquieus tankar…” 

L: Precis! 

E. ”…om maktfördelningsprincipen”165 

I transkriberingsarbetet har strävan varit att återge läsbart talspråk. Dock har inte ordval 

eller meningsbyggnad förändrats. Beteckningssystem liknande de som används i CA-

traditionen (Conversation Analysies) tillämpas ej i studien, men om lärar- eller elevutsagor 

innehåller tydliga skratt, pauser eller betoningar anges detta genom notering inom 

hakparenteser.166  

 

3.3.2 Analys av transkriberingarna 

Lindbergs och Löfgrens studie Bedömningshandlingar i två klassrum – Likartat 

kemiinnehåll men skilda inramningar (2011) undersöker med hjälp av IRE/F-mönstret: 

”…vilka slags frågor kemilärare i svenska och finlandssvenska ställer till sina elever, vilket 

innehåll som fokuseras i frågorna, vilka slags svar eleverna förväntas ge och vilken feedback 

lärarna ger på elevernas svar.”167 Eftersom deras studie ligger nära denna studies fokus på 

klassrumsbedömningars form och innehåll, har Lindbergs och Löfgrens studie också 

bidragit med verktyg för bearbetning och analys, men i en något modifierad tappning. 

Lindbergs och Löfgrens bearbetning och analys av datamaterial har skett stegvis. 1. 

Ämnesrelevanta svar väljs ut och räknas. 2. Klassificering av vilken lektionsaktivitet som 

frågorna ingår i. 3. Klassificering av vilket kemiinnehåll som frågorna fokuserar. 4. 

                                                           
165 Lärare 1, Observerad lektion, 130416, s. 2. 
166 Jfr. t.ex. Palmér (2008), s. 33, 53. C.A används främst inom forskning med sociologisk inriktning. 
167 Lindberg och Löfgren (2011), s. 238. 
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Kategorisering av vad eleverna förväntas göra med innehållet. 5. Lärares feedback. 6. 

Jämförelse av klassrummen (steg 3-5).168 

Denna studies transkriberingar innehåller muntlig klassrumskommunikation i historia. 

Lindbergs och Löfgrens stegvisa modell för bearbetning och analys av material har 

inspirerat till bearbetning och analys i fyra steg, för att kunna besvara studiens 

forskningsfrågor: 

I. Beslut om vilka data som bör analyseras närmare.  

II. Underkategorisering av huvudkategorierna i IRE/IRF-mönstret. 

III. Analys av dominerande kunskapsaspekter prövas implicit mot teoretiska begrepp 

om aspekter av historiska kunskaper. 

IV. Kunskapsaspekterna prövas explicit mot teoretiska begrepp om aspekter av 

historiska kunskaper. Variation och likheter i klassrumsbedömningarna samt deras 

roll och relation till bedömningspraktiken som helhet diskuteras. 

Av det inspelningsmaterial som har bedömts relevant att transkribera (Se avsnitt 3.2.1 ovan) 

har i det första steget transkriberingspartier som innehåller lärar-elevdialog om lärandemål 

i historiska kunskaper blivit föremål för närmare analys. Dessa lärar-elevdialoger följer ofta 

IRE/F-mönstret, i vilket det vanligtvis är läraren som ställer frågor, elever som svarar och 

lärare som återkopplar. Det kan också vara en elev som initierar IRE/F-mönstret, så att 

detta modifieras; en elev ställer en fråga, läraren svarar och eleven replikerar huruvida svaret 

varit tillräckligt eller förståtts över huvud taget. Läraren ger ibland ett faktasvar, men kan 

också välja att ge en instruktion. Elevens tredje drag är inte riktigt av samma karaktär som 

när en lärare i det tredje draget ger återkoppling på ett elevsvars kvalitet; det tredje 

elevdraget har mer karaktären av kvittering. Eftersom observationerna innehåller flera 

lektioner, då eleverna arbetar med inlämningsuppgift uppstår vid flera tillfällen denna 

modifiering av IRE/F-mönstret, där lärares svar eller instruktion därmed motsvarar det 

andra draget i IRE/F-mönstret. 

I det andra steget har utvalda transkriberingspartiers huvudkategorier ett och tre i 

traditionellt IRE/F-mönstret, dvs. I (initiering/fråga) samt E/F (evaluering/ 

feedback/återkoppling), kategoriserats ytterligare. I den första huvudkategorin, I 

(initiering/fråga), utgör underkategorierna ”öppna” respektive ”slutna frågor” ett antitetiskt 

fundament. Dessa grundläggande underkategorier kompletteras med fler frågetyper som 

materialet har genererat, t.ex. ”skenbart öppna frågor”. Frågetypen ”följdfrågor” är 

kategoriseringsmässigt lurig! Å ena sidan är en ”följdfråga” just en fråga, men kan kanske 

inte automatiskt betraktas som en fråga av initierande karaktär; en följdfråga ställs med 

anledning av ett svar. Därmed kan egentligen hävdas att ”följdfrågor” har mer gemensamt 

med det tredje draget E/F (evaluering/feedback/återkoppling); ”följdfrågor” inramas av 

en återkoppling. I denna studie presenteras dock ”följdfrågor” som en frågetyp utifrån 

                                                           
168 aa, s. 244ff. 
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huvudkategorin I (initiering/fråga), eftersom ”följdfrågor”, å andra sidan – om än inramade 

av en återkoppling – också kan betraktas som ett initiativ. Med ”följdfrågor” tar läraren 

(som det oftast är) initiativ till fördjupning, perspektivbyte etc. av huvudfrågan.  

På samma sätt som frågetyper fogas till huvudkategorin I (initiering/fråga) kompletteras 

huvudkategorin E/F (evaluering/feedback/återkoppling) med underkategorier. De 

huvudsakliga underkategorierna benämns i denna studie bekräftande (positiv) respektive 

avvisande (negativ) återkoppling. Även här har materialet genererat ytterligare 

återkopplingstyper, t.ex. ”implicit avvisande återkoppling”.  

I det modifierade IRE/F-mönstret kan kategorin R (svar) även korrespondera till lärares 

svar och instruktioner.169 Dessa innehåller råd om innehåll och hur eleverna bör gå till väga 

och tänka. Således indikerar instruktionerna vad läraren anser vara värt att kunna och i 

förlängningen viktigt att bedöma.  

I det tredje steget har innehållet i ett traditionellt IRE/F-mönstrets I (initiering/fråga) 

analyserats implicit med hjälp av de delbegrepp som är vanligt förekommande i det 

historiska tänkandet didaktik, som beskriver aspekter av historiska kunskaper som 

förmågor. Historiedidaktiker och forskare i den teoribildningen belyser den historiska 

kunskapens huvudaspekter med varierande benämningar. Den gemensamma nämnaren kan 

dock sägas vara uppfattningen att historisk kunskap byggs upp av två samverkande 

huvudaspekter, dels innehåll, dels förmågor att hantera, organisera och förstå innehållet 

med. Som nämnts uttrycks innehållsaspekten i den anglo-amerikansk-kanadensiska 

litteraturen på olika sätt: ”content” eller ”first order concepts” eller ”substantial 

concepts/knowledge”. Förmågeaspekten kan uttryckas med: ”skills”, ”second order 

concepts” eller ”procedural concepts/knowledge”. I denna studie kommer de svenska 

begreppen ”innehåll” respektive ”förmågor” användas, för att beskriva dessa 

huvudaspekter.  

Detta tredje steg i analysarbetet är föga överraskande det vanskligaste. Vem kan förvänta 

sig att historielärare i gemen uttrycker sig konsekvent och i linje med de begrepp som 

formulerats inom historiedidaktisk teoribildning? Ovanstående formulering: ”analyserats 

implicit”, avser just att medverkande historielärares uttryck för olika slags historiska 

kunskaper är mer implicita i praktiken än teoretisk explicita. Därför återges och tolkas 

aspekter av historiska kunskaper i detta steg, som presenteras i Kapitel 4, på det sätt som 

lärarna formulerar sig. Husbands et al. konstaterar apropå: ”…the language of history 

teachers and the language of research in history education.” att: ”… there are considerable 

gaps between these professional discources, but also within them.” Husbands et al. 

framhåller som lösning att: ”…it is necessary to accept – and recognize – some degree of 

latitude in the ways in which history in schools is described and discussed.”, eftersom det 

                                                           
169 Lärarsvar motsvarar elevernas informationsbehov, men lärarsvaren i R-ledet har inte kategoriserats ytterligare 
och analyserats. 
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förhållningssättet: ”…accepts that the concepts and practice of classrooms frequently 

reflect the complexity and energy of classroom real life.”170 Denna studie har eftersträvat 

att följa rekommendationen om bredd och acceptans under analys- och 

kategoriseringsarbete.   

Vilken huvudsaklig kunskapsaspekt (innehåll eller förmågor) som fokuseras i t.ex. en 

lärarfråga i transkriberat material har analyserats med hjälp av frågepronomina och sökande 

efter nyckelord. Lärarfrågor som efterfrågar svar på Vad? Vem? Vilka? Var? Vart? har 

bedömts fokusera innehåll, alltifrån enkla fakta till s.k. kolligatoriska begrepp. Lärarfrågor 

som ”Franz Ferdinand, vem var det?” eller ”Vad var Berlinmuren?” är exempel på 

innehållfokus mot enklare fakta, medan frågan: ”NN, osynliga handen, berätta om den!” 

får exemplifiera innehåll av komplexare karaktär som gränsar till att efterfråga svar på en 

fråga om ett kolligatoriskt begrepp. En exakt gräns mellan innehåll som utgörs av enkla 

respektive sammansatta och/eller kolligatoriska fakta är omöjlig att objektiv fastställa och 

undersökt inte närmare i denna studie. Graden av komplexitet i fråga om innehåll är 

ytterpunkter på en tänkt skala. 

Lärarfrågor som efterfrågar svar på Hur? Varför? och som innehåller nyckelord som 

uppmanar eleverna att organisera, hantera, förklara och/eller tolka ett innehåll har bedömts 

fokusera förmågor. Nedan följer några exempel på lärarfrågor som har avgjorts fokusera 

främst förmågor. Formuleringar som indikerar att förmågor efterfrågas har kursiverats här: 

”Varför tror ni att det har blivit en symbolisk händelse?”, ”Ja, hur gjorde man det och varför 

terroriserar man?” eller ”Mmm. Kan det [Berlinmurens fall] haft nån större betydelse, tro?” 

På samma sätt har lärares instruktioner analyserats som endera mer innehålls- eller 

förmågeorienterade. Instruktionen ”…tänk nu på att när ni har erat decennium, nu… 

demokratiprocess [Liten, men märkbar betoningspaus för begreppet]; händer det nåt med 

demokratin under erat årtionde… i Sverige eller utomlands.” är exempel på en instruktion 

som analyserats vara innehållsorienterad; eleverna uppmanas få med någon händelse som 

illustrerar en demokratisering. Exempel på instruktioner som fokuserar förmåga är: ”Man 

måste ha nåt att jämföra med eller formulera frågorna väldigt… ska jag säga, bra.”, ”Det du 

kan tänka på nu, liksom alla andra… det jag skrev på tavlan åt er, att du försöker dra lite 

slutsatser av det du läser in dej på…” [Förf.:s kursiveringar] 

Det finns anledning att påpeka att studiens kategorisering av medverkande lärares 

klassrumsbedömningar är en komplex arbetsprocess som har inneburit en ständig pendling 

mellan stegen. Dessutom har utsagor såväl en form som ett innehåll, och formen kan 

spänna över flera aspekter. Som exempel på komplexiteten uttrycker t.ex. lärare 4 i samtal 

med elever: ”Försök lite till, men jag tycker ni är på rätt väg”. Utsagan skulle kunna 

kategoriseras som bekräftande återkoppling på elevernas arbete med inlämningsuppgift; 

värderingsinslaget ligger i formuleringen ”… på rätt väg.” Bearbetning och analys har dock 

                                                           
170 Husbands et al. (2003), s. 141f. 
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resulterat i att utsagan främst bör kategoriseras som en instruktion. Skälen är i detta fall två, 

dels innehåller utsagan ingen värdering av historisk kunskap i sig (Det är arbetsprocessen 

som värderas), dels inleds utsagan med uppmaningen ”Försök lite till…”, och det andra 

ledet får mer funktion som uppmuntran att arbeta vidare. Inte heller vilket kunskapsinnehåll 

som efterfrågas i transkriberingssekvenser är automatiskt självklar, vilket exemplifieras med 

följande utsaga: ” ….Boston Tea Party är det nån som hört… ja, jag nämner bara, vad är 

Boston Tea Party för nånting? Och då vill jag att ni brainstormar i tio sekunder ungefär… 

Har ni sett det på TV undrar jag?” Utsagan i transkriberingssekvensen innehåller tre 

frågeformuleringar: ”… är det nån som har hört…”, ”vad är Boston Tea Party för nånting?” 

samt ”Har ni sett det på TV undrar jag?”. Utsagan inleds med en öppen frågeformulering, 

följs av en sluten, varpå en instruktion följer och avslutas med en ledande fråga som är 

sluten. Här har sista frågeformuleringen om mediers användning av historia, dvs. 

historiebruk, och elevernas förmåga att uppfatta det bruket tolkats vara den mest 

framträdande kunskapsorienteringen, medan de två första frågeformuleringarna mer har 

funktionen av ”testballonger”. 

Bearbetning och analys, för att besvara forskningsfrågorna kan närmast liknas vid en 

triangulering i flermetodsforskning som kombinerar olika kvalitativa data så att resultaten 

kan ”stärka och bekräfta varandra ömsesidigt.”171 Datainsamling i form av inledande 

intervjuer och klassrumsobservationer (med visst stöd av skriftligt referensmaterial) är att 

betrakta som kvalitativa metoder. Ändå skiljer sig metoderna och dess data åt; i intervjuerna 

talar lärarna om sin bedömning och under lektionerna utövas bedömning, som observeras. 

Tillsammans innebär datakällorna en möjlighet att just jämföra och avväga i vilken mån 

resultaten kan ”stärka och bekräfta varandra ömsesidigt” relaterat till studiens teoretiska 

tolkningsram – eller inte! Detta medför att explicita referenser till den teoretiska 

tolkningsramen varierar i analysen av lärarnas bedömningspraktik.  

Bearbetning och analys av datakällorna som helhet har inneburit en pendling mellan olika 

intervjuutsagor och transkriberingssekvenser från de observerade lektionerna i strävan att 

kunna destillera fram aspekter av historiska kunskaper klassrumsbedömningarna relaterar 

till och vilken roll klassrumsbedömningarna spelar i lärares bedömningspraktik som helhet. 

I intervju och i klassrum kan lärare återkomma med formuleringar, betoningar, teman eller 

orienteringar, så att mönster kan tecknas som typiska kännetecken i respektive lärares 

klassrumsbedömningar. Det är dessa typiska kännetecken som lyfts fram i 

delsammanfattningarna i Kapitel 4. 

I det fjärde steget prövas de praktiknära utsagorna mer explicit mot teoretiska begrepp 

om aspekter av historiska kunskaper. Analysen grundas i detta fjärde steg på samma form 

av triangulering som i steg tre – men med den teoretiska tolkningsramen som tydligare 

                                                           
171 Bryman (2008), s. 562. 
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fond. Variation och likheter i klassrumsbedömningarna samt deras roll och relation till 

bedömningspraktiken som helhet diskuteras och redovisas i denna studies Kapitel 5. 

 

3.3.3 Om tolkning och generaliserbarhet 

Sammantaget innebär kategorisering och analysarbete alltså en tolkningsprocess. Också den 

sammanfattande analysen för respektive lärares klassrumsbedömningar innebär en tolkning 

om huruvida en lärares bedömningar kan sägas fokusera somligt innehåll eller vissa 

förmågor.  

Ur ett sociologiskt perspektiv undersöker Jonas Aspelin interaktionen mellan lärare och 

elever i klassrummet. Aspelins ståndpunkt om tolkning och analys gäller även denna studie: 

”All tolkning, hur omsorgsfullt genomförd den än må vara, är ungefärlig. Utsagor om det 

sociala livet kan aldrig ses som direkta avtryck från verkligheten.”172 Utsagorna i denna 

studie gäller klassrumsbedömningarna ur ett historiedidaktiskt perspektiv, vilka inte heller 

gör anspråk på att vara ”direkta avtryck från verkligheten”. Därmed hävdas emellertid inte 

någon slags relativism som hållning; ambitionen i studien är att transkriberingssekvenserna 

som återges i kapitel 4 skall styrka tillräckligt övertygande, så att tolkningarna kan anses 

rimliga.173  

Ändå är den rimliga följdfrågan på ovanstående argumentation i vilken utsträckning denna 

studies empiriska resultat skulle kunna tänkas vara överförbara i förståelse av andra 

jämförbara klassrum, dvs. hur relevanta är resultaten jämfört med andra liknande kontexter. 

Denna studies begränsade format omöjliggör å ena sidan anspråk på en direkt 

generaliserbarhet baserad på omfattande statistiska resultat. Studien stöder sig å andra sidan 

mot det resonemang Staffan Larsson för om dilemmat med kvalitativa studier och dessas 

generaliserbarhet. Larsson menar att frågan om generalisering är oundviklig, men att den 

kan hanteras på olika sätt, bl.a. genom att se en studies generalisering som en handling i 

flera steg. Generalisering avslutas först när andra förstår processer och fenomen med hjälp 

av en kvalitativ studies tolkningar. Med det synsättet hävdas alltså att: ”…generalization is 

about the potential use of a piece of research: generalization is an act, which is completed 

when someone can make sense of situations or processes or other phenomena with the 

help of the interpretations, which emanate from research texts.” Därmed överförs frågan 

om generaliserbarhet till dem som tar del av studiens resultat: ”…the task of generalization 

is shifted from the researcher to the audience.”174 

Sammantaget – studiens resultat är inte enkelt och direkt generaliserbara, men erbjuder 

möjlighet för andra att igenkänna flera, få (eller inga!) företeelser i andra jämförbara 

                                                           
172 Aspelin (1999), s. 34f. 
173 Resonemanget om tolkningars rimlighet är överfört från Aspelin: ”Vad jag gör anspråk på är att tolkningarna är 
meningsfulla och analyserna rimliga.” Ibid. 
174 Larsson (2009), s. 34f. 
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historieklassrum och på det viset bidra med kunskapsunderlag om historielärares 

klassrumsbedömningar och dess innebörd. 

 

3.3.4 Forskningsetiska överväganden 

Denna studies ambition är och har varit att fullt ut vara i överenstämmelse med riktlinjerna 

i Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Därmed följer att 

medverkande lärare och elever har lämnat medgivanden och att såväl inspelade utsagor som 

insamlat skriftligt lärar- och elevmaterial har avidentifierats. Framskrivna lärar- och 

elevutsagor i empirikapitlet är också utvalda efter principen att dessas innehåll inte skall röja 

medverkande lärares och elevers identitet. Studiens empiriska underlag finns förvarat vid 

Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD), Karlstads universitet.175 

  

                                                           
175 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). 
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KAPITEL 4 – Klassrumsbedömningar i intervjuer och lektioner 
 

Detta empirikapitel följer principen att medverkande lärares intervjutal om bedömning och 

klassrumsbedömningar presenteras i tur och ordning. Inledningsvis redovisas intervju-

resultaten, vilka syftar till att ge respektive lärare möjlighet att beskriva olika aspekter av sin 

bedömning i ett kursperspektiv, så att observerade lektioners klassrumsbedömningar kan 

relateras till en bedömningspraktik och förhållningssätt i bedömningsfrågor kan 

sammanfattas. 

Därefter följer resultaten av denna studies huvudfokus på kunskapsaspekter som 

framträder i de observerade lektionernas klassrumsbedömningar ur ett historiedidaktiskt 

perspektiv. Först presenteras klassrumsbedömningarnas redskap (frågor, återkopplingar 

och instruktioner) följt av diskussion om kunskapsfokus och klassrumsbedömningarnas roll 

till bedömningspraktiken som helhet. Varje lärares klassrumsbedömningar delsammanfattas 

avslutningsvis. 

 

4.1 Lärare 1 

 

4.1.1 ”… om dom ska kunna vara nyanserade måste dom ha stoffet. Det är det vi vill 

komma åt.” 

 

Utbildning och yrkesverksamhet 

Denna medverkande lärare har examen i historia och samhällskunskap sedan 2007. 

Yrkesverksamheten till dags dato har bedrivits ”på lite olika stadier”, men främst på 

gymnasiet. Vid tiden för medverkan i studien undervisar läraren på studieförberedande 

program.176  

 

Bedömningens sammanhang 

Läraren associerar spontant till: ”… det där modeordet formativ bedömning – spelar ingen 

roll vad det betyder…” och betonar att frågan om tillfällen för bedömning och återkoppling 

måste delas in i två aspekter: 

Återkoppling till eleverna känner jag att jag att jag gör kontinuerligt, hela tiden, varje 

lektion. Jag kanske inte söker upp dom, men dom söker upp mej och vill ha hjälp av mej, 

                                                           
176 Inledande intervju, 130311, s. 1. 

 



51 
 

och då får dom per automatik återkoppling: ”Gör så här i stället, tänk på det här.” Så 

den återkopplingen gör man ju hela tiden. Där gör jag oftast inte bedömningar. 177   

Bedömning förknippar läraren med granskning och värdering av elevuppgifter: 

”Bedömning sker när jag bedömer nåt arbete dom har gjort eller nåt prov.”178 Återkoppling 

beskriver läraren sker ”kontinuerligt” i undervisningen: ”… hela tiden, varje lektion”. 

Denna kontinuerliga återkoppling, menar läraren, innebär inte en värderande bedömning. 

Samtidigt säger läraren att bedömningar i klassrummet ändå spelar roll: ”Jag har alltid med 

hur eleverna är på lektionerna i min bedömning”. Läraren påpekar dock att 

klassrumsbedömningarna främst gynnar elever som är talföra och att det är svårt att 

detaljerat hålla den typen av bedömning i minnet. Om klassrumsbedömningarnas roll i 

bedömningspraktiken som helhet konstaterar läraren: 

… det blir en bonus oftast. Man får ut väldigt mycket av samtalet känner jag, men det är 

väldigt svårt att ha koll på. [---] Ja, jag skriver sällan ner, jag ser i mitt huvud hur betygen 

ploppar upp så här. Men det är en väldigt liten del av min bedömning, men det är en 

bonusdel, som jag brukar stödja mej på, om jag känner mej osäker.179  

Dessa värderande klassrumsbedömningar återkopplas inte direkt till eleverna: ”…utan den 

har jag i bakhuvudet, när jag läser det dom har gjort igen.”180 

Samlade återkopplingstillfällen, t.ex. utvecklingssamtal, ser läraren som innehållslösa ur ett 

ämnesperspektiv. I stället betonas att kontinuerlig återkoppling gör eleverna så förtrogna 

med lärarens bedömning att kursbetyget inte kommer som en överraskning. Bedömningens 

summativa aspekt tonas ned:  

Nu använder jag mig inte av summativ bedömning, men det blir ändå på nåt sätt att dom 

räknar ihop i sitt huvud vilken feedback jag har gett och vilka resultat dom har haft. Så 

dom kommer att förstå att det här betyget är precis det här.181 

Läraren genomför dock individuella betygssamtal med varje elev i anslutning till kursslut; 

samtal som rimligtvis är av summativ karaktär.182 

 

Bedömningsformer 

Läraren beskriver sina former för bedömning som en blandning mellan skriftliga 

inlämningsuppgifter (vanligtvis omfattande 2-3 sidor) och muntliga redovisningar, ibland 

                                                           
177 aa, s. 1. 
178 Ibid. 
179 aa, s. 2. 
180 aa, s. 1. 
181 aa, s. 2. 
182 Ibid. 
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individuellt, ibland i grupp. Prov har läraren nästan aldrig.183 Muntliga redovisningar skulle 

läraren vilja ha mer av, en bedömningsform som läraren menar skulle vara arbetsbesparande 

och även ge bättre likvärdighet i bedömningen: ”… många samtidigt. [---] Tänk att ha tio 

stycken som redovisar samma dag. Jag kan jämföra dom med varandra, även om man inte 

ska det, men det är en trygghet för mej att kunna göra det”.184 

När eleverna lämnat in ett skriftligt arbete i tid ger läraren återkoppling i skriftliga 

kommentarer, t.ex.: ”Tänk på det här och det här och det här”. Eleverna får en vecka på 

sig att göra förändringar utifrån kommentarerna: ”…dom lämnar in, jag skriver och då 

tvingas dom läsa. Det är nån slags självbevarelsedrift hos dom att läsa, för annars kommer 

dom inte få ett högre betyg”. Läraren konstaterar dock att principen endast gäller elever 

som håller dead-line och lämnar in i tid. Läraren uppskattar att det rör sig om 50 %: ”…dom 

som lämnar in igen får oftast ett C eller B i betyg”.185  

 

Bedömningens syften 

Den bedömning som läraren återkopplar till eleverna framhåller läraren har syftet att 

eleverna ska: ”kunna nå ett högre betyg, en bättre kunskap”. Samtidigt framhålls ett vidare 

syfte: ”… att eleven senare, i en annan kurs, lär sig att ta till sig konstruktiv kritik. Det är 

viktigare; det är ett slags livskunskap.” samt att: ”Det underlättar ju väldigt i senare, högre 

kurser om eleverna verkligen förstår att ta vara på feedbacken”.186 

 

Bedömningens roll i planering och undervisning 

Bedömningens roll i planering och undervisning konstateras vara klart underordnad 

lärarens undervisningsidéer:  

Där kan man säja att jag har utvecklingspotential; kunde jag lösa den koden skulle mitt 

jobb bli väldigt mycket lättare. Jag har tänkt på det lite, lite, lite mer på det nu. Jag tänker 

oftast: ”Fan, vilken bra uppgift!”, och så tänker jag inte på konsekvenserna. Jag bara 

lämnar den till eleverna och säger: ”Här har ni världens bästa uppgift!”, och så känner jag 

att jag inte ens har funderat på hur jag ska bedöma den. 187 

                                                           
183 aa, s. 1f. 
184 aa, s. 6. 
185 aa, s. 3f. 
186 aa, s. 5. 
187 aa, s. 4. 
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Samtidigt menar läraren sig ha blivit bättre på att: ”aktivt titta i kursplanen först, och sen 

göra uppgifterna”, så att läraren kan förklara för eleverna vilka mål en uppgift avser, men 

på det hela taget blir ändå bedömningen något som ”växer fram efter hand”.188 

 

Aspekter av historiska kunskaper i bedömningen 

Ämnesplanens mål presenteras i samband med kursstart och förklaras i samtal med elever: 

”… det övergripande, det jag sätter betyg på, t.ex. det här med orsak-verkan, som är så 

viktigt nu”. Utifrån exemplet att det inte går att förklara orsakerna till första världskriget 

med ”skotten i Sarajevo”, utan att det krävs mer faktakunskaper, beklagar sig läraren: ”… 

kursmålen bryr sig inte om det. Det tycker jag är lite synd att faktakunskapen inte anses 

viktiga i sig, men de behövs ju för att nå målen”.189 

”Plain and simple” är lärarens princip för återkoppling till eleverna. Ett historiskt begrepp 

som ”imperialismen” väljer läraren att förenkla: ”… jag kanske säger att det är som när dom 

drog till Amerika och triangelhandeln, fast senare; det är imperialismen”. När eleverna har 

tillägnat sig ett historiskt begrepp ska de däremot kunna använda dessa: ”för att få betygen 

dom ska ha.”190 

Om den nya ämnesplanens progressionsuttryck formulerar sig läraren med skämtsam 

självdistans: ”Det där förbannade ’nyanserat-begreppet’ har jag använt tusen gånger”. 

Läraren menar att det ämnesplansuttrycket är svårfångat, både för kollegor, elever och 

läraren själv: 

Så jag använder ordet ”nyanserat”, särskilt i historia: ”Du är inte tillräckligt nyanserad”. 

Så det måste eleverna veta vad det betyder. För det märker jag ju att det är väldigt många 

av mina kollegor som använder ordet, och jag vet att eleverna inte fattar ett jota av vad det 

betyder. Och så är det förstås också för mej, för jag är inte heller tydlig.191 

Läraren menar att ”nyanserad” t.ex. innebär att kunna se flera konsekvenser i ett 

resonemang om orsak-verkan. Eleverna måste visa att de kan: ”titta lite utanför boxen. 

Kanske t.o.m. gissa lite grann, bilda dej en egen teori, och det tycker jag gäller främst för 

dom högre betygen, att det kan av nåt som jag inte ens har tänkt på.”192 

Den nya ämnesplanen i historia innebär ”att fokus har flyttats från stoffet till att använda 

stoffet”, menar läraren. Den upplevda förändringen är motstridig lärarens övertygelse:  

                                                           
188 Ibid. 
189 aa, s. 5. 
190 aa, s. 6. 
191 aa, s. 7. 
192 Ibid. 
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”…att om dom ska kunna vara nyanserade måste dom ha stoffet. Det är det vi vill komma 

åt. Så märker jag i min återkoppling att nåt saknas så säjer jag: ’Men läs lite till!’”193 

 

Utmärkande om bedömningspraktiken – återkoppling för ”en bättre kunskap” 

Som sammanfattning av lärarens intervjutal om bedömning lyfts här fram två viktiga teman 

i intervjun: den formativt präglade synen på bedömning och återkoppling samt 

uppfattningen om innehållets grundläggande betydelse för historiska kunskaper. 

Utmärkande är att läraren betonar bedömningens formativa aspekt, medan den summativa 

blir nedtonad. Återkopplingar beskrivs som ständigt integrerade i undervisningen, men 

dessa framhålls som bedömningsfria. Ändå finns en bedömningsaspekt i lärarens 

återkopplingar. Läraren har klassrumsbedömningarna i ”bakhuvudet” vid bedömning av 

skriftliga elevuppgifter. Paradoxen tolkas vara ett uttryck för lärarens ideal att återkoppling 

i undervisningen borde vara värderingsbefriad och företrädesvis syftande till att eleverna 

skall utvecklas optimalt, men i praktiken används också klassrumsintrycken, som ett viktigt 

komplement i såväl bedömning av skriftliga elevuppgifter som vid betygssättning. 

Lärarens tal om bedömningens innehåll kretsar till stor del kring hur läraren uppfattar att 

innehållskunskaper får stå tillbaka för styrdokumentens betoning på förmågor och 

progressionsuttryck, t.ex. ”nyanserad”. Trots den skeptiska hållningen, kan inte tolkas att 

läraren därmed avser att eleverna skall tillägna sig isolerade faktakunskaper. Visserligen är 

det ”stoffet… vi vill komma åt”, men elever måste också ”titta lite utanför boxen”, i alla 

fall för att nå de högre betygen. 

                                                           
193 Ibid. 
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4.1.2 Lärare 1 – Klassrumsbedömningar i undervisning och under elevers arbete  

 

Medverkande lärares kursplanering av historia 1b återges nedan. I den vänstra kolumnen 

anges med fet stil de studiemoment, då observationer har genomförts.  

Tabell 2 – Lärare 1:s kursplanering 

Studiemoment Examination 

Forntiden Muntliga gruppredovisningar 

Medeltiden Inlämningsuppgift 

Källkritik, ex. Ibn Fadlans vikingaskildring Inlämningsuppgift 

Upplysningstiden och revolutionernas 
tid 
(tre observationstillfällen) 

Inlämningsuppgift 

Världserövring och konflikter 
(tre observationstillfällen) 

Uppsats  

 

Klassrumsbedömningarnas redskap – frågor, återkopplingar och instruktioner  

Klassrumsbedömningarnas redskap används frekvent av läraren. Idealet är att upprätthålla 

en kontinuerlig dialog under såväl helklassgenomgångar, gruppuppgifter som elevers arbete 

med inlämningsuppgifter.  

 

Frågor 

Korta faktafrågor 

Lärarens frågetyper är flera. En första frågetyp är korta, öppna och inriktade mot fakta som 

kan relateras till begrepp och personer, t.ex.: ”Är det någon som stött på ordet [empirism] 

förut?”194 eller ”NN, den osynliga handen, berätta om den.”195 samt ”Vem var Adam Smith? 

NN!”196   

 

Öppna associationsfrågor som egentligen är slutna 

En andra frågetyp innebär att läraren ber elever associera till begrepp. Dessa 

associationsfrågor är skenbart öppna, men är egentligen slutna. Läraren har redan tänkt ut 

sina associationer, vilka eleverna helst ska föreslå. Läraren avvisar elevförslag som inte 

                                                           
194 Observerad lektion, 130416, s. 2. 
195 aa, s. 4. 
196 aa, s. 3. 
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accepteras och ställer följdfrågor. I följande exempel föreslår eleverna associationer, som 

läraren avvisar, för att till sist själv formulera ”rätt” association: 

 L: …Äganderätten är väldigt viktig. Och då tänker jag mig att ni kanske 

 kopplar ihop det här till, vad…? Som vi diskuterade, ett enda ord, förut. 

 [---] 

 L: Liberalismen, jätteviktigt [Rimligtvis upprepar och bekräftar läraren en  ohörbar 

elevreplik]. Och i och med liberalismen…? Så diskuterade vi ordet ”frihet”.  Och det här 

är ju givetvis frihet i sin yttersta form, kan jag tycka.197 

 

Jämförande frågor 

En tredje frågetyp innebär att eleverna ska jämföra med nutida, aktuella förhållanden, t.ex.: 

”För vad borde inte vi svenskar göra som andra, nåt annat land kan göra – om vi bara höftar 

till med nåt?”198 eller ”Hur är det i Sverige? Jag ställer bara frågan sådär. Har vi statlig 

reglering? Alltså – styr staten över oss...?”199 Frågorna ställs i anslutning till undervisning 

om ekonomisk liberalism i kontrast till samtidens merkantilism. Lärarens formuleringar: 

”…om vi bara höftar till med nåt” samt ”Jag ställer bara frågan sådär” förstärker intrycket 

att läraren utvecklar en egen association, som resulterar i spontant ställda frågor. En del av 

de jämförande frågorna har också karaktären av att vara skenbart öppna. 

 

Jämförande frågor som tangerar historiebruk 

Nära frågetypen att jämföra då-nu ligger en fjärde frågetyp som jämför då-nu, men som 

tangerar en historiebruksdimension. I genomgång av den amerikanska revolutionen 

förklaras hur kolonisternas slagord ”No taxation without representation” kulminerar i The 

Boston Tea Party. Detta tidsbundna begrepp väcker också lärarens association som leder 

till spontana frågor som skulle kunna tänkas knyta an till historiebruk i olika kommersiella 

mediesammanhang. Även denna frågetyp är av skenbart öppen karaktär, eftersom svaret är 

på förhand givet. 

L: …Boston Tea Party, är det nån som har hört… ja, jag nämner bara, vad är Boston 

Tea Party för nånting? Och då vill jag att ni brainstormar i tio sekunder ungefär… Har 

ni sett det på TV undrar jag?  

                                                           
197 Ibid. Se även: L: Liberalernas fader, och då kan vi snabbt översätta det till? Vilket ord var det vi kopplade ihop 
till liberalism eller liberal? [---] L: Det enkla ordet som vi har diskuterat: frihet, bara… Ibid. 
198 aa, s. 3f. Frågan ställs apropå begreppet ”komparativa fördelar”. En elev tar läraren på orden och föreslår 
skämtsamt: ”Köttbullar.”  
199 aa, s. 4. 

 



 57  
 

 E: Dom slängde i massa last för engelsmännen… 

 L: …nu är det så, NN, jag vill ha ett oseriöst svar… Har ni sett det på TV? 200 

En fråga om The Boston Tea Partys betydelse utvecklas till att efterfråga politiskt 

historiebruk; en fråga som en elev menar läraren tidigare har besvarat själv:  

L: Boston Tea Party är en symbolisk händelse… Varför tror ni att det har blivit en 

symbolisk händelse?  

 [---]  

 L: … Är det nån som vet, kan man härleda Tea Party fram till idag på nåt sätt?  [Några 

sekunders tystnad] Har ni hört talas om Tea Party-rörelsen?  

 E: Du snackade ju om det förra gången …201 

 

Frågor om citat 

En femte frågetyp inriktas mot tolkningen av citat, en variant på den begreppsförståelse 

läraren förefaller avse att eleverna ska utveckla. En elevs tolkning väcker också lärarens 

odelade uppskattning i den bekräftande återkopplingen: 

L: ”Oppression can only survive through silence.” …NN, vad menar John Locke, tror du?  

 E: Så länge dom förtryckta inte berättar att dom är förtryckta, så kommer  dom fortsätta 

 va förtryckta… möjligtvis. 

 L: Finns det nån härinne som skulle vilja säja emot, NN, nu? Så gör det!  [Konstpaus] 

 Jag gör det inte.202 

 

Återkopplingar 

Bekräftande och avvisande återkopplingar 

Till dessa frågetyper relateras lärares återkoppling, som förenklat kan kategoriseras som 

endera bekräftande och berömmande eller avvisande. Av föregående citat framgår lärarens 

bekräftande och berömmande återkoppling i samband med en genomgång av upplysningen 

och revolutionernas tid. Samma typ av bekräftande och berömmande återkoppling används 

                                                           
200 aa, s. 5. Brainstorming sker maximalt 1-2 sekunder. Det TV-program läraren tänker sig att eleverna ska 
associera till är ett avsnitt med ”Filip och Fredrik”. Läraren fortsätter i det följande att förhöra sig om elevernas 
referenser via massmedia, men i denna variant mer som retorisk fråga: ”Eh, då har vi ju Samuel Adams, har ni 
hört talas om honom? Hur många har sett filmen ’National Treasures´?” aa, s. 6. 
201 aa, s. 6f. 
202 aa, s. 2. 
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under handledning av elevers arbete med inlämningsuppgifter. En elev har listat ut hur 

”motorvägen” (Mer om ”motorvägen” i avsnitten Instruktioner samt Historiska kunskaper 

i lärarens klassrumsbedömningar nedan) mellan gestalter, idéer och händelser, vilka läraren 

har instruerat om, kan formuleras. Lärare och elev faller varandra nästan i talet, och eleven 

får ta del av lärarens entusiastiska återkoppling: 

L: Eeeh… ”religionsfrihet”. Det här är ett centralt ord, tycker jag… eeeh, här lyfter du 

fram en rättvis rättegång, då tycker jag, om du kopplar det direkt till Montesquieu, som 

menar då att man behöver en….  

 E: ”…som överensstämmer väldigt bra med Montesquieus tankar…”  

 L: Precis! 

 E: ”…om maktfördelningsprincipen.” 

 L: Och då fattar jag att du fattar.  

 E: Ja. 

 L: Förstår du vad jag menar? Då är du nånstans åt C, om du tänker på det 

 sättet. Fan, du begriper att det här, nämen det här, ah fan; dom är beroende 

 av varann helt enkelt…203 

Elevsvar som över huvud taget inte betraktas motsvara det innehåll läraren tänkt sig avvisas 

tydligt. Med anledning av ett citat ställer läraren en öppen fråga (som egentligen är sluten; 

läraren vill ha ett särskilt svar). Den första elevens förslag avvisas tydligt i återkopplingen, 

medan det andra elevsvaret ges en bekräftande återkoppling: 

 L: …Om man ser framåt i tiden, när ser man förtryck? 

 E: Mobbning. 

 L: Mobbning. Vi tar nåt superaktuellt i stället, för skojs skull.  Förtryck kan 

 endast överleva genom tystnad. Är det… jag säjer Google. Vad säjer ni då? 

 Jag kan… jag säjer Kina, vad säjer ni då? Koppla ihop Google och Kina! 

 E: Censur. 

 L: Ja, det är klart.204  

 

                                                           
203 aa, s. 6f. 
204 aa, s. 3. En mer försiktig, prövande återkoppling förekommer också. Dialogen gäller innebörden av ”den 
osynliga handen”. L: Det var nåt med.... L: Du behöver inte om du inte vill… E: Det fanns nåt medelpris…L: Jag 
kan hjälpa dej på vägen…, aa, s. 4f.  
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Instruktioner 

Lärarens instruktioner förklarar hur eleverna ska gå till väga och hur de ska tänka. Efter en 

genomgång poängterar läraren att resultatet av upplysningsidéerna är den amerikanska, 

franska och industriella revolutionen, en implicit konsekvensaspekt. Eleverna instrueras att: 

”bereda motorvägen här emellan och förklara för mej varför det är precis på det sättet”.205 

Lärarens metafor ”motorvägen”, ska eleverna: ”fylla med bilar, som ska ha nån slags… eh, 

förare med nån slags mening, så att man förstår allting. Är ni med?”206  

I instruktioner till enskilda elever preciseras att ”motorvägens” karaktär utgörs av individers 

betydelse för en händelseutveckling framåt i tiden. 

L: … Min hypotes, mina vänner, är… det är p.g.a. dom här [Läraren knackar med 

fingret på bilder av upplysningsfilosoferna] som det blev revolution, och ni ska bevisa för mej 

varför.  

 E: Vi ska bevisa din hypotes? 

 L: Ja, ni ska bevisa min hypotes! Är du med nu, å det är ju lika enkelt egentligen.207 

Utifrån studiemomentets fokus på gestalter, idéer och dess betydelse för de politiska 

revolutionerna instrueras eleverna med hänvisningar till styrdokument hur 

kvalitetsskillnader i resultat kan uppnås. Gestalter ska lyftas fram på ett argumenterande vis. 

L: Så här är det. Enligt kursplanen, och det blir ju enligt mej, så ska ni lyfta fram en eller 

några personer som ni anser har haft extra stor betydelse för  skeenden i, eh… framtiden, 

kan man säja då. [---] Och sen förordar nån av dom dessutom. 208 

 [---] 

L: Jaa… du måste göra en prioritering, för enligt kursplanen, så är det också att du lyfter 

fram en eller ett par stycken som du [Ordet betonas] anser har haft större betydelse än dom 

andra… jag vill att du väljer en eller två…  209 

Under elevers arbete med inlämningsuppgifter skriver läraren ofta in instruktioner i form 

av frågor och förslag direkt i elevernas texter. I första exemplet nedan avvisar läraren ett 

förenklat orsakssamband mellan gestalter, idéer och revolutionerna, och i det andra 

                                                           
205 aa, s. 5 Läraren avser här den examinerande inlämningsuppgift som eleverna senare ska arbeta med. 
Lärarens formulering ger intrycket att eleverna ska rekonstruera lärarens konstruktion av sambandet, men av 
följande observationer kan slutsatsen dras att läraren med ”motorvägen” avser sambandet mellan 
upplysningsidéerna, dess upphovsmän och de politiska revolutionerna. Exakt vilket innehåll som sambandet ska 
bygga på är elevernas sak att argumentera för. 
206 Observerad lektion, 130418, s. 1. 
207 aa, s. 8f. 
208 aa, s. 8. 
209 Observerad lektion, 130425, s. 1f. 
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korrigeras ett elevpars missuppfattning att Sovjetunionen skulle ha ockuperat stora delar av 

världen under kalla kriget. 

L: Kan du se dom som två, att dom inte hänger ihop på nåt sätt? [Eleven blir tyst] Dom 

hänger ihop, ja, men inte riktigt heller, för Frankrike hade ju en helt annan problematik 

än va USA, USA hade det inte fattigt. [---] [Läraren skriver på elevens dator]: ”Finns 

det nån filosof som är viktigare för franska revolutionen och varför”, är en intressant fråga 

då. ”Tänk dej att revolutionerna är två skilda händelser” Testa dom!210 

Samt: 

 L: Här står det så här… [Läraren läser snabbt] Är det sant att dom ockupera 

 stora delar av världen?  

 [---] 

 E: Det är inte sant, varför har vi skrivit det för? [En av eleverna skrattar] 

 L: Så det måste ni bena ut på nånting…211 

Generellt instruerar läraren eleverna om innehåll och sammanhang som behöver åtgärdas i 

inlämningsuppgifterna, utan att precisera hur sammanhang ska formuleras eller exakt vilken 

fakta som är lämplig: ”… att dom inte hänger ihop…”, ”Tänk dej att revolutionerna är två 

skilda händelser”, ”Finns det nån filosof…?” och ”Så det måste ni bena ut…”. Principen 

respekteras av eleverna, men väcker någon gång en frustrerad kommentar. I följande 

exempel uppskattas en av elevernas uppsatsfrågor om hur den amerikanska 

hemmaopinionen vände sig mot Vietnamkriget. Lärare och elever diskuterar hur 

förändringen kan beläggas med fakta. 

 E: Det borde väl finnas statistik på antalet amerikanska operationer på andra 

 kontinenter, det borde… 

 L: Kanske… mer! 

 E: Nu sitter du och håller på nåt du inte vill säja. 

 L: Nä, jag försöker utveckla er. Jag tycker det där med presidenterna var jättebra.212 

 

 

 

                                                           
210 aa, s. 4. 
211 Observerad lektion, 130528, s. 2f. 
212 aa, s. 7.  



 61  
 

Aspekter av historiska kunskaper i lärarens klassrumsbedömningar 

Att ”koppla samman” innehåll till ”motorvägar” 

Innehållet i klassrumsbedömningarnas redskap indikerar kunskapsfokus, som endera kan 

orientera sig mot innehåll eller förmågor. Läraren uttrycker i intervjun betydelsen av att 

eleverna har med sig stoffet, för att t.ex. kunna resonera nyanserat. Av föregående avsnitt 

framgår också att läraren ställer kortare frågor som inriktas mot begreppsförståelse, 

citatinnebörd eller personkännedom. På det hela taget är lärarens kunskapsfokus i ett första 

steg inriktat mot att säkerställa elevernas innehållskunskaper, för att i ett andra steg hantera 

innehållet, dvs. en orientering mot förmågor.  

Som framgår av klassrumsbedömningarnas frågor och instruktioner ovan återkommer 

läraren ofta till uttrycken: ”mönster”, ”motorvägar”, ”sammanhang” och ”koppla”. Hur 

samhällsfenomen och idéer ingår ett större sammanhang, där allt hänger ihop, är ett fokus:  

 L: Utvecklingsoptimism [---] och det går hand-i-hand med Adam Smith, som var 

 liberalismens fader osv. Det är viktigt att ni ser dom här sammanhangen…213 

Uttrycket ”sammanhang” betraktas här som synonymt med lärarens metaforer 

”motorvägar” och ”mönster”. I följande exempel instruerar läraren eleverna att fokusera 

på idéerna och samtidsdebattens betydelse, för att hitta ”nåt mönster”: 

L: Jag vill att ni tänker på filosoferna, att ni tänker på samhällsdebatten ni läste förra 

gången, och så vore det ju önskvärt om ni kunde utveckla mind-mappen ännu mer, på nåt 

vis. Men läs mind-mappen och se om ni hittar nåt mönster, det tycker jag är det viktiga.214 

För att kunna se ”sammanhangen” och hitta ”nåt mönster” måste eleverna kunna ”koppla”. 

Uttrycket ”koppla” används frekvent av läraren. I detta exempel fokuserar lärarens 

sammanhangssträvan ett odefinierat idésamband mellan begrepp. En elevs enkla ”ja” 

bekräftas starkt i återkopplingen:  

 L: Kan ni koppla det [naturrätten] nånstans till empirismen? 

 E: Ja. 

 L: Tack! Skitbra! Diskutera högljutt med varandra, så att ni känner att det ger 

 nånting!215  

Lärarens ambition att eleverna skall ”koppla” för att ”se dom här sammanhangen” och 

”hitta nåt mönster” motsvarar lärarens ideal att elever skall eftersträva att ”titta lite utanför 

                                                           
213 aa, s. 9. 
214 aa, s. 7. 
215 Ibid. 
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boxen”, dvs. ha gjort en tolkning och konstruerat självständiga historiska kunskaper.216 I 

den ambitionen indikeras även konsekvensresonemang som aspekt av historiska kunskaper. 

Samtidigt kan noteras att lärarens associationsfrågor i helklassundervisning också kräver 

förmågan att ”koppla”, men att kunskapsorienteringen i den situationen blir mer en fråga 

om att rekapitulera rätt; läraren har ju redan det givna svaret. 

 

Historiskt perspektivtagande 

Utöver förmågorna att koppla, se sammanhang, mönster och motorvägar, betonas även 

förmågan att kunna se händelser och fenomen i sitt historiska sammanhang. Lärarens ”Vad 

har det här ordet för betydelse för sin samtid, då?”217 är en precisering av vad läraren menar 

med att ”sätta in i sitt sammanhang”. Rimligtvis eftersträvar läraren här att eleverna ska 

tänka i banor som liknar förmågan till historiskt perspektiv; att se fenomen från den samtida 

förståelsehorisonten och därmed undvika presentism. Seixas och Morton ser förmågan till 

historisk perspektivtagande som ett sätt att förstå ”the People of the Past” genom att: 

”…attempt to see through the eyes of the people of the past by making evidence-based 

inferences about what they thought and believed.”218 Läraren instruerar klassen, som sitter 

i grupper om två-tre elever, att först förstå ordens innebörd och därefter sätta in dem i sitt 

dåtida sammanhang. Denna grupp vrider och vänder på begreppet empirism:  

L: … det är här jag vill att ni ska tänka om alla orden. Dels vad dom betyder ordagrant. 

[---] Sätt in det i ett sammanhang också, och försök att förstå att det har betydelse i historien 

eller hos befolkningen runt omkring; samtiden kan det ha betydelse för… Diskutera med 

varann, det kommer att ge resultat, det kan jag lova er.219 

I detta exempel sammanfattas ett lärar-elevresonemang: 

L: Ja, men så är det ju… det kan ju tyckas löjligt, men för oss är det ju självklarheter. 

Det var det inte då, riktigt. Det är det man är tvungen att tänka sej in i, tror jag, för att 

kunna förstå att det ändå är lite revolutionerande tankar…220 

 

Jämförelser för att förstå innehåll och ”kopplingar” 

Emellanåt ställer läraren frågor av jämförande karaktär. Att göra jämförelser kan syfta till 

att fokusera förändringar i tid-rummet. Lärarens jämförelsefrågor har dock inte ett 

förändringsfokus, utan syftar mer till att ge relief åt sammansatta begrepp (t.ex. komparativa 

                                                           
216 Värdet av att se sammanhang och reflektera uttrycks också till elev i samtal om kursbetyg. Jfr. Observerad 
lektion, 130604, s. 3. Den lektionens betygssamtal karaktäriseras i övrigt främst av att läraren refererar till olika 
uppgiftsresultat, som stöd för kursbetyg. 
217 Observerad lektion, 130416, s. 7. 
218 Seixas och Morton (2013), s. 6. 
219 Observerad lektion, 130416, s. 6. 
220 Ibid.  
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fördelar) eller att aktualisera dåtida fenomen (t.ex. statliga regleringar och censur), för att på 

så sätt öka elevernas begreppsförståelse. 

Läraren associationer som leder till spontana frågor som skulle kunna sägas knyta an till 

olika sorts historiebruk, t.ex. Boston Tea Party ochTea Party-rörelsen. Att läraren med dessa 

exempel därmed skulle efterfråga förmågan att tolka historiebruk är mindre rimligt, då 

läraren inte tycks avse att eleverna ska tolka historiebrukets funktion. Syftet är rimligtvis 

främst att ytterligare visa eleverna hur samband mellan då och nu kan uppstå genom 

”kopplingar”. 

Sammantaget har klassrumsbedömningarna kunskapsfokus på att ”koppla och se 

sammanhangen” kombinerat med historiskt perspektivtagande, men i grunden finns stoffet 

– innehållet – som begripliggörs med jämförelsefrågorna då-nu. Tidsfokus orienterar sig 

därmed från en historisk kontext och dess konsekvenser framåt i tiden, ibland ända till vår 

egen samtid. En orientering som utgår från en historisk kontext och söker dess orsaker 

ännu längre bak i tiden kan skönjas i en genomgång av amerikanska och franska 

revolutionen, men tidsorienteringen i klassrumsbedömningarnas frågor och instruktioner 

är tydligt framåtriktad. 

 

Delsammanfattning – Klassrumsbedömningar med fokus på innehåll, för att 

”koppla” och se ”mönster” 

Lärarens många typer av frågor har som gemensam nämnare att sammansatta fakta och 

begrepp företrädesvis står i fokus i ett första steg, och att eleverna förväntas formulera 

”sammanhang” och ”mönster” utifrån dessa innehållskunskaper i ett andra.  

Det inledande innehållsfokuset innebär att elevernas svar återkopplas med att bekräftas eller 

avvisas.221 Att lärarens frågor och elevernas svar befinner sig i en ”rätt- eller feldimension” 

är logiskt med tanke på att många frågor har ett svar som läraren redan tänkt ut.  Det är i 

lärarens instruktioner som det andra steget indikeras tydligare; läraren formulerar 

innehållsfrågor – både muntligt och skriftligt – i stället för att direkt hänvisa till lämpligt 

innehåll, som kan vara byggstenar i ”motorvägsbyggena”.222 Att läraren inte levererar 

handfasta lösningar på elevfrågor kan väcka elevers frustration. 

Historiska kunskaper i lärarens klassrumsbedömningar fokuserar i ett första skede innehåll i form 

av personer och sammansatta fakta som begrepp, t.ex. Smith, Montesquieu, Locke, 

empirism, naturrätt, liberalism, ”den osynliga handen”, samhällsdebatten etc. Innehållet är 

utgångspunkt för huvudsyftet att eleverna ska utveckla förmågan att ”koppla”. Om eleverna 

ska kunna komma dit, måste de först förstå begreppens innebörd och redogöra för dem. 

Lärarens förhållningssätt liknar den utgångspunkt som Hammarlund uttrycker: ”Historisk 

                                                           
221 En mer avvaktande form av återkoppling finns. Se exemplet med ”den osynliga handen” i fotnot 204. 
222 Ett undantag kan dock noteras: ”… om du kopplar det direkt till Montesquieu…”. 
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kunskap förutsätter därmed kännedom om och bekantskap med redan existerande 

berättelser, alltså den stoffkunskap utan vilken historisk kunskap aldrig kan byggas” 

samtidigt som ”stoffkunskaperna [måste] beledsagas av processkunskap”.223 

Jämförelser och perspektivtagande är de processkunskaper (Hammarlunds benämning 

används här synonymt med denna studies benämning ”förmågor”) läraren fokuserar i ett 

andra steg i klassrumsbedömningarna. Visserligen syftar flera jämförande frågor till att ge 

relief åt sammansatta begrepp och får därmed också en innehållsorientering, men det 

innehållsfokuset har dock inte den dominerande slutna karaktär som t.ex. Rosenlund 

noterar. I den studien handlade flera medverkande lärares jämförande frågor i själva verket 

inte om en kognitiv process, utan om att återge en redan genomförd jämförelse, t.ex. i en 

lärobokstext.224 Denna studies medverkande lärares jämförande frågor har ett mer öppet 

och utforskande drag. Medan lärarens slutna associationsfrågor om att ”koppla” har en 

orientering mot innehållskunskap, får lärarens instruktioner under handledning om att 

”koppla” och se ”mönster” en mer förmågeorienterad innebörd om att göra jämförelser, 

med inslag av konsekvens som aspekt av historiska kunskaper.  

Att förstå fenomen och skeenden i historien, utan den egna samtidens värderingar som 

måttstock, är en annan viktig förmåga. Lärarens poäng är t.ex. att det som är självklart för 

oss idag: ”…var det inte då, riktigt.” Sammantaget leder klassrumsbedömningarnas 

kunskapsfokus till en tidsorientering från en historisk kontext och till dess konsekvenser 

framåt, ibland ända till vår egen samtid. 

Lärarens egna intervjuutsagor om klassrumsbedömningarnas roll i bedömningspraktiken som 

helhet är sammansatt. Återkopplingar i klassrummet betonas å ena sidan vara 

bedömningsseparerade, å andra sidan konstaterar läraren att klassrumsbedömningen utgör 

en ”bonusdel”, som läraren har ”i bakhuvudet”, som inte återkopplas direkt till eleverna. 
225 Sammantaget tolkas klassrumsbedömningarna spela stor roll för läraren, som också 

uttrycker att ”man får ut väldigt mycket av samtalet”. Rimligtvis innebär lärarens 

arbetsformer – inlämningsuppgifter som eleverna arbetar med på lektionstid samt lärarens 

betoning på betydelsen av återkoppling – rikliga möjligheter att hålla de uppskattade lärar-

elevsamtalen. 

 

 

 

  

                                                           
223 Hammarlund (2012), s. 4. 
224 Rosenlund (2011), s. 122, 169 
225 ”Men den bedömningen brukar jag inte säja till dom…” 
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4.2 Lärare 2 

 

4.2.1 ”Jag är mot betyg som en stämpel på hur bra det är, men jag tror ju på 

kommentarens makt, liksom.” 

 

Utbildning och yrkesverksamhet  

Denna lärare är examinerad i historia och estetisk verksamhet och har undervisat i sex år. 

För närvarande undervisar läraren på ett gymnasium med både studie- och 

yrkesförberedande program.226 

 

Bedömningens sammanhang 

Läraren eftersträvar att eleverna ska uppfatta bedömning och återkoppling som 

kontinuerlig och integrerad i undervisningen, i stället för att vara förknippad med enskilda 

provsituationer: ”Ja, jag vill egentligen inte tänka att bedömning är nåt man gör isolerat vid 

särskilda tillfällen, utan jag ser det nästan som att det hämmar, för det är så laddat, så 

negativt att bli bedömd.”, utan: ”… min bedömning och återkoppling. Det sker ju under 

lektionstid hela tiden, mer eller mindre.”227   

Kurserna inleds med individuella samtal om elevernas tidigare studieerfarenheter, 

examinationsformer och betygsambitioner etc. Allt dokumenteras i elevernas individuella 

utvecklingsplaner (IUP) på skolans lärplattform. Läraren använder IUP:n i den ordinarie 

undervisningen vid minst ett ”uppstartssamtal, ett mittsamtal och ett slutsamtal” utöver 

utvecklingssamtalen, men poängterar att: ”vissa har jag fler samtal med, för att dom behöver 

det av olika anledningar.” Denna frekventa kommunikation kring resultat och ambitioner 

syftar enligt läraren till: ”att eleven egentligen inte ska behöva prata med mig om betyget, 

det ska dom veta är mitt mål, det jag önskar”.228 

 

Bedömningsformer  

Lärarens strävan är att arbeta med så många examinationsformer som möjligt och att 

eleverna ges förutsättning att påverka, inom vissa gränser.229 ”Dom har jobbat mest med 

skriftligt”, konstaterar läraren och tillägger att tillfällen då eleverna sitter och diskuterar 

historieuppgifter med varandra inte är att betrakta som bedömningstillfällen. Samtidigt 

                                                           
226 Inledande intervju, 130321, s.1.  
227 aa, s. 1f. 
228 aa, s. 2-5. 
229 aa, s. 5. 
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framhåller läraren att dessa tillfällen rymmer en bedömningsmöjlighet, som läraren ser som 

värdefull att ta vara på i formativt syfte:  

Dom blir ju bedömda – fult ord, tycker jag – jag kan ju få väldigt mycket information om 

en elevs kunskaper och utveckling och hur den resonerar, alltså analys, …utan att jag säjer 

att det är en bedömningssituation eller ett bedömningstillfälle. Det är mer den formativa… 

man försöker ha stora öron jämt och lyssna hur det går, för vissa elever gör väldigt bra ifrån 

sej, när dom slappnar av och inte tror att det är skarpt läge.230 

I sin skriftliga återkoppling undviker läraren betygsbokstäver: ”… dom tänker [inte] på 

kommentaren, utan bara ser ett betyg, och det leder ju inte till nån direkt utveckling är min 

erfarenhet”.231 Utifrån kommentarerna, som oftast också kommuniceras i 

återlämningssamtal, får eleverna möjlighet att arbeta med uppgiften och lämna in igen, 

något de flesta elever gör.232 Ändå konstaterar läraren att de kontinuerliga lärar-elevsamtalen 

om mål, kunskapskrav och progressionsuttryck gör att: ”… min kommentar … Är ju 

egentligen ett betyg, men mer i löpande text.”233  

Ett centralt undervisningsredskap är lärarens ”målkort”. Målkortet, en slags matris, är ”min 

verktygslåda för ämnet” och ett återkommande redskap i såväl instruktioner som vid 

bedömning och återkoppling. Till matrisen hör en ordlista med förklaringar av de 

progressionsuttryck som förekommer i ämnesplanen.234 Lärarens användning av målkortet 

syftar ytterst till att eleverna kan ”rätta sej själva” och vara ”mycket väl medvetna om var 

dom är” i samband med betygssamtal.235  

 

Bedömningens syften 

Bedömningens och återkopplingens huvudsyfte betonas vara att utveckla elevernas 

kunskaper optimalt: ”Jag försöker ha noga koll på att eleverna har koll på vad som bedöms, 

hela tiden.” Det övergripande syftet är: ”… att dom är medvetna om vad det handlar om, 

så att dom kan bedöma sej själva.”236 Läraren ser att återkopplingen också syftar till mer än 

ämneskunskaper och självbedömning: ”Sen finns det personliga vinster, att stärka 

individen, känna sej trygg och sedd. Det finns massor av vinster i det…”237 samt att: ”… 

det leder till att eleven trivs bättre, och trivs den bättre är den gladare, och är den gladare 

presterar den bättre. Det blir en positiv spiral.”238 

                                                           
230 aa, s. 5f. 
231 Ibid. 
232 aa, s. 8f. 
233 aa, s. 7. 
234 aa, s. 10. 
235 aa, s. 12. 
236 aa, s. 2. 
237 aa, s. 9f. 
238 aa, s. 10. 
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Bedömningens roll i planering och undervisning 

Läraren framhåller hur avgörande bedömningsaspekten i undervisningen har blivit: ”Ja, det 

är jätteviktigt.” Intresset är sprunget ur lärarens egen utbildningserfarenhet (För lite 

bedömningsfrågor under lärarutbildningen), undervisningsmotgångar, fortbildningsstudier 

och kollegiala samtal. Läraren utbrister: ”Så det är nästan som dag och natt, på ganska kort 

tid. Det är jag tacksam för. Det här gör att det är väldigt roligt. Det är kul.”239 Läraren 

uppskattar den nya ämnesplanen ur bedömnings- och återkopplingsperspektiv: 

”Strukturen, den är mycket tydligare, mer lättförståelig. … man ska träna förmågor, att dom 

är samma och återkommer i betygsstegen.” Betyg som företeelse tar läraren däremot 

avstånd ifrån: ”Jag är mot betyg som en stämpel på hur bra det är, men jag tror ju på 

kommentarens makt, liksom... [betyg] leder inte till nån utveckling, tror jag. Snarare 

stagnation eller bakåt.”240 

 

Aspekter av historiska kunskaper i bedömningen  

 

För läraren handlar undervisningen i sin helhet om att lära eleverna: ”… att knäcka en slags 

kod, hur historia fungerar. Det är den koden jag försöker lära dom väldigt tidigt…”241 Med 

hänvisning till ”målkortet” förklarar läraren ”koden”: ”… först har jag hittat vad det stora 

paraplybegreppet i historia är, som jag ser som: orsak, händelse, effekt… på olika saker, 

förändringsprocesser osv.” Effekten i sin tur kan vara orsak till en annan händelse osv., 

vilket innebär att: ”det är trådar i allt. Och det ger i sin tur ett historiemedvetande, och då 

kan man förstå kopplingar”. Till varje huvudbegrepp knyter läraren kvalitativa begrepp, 

t.ex.: ”motivering, relevans, tydlighet och perspektiv” samt förmågorna: ”att vara kritisk, 

analysera och dra slutsats”. Läraren exemplifierar:  

Och om man jobbar med orsaker, händelser och effekterna i ett tema, t.ex. revolutionerna 

som vi har jobbat med, då är det vissa nycklar man måste ha när man jobbar med det. Och 

det handlar om motivering, relevans, tydlighet och perspektiv – i alla led. Och sen ska det 

gå som nån slags tråd att vara kritisk, analysera och dra slutsats. Så när eleverna t.ex. 

jobbar med revolutionerna, så ska dom hela tiden, när dom jobbar med bakgrunden till 

revolutionen, orsaken, tänka på att va tydlig med begrepp och språk. Motiveringar, att hela 

tiden förklara varför eleven skriver nånting.242  

Läraren betraktar ”koden” som universell: ”Ja, och poängen är att det spelar ingen roll 

vilken del vi tittar på, det kan vara antiken eller första världskriget, så är det här samma, 

                                                           
239 aa, s. 9, 13. 
240 aa, s. 14. 
241 aa, s. 10. 
242 Ibid. 
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alltid.”243 Till kodens huvud- och kvalitetskategorier kopplar läraren kunskapskravens 

”värdeord”, dvs. progressionsuttrycken: översiktligt, utförligt, utförligt och nyanserat osv.  

Läraren känner att utvecklingen och användningen av målkortet är rätt väg att gå och 

tillägger: ”Men det är jobbigt, för det ligger mycket tanke bakom”.244 Också Estenberg 

noterar att lärare under en kurs arbetar kontinuerligt med förklaringsmodeller som explicit 

fokuserar på orsak och konsekvens. Estenberg påpekar med stöd av historiedidaktisk 

forskning att explicita modeller: ”kan hjälpa eleverna att sortera vad som är vad i historien 

och på så sätt ges de möjlighet att närma sig ett konstruktivistiskt arbetssätt”.245 Denna 

studie bekräftar Estenbergs resultat om historielärares explicita modellanvändning och vill 

understryka hans resonemang om att explicita begrepp inte per automatik innebär 

konstruktivistiska historiekunskaper – effekten kan variera.246  

 

Utmärkande om bedömningspraktiken – coachning för självbedömande och 

kodknäckande elever 

I lärarens intervjutal om bedömning framträder två viktiga teman: lärarens starka betoning 

på bedömning enligt teorier om formativ bedömning samt lärarens strävan att utveckla 

eleverna att knäcka en universell ”kod”. 

Det första temat fokuseras på hur bedömning och återkoppling ska ske kontinuerligt och 

integrerat i undervisningen, i stället för vid enskilda examinationer, som bör tonas ned. 

Lärarens idéer om bedömningens och återkopplingens syfte ligger nära principer om 

bedömning för lärande med självbedömande elever som yttersta mål. Det målet 

korresponderar också till lärarens avståndstagande till betyg, som framhålls leda till: 

”…stagnation eller bakåt.” Inför betygssättning skulle därmed lärarens roll i en möjlig 

förlängning kunna förändras från ”domare” till ”coach”. Om läraren ändå låter de formativa 

klassrumsbedömningarna utgöra betygsunderlag är oklart, men inte omöjligt. Läraren 

menar att elever presterar bättre, om det inte är ”skarpt läge”, och att läraren lyssnar 

uppmärksamt med ”stora öron”. 

Lärarens målkort med ” … en slags kod, hur historia fungerar” är ett andra utmärkande 

tema. Målkortet används i instruktioner, bedömning och återkoppling. Med lärarens egna 

ord beskrivs matrisen och dess variabler i målkortet som en ”…verktygslåda för ämnet”, 

som också kodifierar lärarens uppfattning om vad historiska kunskaper är. Lärarens strävan 

är att eleverna ska lära sig knäcka koden.

                                                           
243 aa, s. 11. 
244 Ibid. 
245 Estenberg (2016), s. 79f. 
246Jfr. ”…bara för att markörer återfinns för ett tankeredskap innebär inte detta per automatik att tankeredskap 
används på rätt sätt… som pekar mot konstruktion. Däremot kan användandet av markörer ses som en 
förutsättning…”, s. 113. Med ”markör” avser Estenberg att ett begrepp är explicit [Förf.:s anm.]. 
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4.2.2 Lärare 2 – Klassrumsbedömningar under elevers arbete samt återlämningssamtal 

 

Medverkande lärares kursplanering i historia 1b återges nedan. I den vänstra kolumnen 

anges med fet stil de studiemoment, då observationer har genomförts.  

Tabell 3 – Lärare 2:s kursplanering 

Studiemoment Examination 

Forntiden Individuell inlämningsuppgift 

Antiken Prov alt. hemtenta (på antikens Grekland) 

Medeltiden  Inlämning av grupparbete + individuell 
inlämning (Valfritt ämne om Europas 
medeltid) 

Renässansen Ingen examination 

Upplysning Ingen examination 

Industrialisering, demokratisering, revolu-
tion, imperialism/kolonialism/nationalism 

Prov alt. individuell inlämningsuppgift 

Första världskriget, ryska revolutionen och 
mellankrigstiden 

Instuderingsfrågor 

Andra världskriget, kalla kriget, folkmord 
och diktaturer 

Uppsats 

 

Klassrumsbedömningarnas redskap – frågor, återkopplingar och instruktioner  

Frågor 

Denna studie kom inte att omfatta klassrumssekvenser, då läraren initierar frågor i 

helklassundervisning. Lärarens huvudsakliga arbetsform indikeras vara en presentation av 

en större arbetsuppgift varefter eleverna arbetar under lärarens handledning. Det är mest 

eleverna som frågar, och läraren kan ge svar eller ställa olika följdfrågor. 

 

Återkopplingar 

Lärarens svar och följdfrågor som återkoppling 

I ett grupparbetstema om kommunism, fascism och nazism ska dels ideologierna 

presenteras med hjälp av instuderingsfrågor, dels likheter och skillnader ideologierna 

sinsemellan analyseras och paralleller till nutiden dras i en inlämningsuppgift. I 

gruppseminarier ska kamratrespons genomföras, utifrån vilken grupperna ska arbeta 

klart.247 

                                                           
247 Observerad lektion, 130415, s. 1, 8. 
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Under instuderingsfasen ställer elever frågor av innehållslig läsförståelsekaraktär. Lärarens 

svar blir en form av återkoppling; lärarsvaren innehåller information som ska överbrygga 

gapet mellan det eleverna inte förstår, men ska förstå. Vanligt är att en elevfråga resulterar 

i en rak läsanvisning, t.ex.: ”Har du läst den här?”, ”Läs härifrån.” eller ”… börja läsa här i 

stället… börja här, så kommer jag tillbaka…”248 En del svar är korta, andra längre. 

Elevfrågor om enstaka fakta kan läraren välja att besvara direkt, t.ex.: 

 E: NN, här står det att Heinrich Himmler gick så långt att han konsulterade 

 en astrolog för att hitta ”dus”?! Varför ska han hitta ”dus”? 

 L: Han ville befria honom från fängelset. 

 E: Men det är ju Mussolini som sitter i fängelset! 

 L: Ja, och han hade ett smeknamn, och det var ”il Duce” [Stark betoning med italienskt 

uttal], det var hans smeknamn.  

 E: Nu är jag med! [Polletten-trillar-ned-betoning!]249 

Elevfrågor som kräver mer komplexa och utförliga svar bemöter läraren med två skilda 

strategier. Den ena innebär att läraren ställer följdfrågor, så att eleven själv till slut ger svarets 

dess huvuddrag om Hitler och ett annalkande världskrig: 

 L: Vad var hans mål? 

 E: Att det skulle bli en ras… att dom ville hämnas … 

 L. Vad ville han hämnas för… på? 

 E: Det är alltså så… det… tappa inte Tyskland makt efter första världskriget? 

 L: Mmm… nu är du inne med att du förklarar varför. Du säjer inte bara: han 

 ville hämnas. Du måste förklara vad han ville hämnas på, mot vem ville han 

 hämnas. Det är det jag menar sen när jag ger feedback, att det här var inte  tydligt…250 

Lärarens sista, bekräftande återkoppling övergår också i en instruktion: ”Du måste förklara 

vad han ville hämnas på, mot vem han ville hämnas.”, så att textinnehållet blir ”tydligt”.   

Den andra strategin är att läraren själv formulerar en längre förklaring. Av empirin framgår 

att en elev har betydande lässvårigheter. Rimligtvis riktas längre och förklarande lärarsvar 

bl.a. till elever med lässvårigheter.251 I detta exempel väljer läraren att utforma ett längre 

förklarande svar till eleven, som kämpar med läsningen och tycks kört fast: 

                                                           
248 aa, s. 2-4. 
249 a, s. 11. 
250 aa, s. 2. 
251 Jfr. aa, s. 10. 
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 E: Vad betyder ”rekryteringsunderlag”? 

L: Rekrytering, det är när man, om du tänker dej att du ska anställa folk, så behöver du 

rekrytera. Är du med? 

 E: Mmm. [Försiktigt]252 

Elevernas läsförståelseutmaningar föranleder läraren att svara på elevfrågan: ”Så det räcker 

så?” med att betona att eleverna inte ska fastna i enskilda fakta: ”Ja, det ni skriver nu i den 

här texten ska ni använda för att jämföra med dom andra ideologierna.”253 

 

Kamratrespons 

En speciell sorts återkoppling är kamratrespons. Lärarens roll tonas ned, men 

arrangemanget är en del av lärarens bedömningspraktik, då lärarens överordnade mål är att 

eleverna med tiden skall kunna bedöma sina egna resultat. 254 

Eleverna för talan utifrån lärarens checklista med fyra aspekter: form/layout, faktadel, 

analysdel och ett samlat omdöme.255 Som en epilog ombeds eleverna reflektera över 

arbetsformen. Avslutningsvis ger läraren återkoppling på elevernas återkoppling. De flesta 

elever ställer sig positiva, och läraren återkopplar berömmande: 

L: Jag är väldigt nöjd och stolt över er som opponenter och respondenter. Ni är duktiga på 

att ge och ta kritik. Att ta kritiken är också en konst, ibland tar man det väldigt 

personligt, och då blir det aldrig bra, riktigt …256 

För någon elev blir dock opponeringserfarenheten just ”väldigt personligt”. Några elever 

dröjer sig kvar under rasten och söker stöd hos läraren angående opponentgruppens 

kommentarer.257 Läraren är nöjd med seminariernas utfall, men kan tänka sig att några 

grupper kan gruffa med varandra, en seminarieerfarenhet att hantera menar läraren: 

L: …dom putsar och grejar, kommer säkert komma nån gliring om nåns kommentar, 

kan jag gissa… 

 E: Ja. [Eftertrycklig replik av överhörande elev] 

                                                           
252 aa, s. 5f. Läraren ber i det följande eleven att läsa texten, varpå läraren förklarar innehållet mening för mening. 
253 aa, s. 8. Den strävan möter frustration hos några elever som under lektionens gång tycks fastna i fakta: ”… 
motståndare till kommunismen, jag hittar inte det.”, ”Det stod inte nån direkt förklaring till det här…” (s. 3), ”Ja, 
man hittar inte!” (s. 4) 
254 Observerad lektion, 130506, s. 1.  Jfr. Inledande intervju, 130321, s. 2. 
255 Det samlade omdömet innebär att ”värdeorden” används. Därmed blir omdömena betygsliknande. Eleverna 
använder också betygsbokstäverna, när det samlade omdömet formuleras. 
256 Observerad lektion, 130506, s. 2. 
257 aa, s. 3. 
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 L: Ja, men det hör till.258 

 

Kollektiva och individuella återkopplingssamtal 

En andra variant återkopplingssamtal utgörs av återlämningssamtal i grupp, vilka följer en 

enhetlig grundstruktur.259 Samtalen har en summativ karaktär, men också ett formativt 

inslag, då läraren inflikar generella råd inför studier i nästa årskurs.  

Vissa uttryck återkommer i lärarens gruppkommentarer, vanligast förekommande är 

”tydlig/tydligt/tydlighet” samt ”struktur och ordning”, t.ex.:  

L: Jag säjer så här. Eh, det som är bra är att nazismens kapitel är jättebra, det är riktigt 

bra, den är tydlig å noggrann. Eh, mindre bra är struktur och ordning i dom andra delarna 

och även struktur och ordning i analysen, för analysen är på väldigt god väg, men sen så blir 

den nästan lite hoppig på ett par ställen, men den är bra, eh…260 

Med uttrycken ”struktur och ordning” avses dispositionen eller den ”röda tråden” i texten. 

Med ”tydlig” avser läraren främst innehållet, att vedertagna begrepp används och ord 

förklaras. En grupp får följande påpekande att arbeta vidare med: 

L: …det är ord och lite begrepp som inte är förklarade ordentligt. Eh, skriver ni under 

nazismen att Stalin, som var kommunisternas ledare och Hitler, som var ledare för 

nazisterna, ingick ett avtal med varandra. Där, t.ex. finns det ett begrepp för just det avtalet, 

eh, som liksom är vedertaget… [---] Det det avtalet kallas för, då hade ni visat på att ni 

använder begrepp och förklarat vad det betyder. Förstår ni vad jag menar där?261 

Andra gruppers texter får beröm för sin tydlighet:  

L: … Ni är dom första som har med vad det hette och det är ”Weimarrepubliken”. Det 

är jättebra att ni har med det, det är en sån tydlighet. En annan tydlighet är att ni skriver 

t.ex. att Hitler ville ha det här livsrummet, ja då skriver ni inom parentes ”Lebensraum”, 

vilket är precis det jag menar, när det gäller tydlighet.262 

                                                           
258 aa, s. 4. 
259 Eleverna uttrycker inledningsvis sina uppfattningar. Läraren kommenterar förtjänster och brister i inlämnad text 
och dess kvalitet anges med värdeord; omdömena blir här betygsliknande. Eleverna uppmanas avslutningsvis 
uttrycka sina åsikter om arbetets kvaliteter. Fem gruppsamtal genomförs. Ett sjätte grupparbetet är så sent 
inlämnat att lärare inte menar sig kunna ge någon återkoppling förrän vid senare tillfälle. 
260 Observerad lektion, 130527, s. 2. 
261 aa, s. 3. 
262 aa, s.7.  
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Lärarens princip för ”tydlighet” kan beskrivas med lärarens egna ord. Eleverna skall skriva 

som om läsaren är helt okunnig i ämnet: ”…då är ni tydliga.” och ”…speciellt första gången 

man nämner nånting är det viktigt att man förklarar det.”263 

Lärarens kommentarer om tydlighet riktas främst till den del av arbetet som har beskrivits 

som arbetets faktadel – förutsättningen för analysdelen – men den delen ägnas inte samma 

uppmärksamhet. Kommentarer som specifikt fokuserar analysdelen är få och oftast utan 

direkt hänvisning till avsnitt i texterna.264 

L: ….Eh, analysen … eh, är bra, men det är också analysen och nazismen som är… vad 

ska jag säja är något svagare delarna i arbetet totalt sett. Det är inte dåligt, men det är inte 

lika stilistiskt… det är inte samma nivå som i dom två andra…265 

Läraren avger avrundningsvis ett samlat omdöme om texternas kvalitetsnivå i respektive 

återkoppling. Här rekommenderas att eleverna inte lägger ner mer möda på ett 

förbättringsarbete; texten är ”för spretig” för att kunna motsvara mer än E eller möjligtvis 

D, menar läraren: 

L: … Eh, dom här värdeorden då, och dom här värdeorden är i stort sett samma som 

betygskriterierna, då. [---] På vissa ställen är ni tydliga, eh…så, men överlag är det, eh, 

något kortfattade delar. Det blir alltså att man förklarar sakerna, men inte går in så djupt 

på dom… ,men värdeordet för hela arbetet är ”översiktligt”, ni förklarar sakerna, men ni 

fyller inte på dom ordentligt, mmm…266 

En tredje variant av formaliserade återkopplingssamtal utgörs av individuella 

återlämningssamtal, som läraren betecknar som feedback från lärare till elev, men också 

feedback från elev till lärare.267 

Bedömningen som läraren återkopplar fokuserar i stor utsträckning formalia, hur väl 

uppgiftsinstruktionens mall har följts samt hur innehållsligt tydlig texten är: 

L: OK, min kritik då till dej. [Läraren berör inledningsvis formalia] Sen har jag skrivit 

så här: ”Bra med formalia och tydligt uppställt. Texten i arbetet kan vara lite svårläst och 

saknar lite tydlighet”. Och med tydlighet pratade jag om att man ska liksom förklara alla 

ord och begrepp och händelser så långt det går.268 

                                                           
263 aa, s. 5, 7. 
264 En grupp får dock beröm för en analogi med hänvisning till tankegången att: att judarna var ”dom” under 
förintelse och att ”muslimer är dagens ’dom’”. aa, s. 4. 
265 aa, s. 5. 
266 aa, s. 7f. 
267 Observerad lektion, 130603, s. 1. Samtalen har i stort samma struktur. Läraren återkopplar sin bedömning av 
uppsatsen och formulerar ”värdeorden”, ibland uttrycks en betygsbokstav. Därefter ges eleven möjlighet att 
kommentera lärarens bedömning. Eftersom betygssättningen står för dörren, förekommer även betygsliknande 
samtal. 
268 aa, s. 1f. 
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Läraren summerar kvaliteterna i samma uppsats och återkopplar beröm för utvecklingen 

under kursens gång, ett slags fokus på process: 

L: Men, jag skulle vilja ge dej ”creed”, för att du har, jag tycker du går framåt, och du har 

utvecklats mycket. [---] Eh… det är det, men jag tycker du har kämpat på.269 

På samma sätt som i lärarens återkoppling av grupparbetena återkommer betoningen på 

”tydlighet”. I vilken utsträckning elevernas uppsatser är innehållsligt faktabaserade spelar 

därför en grundläggande roll i lärarens bedömning av texternas kvaliteter: ”… för att 

komma nånstans annat än E, så måste man ha mer detaljer, mer fylligt i arbetet.”270 eller 

”Du har mycket fakta och täcker in allting.”271 eller ”… detta blir därför ’utförligt och 

nyanserat’. Och du har en kvantitativ, alltså mängd, eh… nivå, som inte… som är väldigt 

bra.”272 Dessa grundläggande fakta måste dock ges en struktur påpekar läraren för flera 

elever. Denna elev har fördjupat sig i konspirationsteorier om attentaten elfte september: 

 L: När vi går till själva undersökningen så är det en vansinnig radda fakta som 

 egentligen inte sorteras, sätts in i olika… 

 E: …sammanhang?! 

L: Ja, olika underrubriker, kategorier, kanske. [---] Nu är det korta snuttfaktan, så 

här.273 

Det är när läraren har anledning att kommentera texternas disposition som läraren berör 

analysdelen i texterna. På vilket sätt analysen är ”jättebra” framgår dock inte: 

L: Din analys är jättebra, du plockar upp dina frågeställningar och tar med dom på ett bra 

sätt å du är mycket duktig på att uttrycka dej.274 

Också en elevtext om konspirationsteorier kring attentaten den elfte september 

kommenteras i fråga om analysens kvaliteter, men det är eleven själv som förekommer 

läraren. Elevens förmåga att bedöma den egna texten – ”betygsatt [sej] själv” – återkopplas 

uppskattande: 

 E: Analysen… den är sjukt dålig. 

 L: [Läraren skrattar glatt och medkännande] … för att? 

                                                           
269 aa, s. 3. Se även – L: Så jag tycker du har gjort det här jättebra, och jag tycker du ska ha det med dej, att du 
har utvecklats. Hur känner du själv då? aa, s. 7. 
270 aa, s. 8. 
271 aa, s. 10. 
272 aa, s. 12. 
273 aa, s. 14. 
274 aa, s. 11. 
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E: Jag analyserar ju inte tillräckligt mycket. Jag reflekterar över vilka orsakerna var, men 

den fakta jag tagit fram bevisar jag inte, utan jag bara sa fakta [Ohörbart], inget mer. 

Förstår du vad jag menar? 

[---] 

L: …Å det du ska ha med dej är ju att du vet ju själv vad du gör. Ja, så du kan ju 

egentligen, jag hade kunnat sagt så här å det har du egentligen gjort, betygssatt dej själv…. 

För du har ju sagt det jag har sagt. Så det är du väldigt bra på.275 

I anslutning till exemplet ovan betonar läraren att bedömningen endast avser den sista 

examinationsuppgift, särskilt då resultatet har varit sämre än vad lärare och elev annars är 

bekanta med.  Någon elev å sin sida tycks vara väl medveten om att detta delresultat i nära 

anslutning till betygssättning kan bli tungan på vågen och dristar sig därför att förmå läraren 

att bestämma sig för ett högre omdöme. En förhandlingsliknande dialog utvecklas. I stället 

för att läraren redovisar grunderna för omdömet på ett argumenterande vis, väljer läraren 

här att gå eleven till mötes:  

 L: Ditt betyg på just den här uppgiften hamnar mellan ett C eller B. 

 E: C och B, asså, var det ett plus… C+, B-? 

[---] 

 E: Kan jag säja B? 

 L: Ja, det kan du få säja.  

 E: B.276 

I dessa återlämningssamtal fäster lärarens i sin bedömning ofta uppmärksamhet på uttrycket 

”tydlighet”, en av flera dimensioner i lärarens målkort. Andra begrepp – ”orsaker” och 

”effekter” – i ”koden” berörs indirekt, t.ex. i samtal med elev som bedömer den egna 

analysen som ”sjukt dålig”. Med ”tydlighet” avser läraren främst att ämnesbehandlingen är 

väl faktaförankrad och att begrepp och ord förklaras. Läraren kommenterar dock att 

”tydlighet” i fakta också förutsätter att fakta inte bara radas upp, blir ”snuttfakta”, utan 

kategoriseras och kopplas till analysdel. I lärarens bedömning av texternas samlade 

kvalitetsnivå används ämnesplanens progressionsuttryck, som också ingår i lärarens 

målkort.277 Progressionsuttrycken avser företrädesvis innehållsaspekt och dess kvantitet: 

”… för att komma nånstans annat än E, så måste man ha mer detaljer, mer fylligt i arbetet.” 

eller ”Du har mycket fakta och täcker in allting.” eller ”… detta blir därför ’utförligt och 

                                                           
275 aa, s. 15. 
276 aa, s. 18. Om detta samtal hade betydelse i slutändan framgår inte av empirin. 
277 Läraren säger ”värdeord”. 
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nyanserat’. Och du har en kvantitativ, alltså mängd, eh… nivå, som inte… som är väldigt 

bra.” 

Lärarens återkoppling har grundläggande fokus på innehållslig ”tydlighet”, dvs. att 

vedertagna begrepp används och förklaras. Utmärkande för lärarens återkoppling i 

återlämningssamtalen är annars att läraren tidvis berömmer och fokuserar utveckling under 

kursens gång, ett slags fokus på process, samt att läraren värdesätter elevers förmåga att 

granska sina egna resultat. 

 

Instruktioner 

Utöver den grundinstruktion som skriftligen finns i lärarens målkort och de skriftliga 

uppgiftsinstruktionerna, vilka läraren även går igenom muntligt inför ett studiemoment, ger 

läraren eleverna instruktioner i sin handledande roll.278 Denna elev tycks ha svårt att välja 

ämne. Läraren ställer kortare motfrågor och uppmanar eleven att pröva sin idé mot 

uppgiftsinstruktionen: 

E: Funkar det här att skriva om? [---] Jag vet inte riktigt, men är det en bra händelse 

[Ohörbart], tror du? Är det en svår händelse? 

 L: Allting handlar om hur du riktar in dej på. Är det teknik du är ute efter? 

 [---] 

L: Gör så här… sök på Hawkings, så ser du vad du får upp, om du kan  känna att du 

kan bygga en hel… en fördjupning kring det. 279 

Eleven äger innehållsfrågan, och läraren överlåter till eleven att själv bedöma det trevande 

ämnesförslagets lämplighet utifrån hur ämnet är tänkt att behandlas: ”…hur du riktar in 

dej…”. Lärarens avslutande råd: ”…om du kan känna att du kan bygga en hel…en 

fördjupning kring det.”, avser rimligtvis huruvida ämnesförlaget kan anpassas till kodens 

huvudkategorier ”orsak, händelse, effekt” i uppgiftsinstruktionen.  

Däremot avråder läraren ämnesval av biografisk prägel. Läraren avfärdar dock inte 

förslagen helt, utan instruerar eleverna att i så fall gör någon form av jämförelse: 

 L: För att bara undersöka en person är ju jättesvårt, det skulle jag inte 

 rekommendera. Man måste ha nåt att jämföra med eller formulera frågorna 

 väldigt… ska jag säja, bra. [Rådet ges till elever som intresserar sig för politikermord]

 280 

                                                           
278 Jfr. Observerad lektion, 130513, s. 1. 
279 aa, s. 2. 
280 aa, s. 3. 
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Samt: 

L: Om du är intresserad av några starka personer, kan du titta på några nutida och jämföra 

dom. Jag vill helst inte att man tar en person och gör ett personporträtt [---], utan att man 

tar då, som ni hade förra i området, tre – Stalin, Hitler, Mussolini – så kan ni ta tre 

nutida.281 

 

Aspekter av historiska kunskaper i lärarens klassrumsbedömningar 

Kontinuitet och förändring 

Av lärarens egna intervjuutsagor är val av innehåll underordnat ”den universella koden”, 

vilket indikerar en bedömningspraktik som orienterar sig mot förmåga att analysera. Under 

en lektion aktualiseras lärarens ”paraplybegrepp” i en elevfördjupning om förintelsen och 

folkmord. Eleven är osäker på relationen ”händelse-effekt” i ”koden”. Läraren lyssnar in, 

hummar avvaktande och preciserar att relationen inte ska betraktas som ett direkt 

orsakssamband, dvs. effekt som resultat av en händelse: 

 E: Sen så, det här är ju orsaken… 

 L: Mmm. 

 E: …förintelsen är händelsen… 

 L: Mmm. 

 E: …effekten? 

 L: Asså, jag tycker inte, för det pratade vi om sist – har jag för mej – att effekten inte 

 är ”effekten av befrielsen”, t.ex., utan det är kopplingen till  nu… 

 E: Ja… asså likheter, eller vad då? 

L: Ja, precis… du kan göra så här att effekten är som, eh… OK, för att kunna svara på 

dina frågor, så måste du nånstans i din faktadel ha med mer aktuella folkmord… 

 E: Så det blir effekten? 

 L: Mmm, men du får inte tänka att det blir effekten av förintelsen, utan det 

 är effekten av… eh, folkmords… företeelsen, mer i nutid…282 

Läraren förklarar att: ”effekten av förintelsen” ska tolkas som: ”… kopplingen till nu” och 

att: ”… det är effekten av… eh, folkmords… företeelsen, mer i nutid…”. Vad innebär 

                                                           
281 Ibid. 
282 aa, s. 8 
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därmed ”kopplingen”? En ledtråd kan elevfrågan: ”Ja… asså likheter, eller vad då?” ge, 

vilken bekräftas av läraren. ”Kopplingen” tycks avse likheter i händelser/fenomen, ett 

samband mellan då och nu. En annan ledtråd ger den inledande intervjun, där läraren 

kommenterar ”paraplybegreppen” orsak-händelse-effekt: ”Alltså att inte se historia isolerat, 

utan det är trådar i allt. Och det ger i sin tur ett historiemedvetande, och då kan man förstå 

kopplingar.”283 ”Kopplingar” torde då betyda att händelser eller fenomen i bred mening 

kan hänga ihop, inte bara som ”en röd tråd” i form av orsak-verkansamband, utan i det här 

fallet att fenomen är av likartad karaktär, en möjlig kontinuitetsaspekt.284  

 

Orsak-konsekvens… 

Läraren betonar i sina instruktioner att eleverna skall sätta in enstaka fakta i ett större 

sammanhang, att kunna förklara bakgrunden poängteras, medan konsekvensledet är mindre 

uppmärksammat.285 Under en lektion betonar läraren ”kodens” orsaksled för en elev: 

L: Ja, absolut… eh, du måste ta in det här i tiden, vad som precis har hänt… [---] Nä… 

viktigast här är att man sätter in det i ett sammanhang, hur såg det ut i tiden. För att förstå 

varför extremismen kommer, så måste man förstå var den kan komma ur [Läraren betonar 

det sista ordet lätt]286 

Under samma lektion har några elever redan snappat upp lärarens betoning på 

orsaksförklaringar: 

 E: … varför, det är en så där typisk lärarfråga. 

 L: [Småskrattar] Inte bara ”att”, utan också ”varför”.287 

 

…med innehållskunskaper som bas 

I de tidigare exemplifierade återkopplingsvarianterna tycks däremot lärarens ”målkort” med 

paraplybegreppen ”orsak-händelse-effekt” komma i skymundan.288 I stället ägnas 

innehållets tydlighet återkommande uppmärksamhet; detaljerna blir avgörande för 

helheten: 

                                                           
283 Inledande intervju, 130321, s. 10. 
284 aa, s. 11.  Lärarens uttryck att ”det är trådar i allt” innebär även att tolkning och perspektiv kan spela roll. I 
intervjun summerar läraren: ”Att man helt enkelt är medveten om att historia ses på olika sätt beroende på vems 
ögon man har.” Ibid. Förmågan att förstå hur historiska kunskaper kan variera p.g.a. olika perspektiv kom dock 
inte att ingå och noteras i denna studies empiri. 
285 Detta fokus ligger också i linje med uppfattningen ”Alltså att inte se historia isolerat, utan att det är trådar i allt.” 
aa, s. 10. 
286 aa, s. 11.  
287 aa, s. 5. 
288 ”Genom allt arbete i ämnet ska orsak, händelse, effekt användas”, Gruppuppgiftsinstruktion. 
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L: Totalt på den första texten har jag skrivit ”utförligt” och när jag skriver det menar jag 

värdeordet för olika kvalitéer, alltså det är bra. Hade det varit lägre hade jag kunnat skriva 

”enkelt” eller ”översiktligt”, men utförligt betyder ju att ni både är noga med detaljer och 

har en… en högre nivå på hela arbetet.289 

Betoningen på detaljfaktas betydelse för helheten kan även illustreras av lärarens 

kommentar till ett påstående om första världskriget i en text, i vilken skribenterna egentligen 

avser andra världskriget: ”Eh, såna här grejor jag menar, det är ganska mycket såna här 

småsaker som ändå kan bli ganska allvarliga fel, om man inte…. Yes.”290 

Sammantaget har klassrumsbedömningarna ett grundläggande innehållsfokus på tydlighet i 

att beskriva händelser och fenomen. Utifrån den grunden finns indikationer på förmågan 

att resonera kring likheter, en fråga om kontinuitet, inom ramen för lärarens ”kod”. Annars 

är betoningen på orsaksresonemang – vad händelser/fenomen ”kan komma ur” eller ”… 

utan också ’varför’” – starkare, vilket ger en tidsorientering mot ”kodens” sambandsled 

”orsak-händelse”. Sambandsledet ”händelse-effekt” är oklarare och knappast efterfrågat 

som renodlad konsekvensanalys i klassrumsbedömningarna. 

 

Delsammanfattning – Klassrumsbedömningar i formativt syfte med fokus på 

innehåll 

I lärarens handledande roll ställer eleverna flest frågor. Därmed uppstår ett modifierat IRE-

mönster; eleverna initierar, läraren svarar och eleverna utvärderar. Inom detta modifierade 

IRE-mönster kan läraren svara direkt, göra längre förklaringar eller ställa slutna följdfrågor 

med innehållsfokus.  

Återkopplingarnas betydelse manifesteras bl.a. i de formaliserade återkopplingsvarianternas 

bredd. Kamratresponsens uttalat formativa och involverande syfte är uttryck för lärarens 

bedömningsideologi omsatt i praktiken, men det är i de gruppvisa och individuella 

återlämningssamtalen, som lärarens egen återkoppling framträder tydligast. I dessa refererar 

läraren mindre till ”kodens paraplybegrepp”, men mer till andra dimensioner i lärarens 

målkort, främst ”tydlighet”, varmed avses att fakta förankras, ord förklaras och vedertagna 

begrepp används. Att fakta kategoriseras och kan relateras till fråge- och analysdel benämns 

som ”struktur och ordning”. Analyser kommenteras som ”jättebra”, ”bra”, utan närmare 

motivering.291 Utmärkande i lärarens återlämningssamtal är annars beröm och fokus på 

elevernas process och förmåga att bedöma sina egna resultat. 

                                                           
289 aa, s. 5. 
290 aa, s. 2. 
291 Lärarens återlämningssamtal följer därmed mönstret att beröm är ospecificerat, medan klander mer specifikt. 
Jfr.  Ekström (2008), s. 153ff. Visserligen gäller Ekströms resultat ett annat ämnesområde och en annan del av 
utbildningssystemet, men visar ändå på en tydlig trend som bör vara generaliser-och överensstämbar. Avvikande 
är i så fall att denna studies lärares negativa återkoppling knappast kan betraktas som ”inlindad”. 
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I det modifierade IRE-mönstret ger läraren svar, som övergår i instruktioner. Här indikeras 

vilken sorts historiska kunskaper läraren kan värdesätta ur ett bedömningsperspektiv, t.ex. 

avråder läraren från ämnesval kring en person. Rimligtvis menar läraren att biografier 

riskerar att bli ”historia isolerat”, i stället för historia med ”trådar i allt”. Om eleverna gör 

en jämförelse, kan risken undanröjas. 

Historiska kunskaper i lärarens klassrumsbedömningar inramas av ett fokus på förmågan att 

resonera om orsak-konsekvens. Relationen mellan ”orsak-händelse” – utifrån breda och 

tydliga innehållskunskaper – betraktas här som central. Karaktären på relationen ”händelse-

effekt” är mer svårgripbar. Det kan noteras att kedjans rotationspunkt är ”händelse”; det är 

poänglöst att diskutera ”orsak” eller ”effekt” utan ta utgångspunkt i en ”händelse”, en 

innehållslig aspekt. Lärarens mål att eleverna knäcker koden (som läraren har gjort) är 

överordnat andra förmågor som att t.ex. kunna jämföra eller studera historia ur olika 

perspektiv. ”Koden” är ideal och utgångspunkt, men i praktiken kommenteras och 

fokuseras företrädesvis historiska kunskaper som innehåll i lärarens formaliserade 

återkopplingar (se ovan). Lärarens ”kod” är ändå intressant, då den är exempel på explicit 

och konsekvent begreppsanvändning. Som tidigare nämnts uppvisar även Estenbergs 

studie att två av sju medverkande lärares undervisning tar utgångspunkt i ”mallar eller 

förklaringsmodeller” och att det generellt är: ”sökandet efter orsaker som dominerar” 

(oavsett om modeller används eller ej); ett resultat som överensstämmer med denna lärares 

orientering mot sambandsledet ”orsak-händelse”.292 Estenbergs medverkande lärare har 

som gemensam nämnare att de redan har försett eleverna med den efterfrågade 

kausaliteten.293 Huruvida detta förhållande även gäller lärare 2 må vara osagt. Att döma av 

lärar-elevdialogen om förintelsen och folkmord bör däremot det trixigare sambandsledet 

”händelse-effekt”, som här tolkas handla om kontinuitet, inte vara på förhand givet. 

Den roll klassrumsbedömningarna spelar för lärarens bedömningspraktik tolkas här som stor, 

då det är på den arenan läraren har tillfälle att bedöma och göra återkopplingar i formativt 

syfte. Det är också då läraren har ”stora öron”, för att få information om elevers kunskaper. 

Att denna samtalsinformation även skulle kunna tjäna som bedömningsunderlag i 

summativ mening är inte uteslutet, men empirin rymmer inget tydligt stöd för en sådan 

slutsats. 

  

                                                           
292 Estenberg (2016), s. 79f. Läraren Lenas mall/förklaringsmodell ”Olika sätt att studera historia på” har också en 
tredelning i ”Orsaker-Situation/Fenomen/Problem-Konsekvenser/Symptom” kompletterat med en slags 
reagensvariabel benämnd ”Åtgärder/Handling”. aa, s. 88. 
293 aa, s. 99. Estenberg menar att frågor om ”på förhand given” kausalitet resulterar i rekonstruktionistiska 
kunskaper. 
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4.3 Lärare 3 

 

4.3.1 ”… att inte lägga skuld på dom, snarare på mej. Det är för att dom ska våga prata.” 

 

Utbildning och yrkesverksamhet 

Medverkande lärare undervisar på ett gymnasium med yrkesförberedande program och 

utexaminerades år 2000 inom ämnena samhällsvetenskap och historia. Läraren har även 

högskolepoäng i andra samhällsorienterade ämnen och planerar att läsa in ytterligare 

behörighet.294 

 

Bedömningens sammanhang 

Läraren menar att undervisning och bedömning alltmer styrs av att alla elever på 

gymnasieskolan har egen dator, att läromedlet i historia är webbaserat samt att en digital 

lärplattform är kommunikationskanal mellan elever och lärare. Dessa omständigheter 

medför, enligt läraren, mycket skriftliga inlämningar och att:  

…bedömningar idag blir mer digitalt [---] Men jag känner mer och mer att det blir det här 

avståndet till eleverna på nåt sätt. Jag tycker inte att dom reflekterar lika mycket idag, när 

dom håller på med datorn. [---] Dom sitter gärna och slår och så skriver dom svaren på 

[Lärplattformens namn] och lämnar in. [---] Men den här ögonkontakten, att sitta och 

diskutera; det blir längre och längre ifrån, från mej och eleverna.295 

Sammantaget ger läraren bilden av en undervisning, där eleverna arbetar mycket med det 

webbaserade läromedlets frågor, som besvaras och lämnas in via lärplattformen; några 

elever väljer att skriva svaren i elevhäften som finns på plats i klassrummet. Läraren går 

igenom elevsvaren digitalt eller direkt i elevhäftena och ger ibland en kortare, skriftlig 

återkoppling: ”Är det bra, så är det bra, är det dåligt så kanske jag inte skriver så mycket 

heller, utan, ’Tänk på det här… Se helheter…’” Läraren ställer sig dock frågande till den 

skriftliga återkopplingens effekter: ”Men jag vet inte hur mycket dom läser det där över 

huvud taget. Det tror jag inte heller dom gör så mycket.”296 

Denna till övervägande del skriftliga och kortfattade återkoppling bekymrar läraren, som 

saknar muntlig bedömning och återkoppling i en helklass: 

                                                           
294 Inledande intervju, 130311, s. 1f. 
295 Ibid. 
296 aa, s. 3f. Samma antagande uttrycks även senare i intervjun: ” Jag är helt övertygad om att dom läser inte 
alltid den här feedbacken heller via datorn.”, aa, s. 6. 
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Tidigare, när vi gick igenom i klassen, en text, så gick vi igenom det i klassrummet. Nu 

kommer jag till datorn, till en och en, beroende på hur snabbt dom jobbar. Dom ställer 

sällan en fråga eller svarar rätt ut till hela klassen, det blir mer att dom har en fråga i 

datorn.297 

Läraren har tidigare haft både examinationer och återkoppling muntligt, men känner att 

tiden inte räcker till.298 Samma känsla av tidsbrist och stress har gjort att läraren för 

närvarande inte genomför muntliga samtal inför utvecklingssamtal med alla elever. I den 

mån muntliga samtal sker gäller det elevresultat som på sikt skulle kunna innebära ett F-

betyg.299 Inför betygssättning genomför läraren vanligtvis muntliga samtal med eleverna 

utifrån lärplattformens matriser över genomförda elevuppgifter. Läraren menar dock att 

betygssamtalen generellt är odramatiska: ”…det är sällan man inte är överens”. Med hjälp 

av matrisen: ”…kan dom se att dom inte har gjort den där hemtentamen, det här provet. 

Därför får du det här betyget, och då kan dom se: ’Nä, just det, jag har inte lämnat in’.”300 

 

Bedömningsformer 

Av föregående avsnitt framgår att lärarens bedömningsformer till övervägande del är 

skriftliga. Prov som bedömningsform har tidigare använts i större utsträckning av läraren, 

men eleverna: ”… gillar hemtentamen bättre”. Dessa har tidigare kompletterats med en 

muntlig examination, eftersom läraren vill kontrollera att det inte är: ”…mamma och pappa, 

som skriver dom. Det är där jag har kompletterat med muntliga delar: ’Kalle, hur har du 

diskuterat, när du svarat här?’ En diskussion, en uppföljning i grupp.” För närvarande 

genomför dock inte läraren muntliga examinationer som komplement p.g.a. tidsbrist.301 

 

Bedömningens syften 

I sitt resonemang om bedömningens och återkopplingens syften uttrycks att läraren vill 

undvika fokus på rätt eller fel. Läraren befarar att eleverna inte vågar formulera vare sig 

kunskaper, frågor eller åsikter, om de känner att de kan ha fel: ”Många av dom här eleverna 

är lite skadade från tidigare i skolan, att dom inte vågar fråga. Att man är rädd för att svara 

fel, eller… Snarare att man uppmuntrar dom att våga fråga, vågar svara, i stället för att dom 

får negativa svar som gör att dom inte törs.” Lärarens intention med bedömning och 

återkoppling är att förmå eleverna att tänka vidare och helst ställa frågor utifrån lärarens 

återkopplingar uttryckt: ”Hur tänker du nu? Utveckla gärna svaret.”  

                                                           
297 aa, s. 4. 
298 aa, s. 3. 
299 aa, s. 4. 
300 aa, s. 6. 
301 aa, s. 3. 
 



 83  
 

Läraren sammanfattar sin återkopplings huvudsyfte att: ”…dom vågar ställa frågor. Om 

dom ställer en konstig fråga, kan man säja att dom kanske får läsa på lite mer och 

återkomma, så får vi se om du ställer samma fråga igen då. Så mer den typen av 

återkoppling, inte att det är rätt eller fel…”302   

 

Bedömningens roll i planering och undervisning 

Som utgångspunkt för sina funderingar om den roll bedömning spelar i planering och 

undervisning jämför läraren hur det var att undervisa i historia som individuellt val på 

samma gymnasieskola. Jämfört med tidigare menar läraren att:  

 … bedömningens roll har minskat. Det är mer att jag får inrikta mej på att ha 

 kvar dom i klassrummet mer i vissa lägen, att dom ska tycka att historia kanske inte 

 är så tråkigt, att försöka hitta andra vinklar, göra det lite roligare, kanske hitta nåt 

 klipp på Youtube som har med historia att göra.303 

En bidragande orsak till lärarens uppfattning att bedömningens roll har blivit mindre torde 

vara lärarens generella bild av resultat- och ambitionsnivån på skolan: ”A, B, C existerar ju 

inte, det är snarare åt andra hållet. Och dom är nöjda med att ha fått ett E, många av 

dom.”304 

Senare i intervjun konstaterar läraren däremot att bedömningens roll ur ett lärarperspektiv 

på sitt sätt har ökat: 

Ja, det nya betygssystemet är mer komplext. På proven t.ex. måste dom ha möjlighet att 

prestera ett A. [---] Det kräver mer av mej nu, att ställa relevanta frågor. Och där har jag 

mer att lära, för det märker jag varenda gång jag gör ett prov eller en hemtenta att jag frågar 

mig hur jag ska ställa frågorna. Hur ska jag lyckas få med alla kriterier? Förut var det 

mer att man satte poäng och att 48 av 50 var MVG, men så kan man inte göra idag enligt 

mitt sätt att se på bedömning.305 

Läraren menar därmed att den nya ämnesplanen egentligen ställer högre krav både på elever 

och lärare: ”När man läser betygskriterierna ser man att det är rätt svårt att komma upp i 

ett A. Man måste samtidigt ställa frågorna som gör det möjligt att komma upp i ett A, som 

innehåller fördjupning, samband, analys, perspektiv osv.”306 

 

 

                                                           
302 aa, s. 5f. 
303 aa, s. 5. 
304 Ibid. 
305 aa, s. 7. 
306 aa, s. 8. 
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Aspekter av historiska kunskaper i bedömningen 

Tidigare i intervjun har läraren framhållit vikten av att inte återkoppla på ett sätt, så att 

eleverna avstår från att svara eller ställa frågor. Samma tema återkommer i lärarens 

resonemang om hur läraren väljer att formulera sig:  

Nja, ett ordval som jag inte försöker använda är: ”Vad tycker du är svårt?”, utan mer, om 

jag ställt, en kanske dum fråga, så frågar jag: ”Vad tycker du är konstigt med min fråga?” 

Det är ett sätt att inte lägga skuld på dom, utan lägga skuld på mej. Så det är med det 

ordvalet jag uttrycker mej, för att inte lägga skulden på dom, snarare på mej. Det är för att 

dom ska våga prata.307  

Läraren ger därefter samma typ av exempel på språkligt innehåll som i resonemanget om 

bedömningens och återkopplingens syften: ”Hur tänker du nu? Utveckla svaret!”308 

Läraren eftersträvar således att uttrycka sig vardagsnära. Utgångspunkten är rimligtvis 

lärarens uppfattning att ”eleverna är lite skadade från tidigare i skolan”; för specifika och 

begreppsbaserade uttryck skulle riskera att hämma elevernas muntliga aktivitet. Indikationer 

finns att frågor om mer specifika och begreppsbaserade uttryckssätt stöts och blöts i 

lärarens egna funderingar om vilka innehållskunskaper och förmågor som krävs i 

betygsavseende.309 Tidigare i intervjun beskriver läraren också sin strävan att förmå eleverna 

att se sambanden mellan då och nu, vilket indikerar en historiedidaktisk reflektion om 

samband hur händelser i det förflutna kan inverka på vår samtid:  

 … binda samman tidslinjen också, då. … om vi pratat om den amerikanska 

 revolutionen: ”Vad har det haft för återverkningar idag?” Så att dom får in 

 det här nutidsperspektivet…310  

Betydelsen av att ”binda samman tidslinjen” understryks också i intervjun flera gånger med 

metaforen ”röd tråd”, som då avser det innehållsliga sambandet mellan en serie lektioner. 
311 

Dock antyds att läraren framöver kan komma att ompröva ambitionen att ”binda samman 

tidslinjen”: ”…det är stressigt med allt som ska ingå, det blir tajt; ingen större fördjupning. 

Nästa år gör jag nog på annat sätt, inte ta hela världshistorien, det blir för snuttifierat. [---] 

…tyvärr blir det mindre muntligt, skulle vilja ha mer seminarieform än vad jag har idag.”312  

 

                                                           
307 aa, s. 7. 
308 Ibid. 
309 Lärarens uppfattning att den nya ämnesplanen ställer högre krav på både elever och lärare – se fotnot 305 
och 306 – refererar till specifika begrepp, t.ex. perspektiv. 
310 aa, s. 4. 
311 Jfr.  ”… sen kör vi en röd tråd [---] binda samman med gången före”, aa, s. 1, ”… så frågar jag efter vad vi 
gjort, efter den röda tråden” samt ”Dom kopplar inte vad vi gjorde förra gången.” aa, s. 2. 
312 Ibid. 
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Utmärkande om bedömningspraktiken – det förlorade helklassamtalet 

Det är oundvikligt att inte notera lärarens bekymmer och frustration över att digitala och 

skriftliga undervisnings- och examinationsformer har kommit att dominera på bekostnad 

av lärare-elevsamtal i helklass. Eleverna reflekterar inte och ser inte sambanden i 

undervisningssekvenser eller längre tidsspann, medan läraren framhåller betydelsen av att 

”binda samman tidslinjen”. Undervisning och bedömning kan därmed företrädesvis 

relateras till ett grundläggande genetiskt perspektiv, som har präglats av vad som var möjligt 

i undervisning i den tidigare kursen historia A.313 Ur dessa erfarenheter växer lärarens 

målsättning att ha mer seminarieform kommande läsår och att inte försöka täcka in ”… 

hela världshistorien” i kursen. 

Utmärkande teman, utöver denna grunduppfattning, är dels lärarens fråge- och svarsideal, 

dels komplexa inställning till bedömningens roll.  Lärarens strävan är att undvika frågor och 

svar som fokuserar rätt eller fel. Den typen av frågor befaras göra eleverna än tystare. Om 

elever inte kan svara, tar läraren på sig skulden. Också lärarens återkoppling utformas, för 

att eleverna skall tänka vidare och våga ställa frågor. Lärarens huvudsyfte med strategin är 

att eleverna: ”…ska våga prata.”  

Läraren uttrycker en sammansatt inställning till bedömningens roll i undervisningen. Å ena 

sidan menar läraren att den minskat, dvs. elevernas generella ansträngning efter goda 

resultat har försämrats. Å andra sidan menar läraren att den nya ämnesplanen ställer högre 

krav, både för lärare och elever; det rimligt att tolka att läraren därmed indirekt menar att 

bedömningens roll i det avseendet har ökat. Denna sammansatta inställning kan förstås som 

ett dilemma läraren menar sig ha att hantera; dilemmat när teori skall överensstämma med 

praktiken.  

 

 

 

                                                           
313 Eliasson (2009) beskriver att det genetiska perspektivet i undervisning, där ”en till nuet framskridande process” 
utgör basen, är vanlig och att perspektivet även överensstämmer väl med kursmålen till den tidigare kursen i 
historia A. Den kontinuitetssträvan mellan då och nu motiveras med tanken att ”för att förstå nuet måste man 
förstå det förflutna”, s. 319f. Mellberg (2009) påpekar att det genetiska perspektivet emellertid inte är 
oproblematiskt: ”I princip blir all historia lika viktig, och lärarna känner sig frustrerade av att behöva välja bort olika 
områden.”, s. 356.  
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4.3.2 Lärare 3 – Klassrumsbedömningar i undervisning 

 

Medverkande lärares planering i kurs historia 1a1 återges nedan. I den vänstra kolumnen 

anges med fet stil det studiemoment, då observationer genomfördes.  

Tabell 4 – Lärare 3:s kursplanering 

Studiemoment Examination 

Flodkulturerna och antiken Hemtenta 

Medeltiden Frågor till läromedelstext 

Nya tiden och revolutionernas tid Hemtenta 

Nationalismen  Prov  

1900-talet (fr. första t. andra världskriget, 
efterkrigstiden/folkmordtema) 

(tre tillfällen) 

Frågor till läromedelstext samt möjlighet 
att göra hemtenta 

 

Klassrumsbedömningarnas redskap – frågor, återkopplingar och instruktioner 

Skriftliga och digitala inlämningar relaterade till ett web-baserat läromedel är lärarens 

vanligast förekommande bedömningsform. För studiemomentet 1900-talet har läraren 

dock valt att kopiera upp kompendier ur en lärobokstext med frågor, vilka rubriceras: 

”Återge”, ”Förklara” samt ”Sammanfatta och resonera”. Svarsgenomgångar varvas med 

lärarens powerpointstödda undervisning.  

 

Frågor 

Generellt kan konstateras att läraren läser upp kompendiets huvudfrågor och kompletterar 

med många egna frågor. Under en av de observerade lektionerna hinner läraren ställa över 

hundra frågor, huvudfrågor och retoriska frågor oräknade.314  

 

 

 

                                                           
314Jfr. Observerad lektion, 130327, i sin helhet. 
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Korta och slutna frågor 

En första frågetyp, som dock inte är särskilt dominerande, är slutna frågor inriktade mot 

korta faktasvar, t.ex.: ”Franz Ferdinand, men vem var det?”, ”Vem är det som börjar kriga?” 

eller ”Var ligger Verdun, då?” 315  

 

Följdfrågor om innebörd 

Lärarens följdfrågor till huvudfrågor om begreppsinnebörd är en andra, återkommande 

frågetyp: ”Vad innebär det då?”, ”Vad betyder det?” 316  eller ”’Stalin ville kollektivisera 

jordbruket…’ Vad innebär det? Vad är ett kollektiv? Man kollektiviserar jordbruket, vad 

innebär det för nånting? Vad har du svarat där, NN, på trean?”317 Denna typ av 

innehållsfrågor om innebörd förekommer tiotalet gånger under en observerad lektion. 

Följdfrågan nedan gäller eftergiftspolitiken under mellankrigstiden: 

 L: Hur sa du? Hur ska man förklara Frankrikes och Englands ständiga 

 eftergiftspolitik mot Tyskland? [Läraren läser kompendiefrågan innantill]  Vad betyder 

 eftergiftspolitik?   

 E: Måste väl va efter kriget… 

L: …efter första världskriget, ja. Hur kan förklara den… att man, ska man säja, att 

dom… alltså, vad är det som händer efter första världskriget? Vilka krav ställs på 

Tyskland?318 

Huvudfrågan handlar om att förklara eftergiftspolitiken, men läraren väljer att först leda in 

eleven på ett åtta replikskiften långt lärare-elevresonemang som fokuserar Versaillesfredens 

villkor för Tyskland. Läraren signalerar på så sätt att eftergiftspolitiken endast kan förklaras 

om man känner till Versaillesfredens villkor. Efter de åtta replikskiftena sammanfattar 

läraren hur fredsvillkoren åsidosätts och kommer tillbaka till huvudfrågan i modifierad 

form: ”… vad är det som du tror gör att dom accepterar det här?”. Till slut blir lärare 

tillfreds och bekräftar: ”Just, man låter honom vara… man låter honom [Hitler] hållas… 

det står ju lite här…”319 

Ett annat exempel på lärarens följdfrågor om innebörd till huvudfrågan är hämtat från 

genomgång av elevsvar i helklass:  

                                                           
315 aa, s. 5ff. 
316 Observerad lektion, 130417, se t.ex. s. 7, 10ff. 
317 aa, s. 12. 
318 Ibid. 
319 aa, s. 3f. Egentligen nämner en bredvidsittande elev relevant svar i början av dialogen, men läraren väljer 
alltså att driva dialogen vidare med den första eleven. 
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L: Om vi tar det här då, tolvan: ”Återge fascismens lära i tre punkter”. Ta det punkt för 

punkt varför fascismen är antidemokratisk. Vem ska leda ett land enligt fascismen? Vem 

ska leda landet i en demokrati? Vad betyder ”demo”?320 

Både elever och lärare skulle kunna avhandla frågan enkelt genom att återge fascismens 

ideologi i tre punkter, kanske t.o.m. genom att mer eller mindre citera läromedelstexten. I 

den finns nämligen ”Fascismens lära” sammanfattad i tre korta A-C-punkter321, men läraren 

väljer att fokusera att eleverna ska besvara frågan om fascismens innebörd genom att först 

redogöra för demokratins principer. Fascismens antidemokratiska karaktär kan endast 

förstås, om man vet vilka idéer som ryms i demokratibegreppet. Här tolkas syftet vara att 

aktivera bakgrundskunskaper, som anses vara viktiga för att eleverna ska kunna besvara 

huvudfrågan, samtidigt som läraren vill försäkra sig om att eleverna har tillägnat sig och 

förstått vad de läst i läromedelstexten; att de inte bara rekapitulerar, utan kan formulera sina 

kunskaper med egna ord.322 

 

Bildtolkningsfrågor 

En tredje återkommande frågetyp är lärarens bildtolkningsfrågor. Lärarens powerpoint 

visar en Punchkarikatyr över allianssystemen i förkrigstidens Europa. Inledningsvis 

missuppfattar eleverna det historiska sammanhang karikatyren refererar till, rimligtvis 

eftersom läraren dessförinnan ställt frågor om Versaillesfreden. Efter många faktavindlingar 

kommer en elev fram till den rimliga tolkningen, som ges en bekräftande återkoppling: 

”Bra, där har ni det!”: 

 L: …Det där vi pratade om, vad kan det handla om det här? 

 [---] 

 E: Är det inte det där, när dom bestämde Afrikas karta? 

 L: Till exempel. Och vilka var dom? Hur bestämde dom det? 

 E: (ohörbart)…var det Frankrike, för att dom hade segrat över landet som 

 kom tvåa? Om vilka som var bäst. 

                                                           
320 aa, s. 16. 
321 Se kopierat läromedel, paginerat s. 105f 
322 I observerad lektion, 130522, förekommer ett parallellexempel till att en huvudfråga väcker lärarens följdfrågor 
om begreppsinnebörd. Här uttrycks att eleverna endast kan förstå vad en totalitär stat är, om man vet vad som 
kännetecknar demokrati. L: Ja, att det var det enda tillåtna, att man röstar på dom. Så… men, då blir det en 
diktatur. Man går från en demokrati till en diktatur. Sovjetunionen, då? Om vi tar det så här, om vi definierar en 
demokrati – det har vi pratat om i samhällskunskap – vad var en demokrati för nåt? Vad krävs för att få en 
demokrati?, s. 3. Läraren ställer under samma lektion också frågor om kontroll och angiveri, för att illustrera 
samhällsklimatet i en totalitär stat, Ibid, s. 4f. 
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 L: Absolut, kan det vara en förklaring? Alltså, uppdelningen av nån kontinent, 

 kolonialismen. 

 E: Ja. 

 E: Nja. 

 L: Ja, vad då ”nja”? Holland, hade dom nåra kolonier i Afrika? Hade Turkiet, som 

 ni var inne på, nåra kolonier i Afrika?  

 [---] 

 E: Är det allianser? 

 E: Allianser, ja. 

 L: Bra, där har ni det!...323  

Lärarens syfte med detta omfattande tolkningsresonemang, i vilket läraren väljer att låta 

felaktiga elevsvar anstå tills vidare, för att med följdfrågor och med hjälp av mer korrekta 

elevsvar komma fram till ”Där-har-ni-det-målet” är främst att repetera ”…Det där vi 

pratade om…” och repetera kunskaper om alliansbygget före första världskriget. Samtidigt 

framträder delsyftet att förmå eleverna att reflektera och överföra de förväntat instuderade 

kunskaperna till andra framställningar än läromedelstexten. Samma lektion innehåller ännu 

ett tolkningsresonemang kring en satirteckning om slaget vid Verdun, dock betydligt 

kortare.324 

Också under en annan observerad lektion använder läraren en bildtolkningsfråga, för att 

förklara hur nazismens antisemitism stegvis kunde accepteras av tysk befolkning – hur alla 

blir en del av systemet. Läraren visar en powerpointbild, som eleverna ombeds tolka. Bilden 

visar en folkmassa utanför en affärslokal: 

 [Elever gissar brett] 

 L: Jag kan säja, det här är en pantbank. Och vad gör en pantbank för nåt? 

 E: Dom får ta judarnas saker, dom går in och tar judarnas saker. 

L: Ja, eller dom får köpa. [---] Den här stora delen av folk här, det är… tyska folket 

vinner på att judarna försvinner. [---] Så den största delen av folket kunde ändå acceptera, 

man acceptera nazismens politik: ”Jag kunde ju faktiskt tjäna på det här”. [---] Och därför 

kan man på nåt sätt acceptera då den tyska politiken. För att alla blev en del av systemet 

där.325 

                                                           
323 Observerad lektion, 130327, s. 3f. Identifiering av aktörer följer. Resonemanget summeras av läraren: ”Där har 
vi det, ja…” aa, s. 5. 
324 aa, s. 7. 
325 Observerad lektion, 130522, s. 8. 
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Den uppmärksamhet läraren ägnar sammansatta begrepp, t.ex. allianssystemet eller 

nazificeringen av Tyskland, med dessa bildtolkningsfrågor ses här ytterst som ett uttryck 

för lärarens ideal att kunna ha mer fördjupning och diskussioner, att få eleverna att tala mer. 

I den inledande intervjuns avslutning efterlyser läraren flera gånger: ”mer fördjupning” samt 

”…mer fördjupning och kunna ha fler diskussioner. Gå in i djupet mer än idag.”326  

 

Jämförande frågor 

En sista återkommande frågetyp kännetecknas av jämförelser med samtida svenska 

förhållanden. Här gäller frågan hur nazisterna efter maktövertagande skapade en totalitär 

diktatur:  

L: Ja, politiker, va… hur kan man få kontroll över dom, kommunister och andra såna 

där, socialister? Hur får man kontroll över dom? För det är ändå folkvalda… om vi tar 

Sverige, vi har ju folkvalda politiker, hur kan man kontrollera om man är sosse eller 

moderat, när man är vid makten, eller tvärtom? 327 

Andra exempel på denna typ av jämförelser med samtida svenska förhållanden gäller lärar-

elevresonemang om det ideologisk motsägelsefulla i Ribbentrop-Molotovpakten (Läraren 

ställer frågor om vänster-högerskalan i svensk inrikespolitik)328 eller hur man försöker 

motverka depressionen i USA under 30-talet: 

L: Ja, om du tänker på ekonomin i Sverige idag, för att stimulera att vi ska börja handla? 

Det är ju lite recession i Sverige eller Europa idag, ekonomin går inte så bra, hur gör man? 

Hur stimulerar man sånt idag, man gör ju inte så att folk ska spara, utan vad gör man i 

stället?329 

Denna frågetyp fokuseras inte främst historiska bakgrundskunskaper, utan mer 

samhällsvetenskapliga samtidskunskaper som ett redskap att förstå historiska fenomen. 

Samtidigt vävs ett ”nutidsperspektiv” in, vilket läraren betonar som betydelsefullt.330 

 

Återkopplingar 

Bekräftande återkoppling 

Läraren återkopplar rätta och relevanta elevsvar bekräftande genom att upprepa elevsvaret, 

varpå en följdfråga ofta ställs: 

                                                           
326 Inledande intervju, 130311, s. 8. 
327 Observerad lektion, 130417, s. 5. 
328 aa, s. 7. 
329 aa, s. 8. 
330 Jfr. Lärarens tal om ”nutidsperspektiv” i den inledande intervjun, 130311, s. 4. 
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L: … Det här [Läraren avser kompendiefråga] då, varför har första världskriget kallats 

det första moderna kriget? 

E: Automatvapen. 

L: Automatvapen, mmm. Hur påverkades kriget av automatvapen?331 

 

Implicit avvisande återkoppling 

Att läraren i sin återkoppling undviker att direkt och explicit avvisa eller korrigera har redan 

framgått av frågetypsexemplen i föregående avsnitt (se t.ex. första exemplet på 

bildtolkningsfrågor). Däremot hävdas här att många återkopplingar får en avvisande 

innebörd implicit. I följande exempel avser läraren att med elevernas svar tidsbestämma 

första världskrigets slut. Den första och andra läraråterkopplingen bör ses som avvisande, 

då lärarens kommentarer indirekt ger information om att svaren inte är korrekta:  

 L: Kanske…  ni har jobbat med det här, första världskriget. Ja, det är ju dom, 

 mellan första och andra världskriget. Ja, men när slutade första världskriget? 

 E: 17, 18.  

 L: Nu gissar ni.  

 E: Runt 25.  

 E: Nä, tidigare…  

 L: Nä, ni får fundera på det, vi återkommer...332 

En variant på implicit och avvisande återkoppling är att läraren ställer mot- och följdfrågor, 

när elevsvar inte bedöms tillräckligt korrekta eller relevanta. När svaret i nedanstående 

exempel bedöms vara rätt eller tillräckligt återkopplar läraren bekräftande genom att säga: 

”Just det”.  

 L: …En Einsatzgrupp, vad var det för nåt? 

 E: Hemliga polisen, va?! 

 L: Nån typ av polis… Var dom hemliga?  

 E: Nja, nä… 

                                                           
331 Observerad lektion 130327, s. 8. 
332 aa, s. 2. Resonemangen dessförinnan har handlat om att tidsmässigt avgränsa perioden mellankrigstiden. 
Någon gång reagerar dock läraren (och en annan elev) tydligare på en felaktighet/missuppfattning, men 
korrigerar inte. Dialogen gäller tolkning av Punchkarikatyren: L: …Dom här två då? E: Ukrainare. E: Ukrainare? L: 
Då får du faktiskt förklara hur du tänkte. Observerad lektion, 130327, s. 3. 
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 [---] 

 L: Just det, när kom dom här insatsgrupperna in då? Före eller efter intågen i… 

 E: Efter. 

 L: Just det, efter att trupperna går in i Ryssland…333 

Lärarens följd- och motfrågor ställs tidvis med sådan intensitet att de implicit avvisande 

återkopplingarna får någon elev att tappa orken; läraren slutar inte fråga förrän svaret 

bedöms vara tillräckligt innehållsligt sett: 

 L: Hur går det? Röda terrorn, är det den? Fyran, vad är det för nåt? Vad är terror? 

 E: När man dödar nån, jag vet inte... 

 L: Man kanske inte dödar alla? Vad kan man göra i stället då? 

 E: Få dom att leva i skräck. 

 L: Ja, på vilka sätt då, t.ex.? 

 E: Typ Hitler. 

 L: Ja, hur gjorde man det och varför terroriserar man? 

 E: Veteraner och gamla krigsgubbar. 

 L: Ja, vad gjorde man med dom? 

 E: Döda dom, arkebusera. 

 L: Ja, varför gjorde man det? Bara för att dom var gamla? 

 E: Jag är trött.334 

 

Instruktioner 

Instruktioner, som skulle kunna handla om hur eleverna bör tänka eller gå till väga under 

studierna, förekommer inte i de observerade lektionerna. De instruktioner som trots allt 

har noterats är att betrakta som rena läsinstruktioner: ”Jo, då står det så här…” eller ”Det 

står ju här…”. 335  

 

                                                           
333 Observerad lektion, 130522, s. 8f. 
334 Observerad lektion, 130327, s. 18f. 
335 Observerad lektion, 130417, s. 2. 
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Aspekter av historiska kunskaper i lärarens klassrumsbedömningar 

Fokus på innehåll som grund 

Lärarens klassrumsbedömningar är integrerad med den powerpointstödda undervisningen. 

Som ett övergripande syfte framstår att skapa sammanhang – den röda tråden – och 

repetera t.ex. första världskrigets bakgrund, förlopp och konsekvenser. I det exemplet utgör 

politisk historia och militär strategi ett innehållsligt fokus. Lärarens korta och slutna frågor, 

frågor om innebörd samt jämförande frågor – se avsnitten Korta och slutna frågor, Frågor om 

innebörd samt Jämförande frågor ovan – indikerar också klassrumsbedömningarnas 

huvudorientering mot innehåll. Lärarens stannar särskilt upp vid sammansatta och abstrakta 

begrepp, som ligger nära s.k. kolligatoriska begrepp, t.ex. kollektivisering, eftergiftspolitik, 

fascism som antidemokratisk ideologi, den totalitära staten samt revanschism.336 Med de 

återkommande innebördsfrågor kan läraren också försäkra sig någorlunda om att eleverna 

kan formulera sina egna svar, kanske t.o.m. visa på att de har reflekterat, vilket läraren i 

intervjusituationen betonar som en viktig huvudförmåga.337 

 

Förmågan att röra sig i tidrummet 

I klassrumsbedömningarna finns också tydliga inslag av lärarens ambition att med hjälp av 

följdfrågor vidga elevsvarens utsträckning i ett tidrum, utöver den orsak-verkansekvens som 

är aktuell i kompendiets huvudfråga.338 I lärar-elevresonemang om USA:s hållning i 

Versaillesfreden leder lärarfrågor och elevsvar såväl framåt i tid (Nationernas förbund 

definieras genom frågor om FN och dess tillkomst), som bakåt i tid (USA:s isolationistiska 

hållning formulerad i Monroedoktrinen 1823).339 På samma sätt förs lärar-elevresonemang 

bakåt i tid, bl.a. i frågan om Frankrikes krav i Versaillesfreden (Läraren ställer frågor som 

söker orsaker som kan hänföras till tysk-franska kriget 1870-71).340 Ett tredje exempel på 

att läraren utsträcker en ursprungsfråga i tid-rummet utgörs av ett resonemang som kretsar 

kring Versaillesfredens villkor. Läraren frågar: ”…Vet ni när första världskriget slutade?” 

                                                           
336 I den inledande intervjun, se s. 81, resonerar lärare om lärplattformens och det webbaserade läromedlets 
inverkan på elevernas studier: ”Alltså dom reflekterar inte lika mycket över vad dom gjort. [---] Och sen nästa 
gång vi träffas, så frågar jag vad vi gjort, efter den röda tråden, och då ser dom bara dom här sex frågorna.” Det 
är mot bakgrund av den information som slutsatsen dras att den kombinerade elevsvars- och lärargenomgången 
om första världskriget syftar till att skapa sammanhang, den röda tråden i bemärkelsen ett samband från en 
lektion till en annan. Den röda trådens historiska innehåll utgörs av: allianssystemet, serbnationalismen, skotten i 
Sarajevo, etniska förhållanden i Österrike-Ungern (främst på Balkanhalvön), svarta veckan/krigsutbrottet, 
Schlieffenplanen, Västfronten, nya vapen i krigföringen, Ryssland/tsarstyret/ryska revolutionen/freden i Brest-
Litovsk, USA:s inträde i kriget/krigsslutet, Wilsons 14-punktprogram, nya stater i Europa samt Versaillesfredens 
villkor och aktörer. Observerad lektion 130327. 
337 Jfr. Inledande intervju, se s. 81, 83.  
338 All historia kan som bekant inte studeras, en avgränsning sker såväl tidsmässigt som geografiskt. I denna 
studie avses med uttrycket ”tidrum” en geografiskt förankrad period. Tidrumsaspekten är hämtad från Berg 
(2014), s. 248ff. Exempel på tidrum skulle kunna vara punerkrigen, triangelhandeln eller statarsystemet. I det 
anförda exemplet utgörs tidrummet av temat amerikansk utrikespolitik från isolationism till aktivism. 
339 Observerad lektion, 130327, s. 11. 
340 aa, s. 13. 
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Läraren tar fram och refererar en artikel ur Expressen om att den sista 

krigsskuldinbetalningen skedde 2010: ”Jag hittade en artikel här, som säjer att första 

världskriget slutade för två och ett halvt år sen.”341 I den inledande intervjun beskriver 

läraren även att ett ideal är att: ”…binda samman tidslinjen också, då… ja, om vi pratat om 

den amerikanska revolutionen: ’Vad har det haft för återverkningar idag?’ Så att dom får in 

det här nutidsperspektivet…”.342 Över huvud taget framstår dateringar som betydelsefulla; 

årtal, månader och enskilda datum nämns frekvent i lärarens genomgångar, men 

förekommer endast undantagsvis i lärarens frågor (se ovan).  

 

Förmåga att bedöma rimlighet 

Det är nästintill uteslutande läraren som initierar och formulerar följdfrågorna, men någon 

gång kan dock ett elevpåstående väcka lärarens följdfråga. Detta exempel gäller när en elev 

konstaterar att tyskarna blev ”orättvist behandlade” och att många länder var inblandade i 

första världskriget och skulle ha kunnat hållas ansvariga i skuldfrågan: 

 L: Massa pengar, mmm. Är det inte juste att man får betala då, om man har varit 

 och krigat i Frankrike? 

 E: Jo, men det var ju ofantligt mycket dom skulle betala. 

 L: Ofantlig summa. 

 E: Och så var ju andra länder inblandade, fast dom fick ta största smällen. 

 L: Just det, vem var det som förklarade krig? Var det tyskarna som började? 

 E: Österrike. 

 L: Ja, man bara skyller på… 

 E: Men kan inte tyskarna kräva pengar av Österrike, då? 

 L: Kan, men det var ingen som lyssnade på dom…343 

I detta exempel fokuserar lärarens frågor och följdfrågor inledningsvis enstaka fakta, så att 

elevsvaren sammantagna kan förklara ett sammansatt och abstrakt begrepp; fenomenet tysk 

revanschism. Fokus ligger på Versaillesfredens innehållsliga villkor, men dialogen utvecklas 

till att även beröra förmågan att bedöma rimligheten i att endast Tyskland görs ansvarigt 

för kriget och åläggs krigsskadestånd: ”Är det inte juste att man får betala då [etc]…?” 

                                                           
341 aa, s. 14f. 
342 Inledande intervju, 130311, s. 4. 
343 Observerad lektion 130327, s. 12. 
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Delsammanfattning – Klassrumsbedömningar med fokus på innehåll och ”den 

röda tråden” i stället för skriftliga läxförhör 

Flera av lärarens många frågor är slutna och fokuserar enstaka fakta, medan innebörds- och 

jämförelsefrågorna mer inriktas mot begrepp och sammansatta fakta. Lärarens frågor om 

innebörd och jämförelse kan också syfta till reflektion; bildtolkningsfrågorna tolkas ha 

funktionen att förmå eleverna att reflektera. 

I helklass väljer läraren att återkoppla elevsvar som matchar ”den röda tråden” bekräftande 

genom att svar upprepas och kvitteras med ”Just det”, utan stark uppmuntran eller beröm. 

Fel svar förbises vanligtvis alternativt leder till en följdfråga. Direkt avvisande återkoppling 

förekommer knappt. Under handledning förändras lärarens återkoppling något, då läraren 

kan ställa flera följdfrågor till samma elev, så att helhetsintrycket blir återkoppling med 

implicit avvisande karaktär. 

Historiska kunskaper i lärarens klassrumsbedömningar orienterar mot att eleverna skall kunna 

redogöra för ”den röda tråden”, som inramar ett implicit fokus på orsak-konsekvens och 

ett ”nutidsperspektiv”. Denna kunskapsorientering innebär också att förändring kommer i 

förgrunden (och kontinuitet i bakgrunden) och överensstämmer i stor utsträckning med 

Wendells resultat som pekar på att orsak/konsekvens ofta sammanlänkas med 

förändringsaspekten.344 Lärarens frågor om orsaker och konsekvenser kan sträcka sig 

tidsmässigt långt och beskrivs här fokusera elevernas förmåga att röra sig i tidrummet. Berg 

definierar tidrum som ”…de tidsmässiga och geografiska platser som kombineras inom de 

kunskapsområden som konstrueras för specifika undervisningssituationer.” Denna lärares 

tidrumsorientering kan närmast liknas vid ett reflexivt perspektiv, där det genetiska ”då till 

nu”-perspektivet ligger i botten, men där frågor kan ställas utifrån ett genealogiskt ”nu”-

perspektiv.345 Över lag har lärarens klassrumsbedömningar i huvudsak ett rekonstruerande 

kunskapsfokus, men ett mer konstruktivistiskt kunskapsideal kan indikeras i lärarens fråga 

om att bedöma rimligheten i första världskrigets skuldfråga.  

Sammantaget betraktas klassrumsbedömningarnas roll i lärarens bedömningspraktik som viktig. 

Läraren saknar och värdesätter klassrumssamtalet, och helklassgenomgångarna av 

elevsvaren kan liknas vid ett muntligt läxförhör. Klassrumsbedömningarna har därmed en 

formativ funktion. Genom att eleverna arbetar med frågorna på lektionstid kontrollerar 

läraren också elevernas studier. Frågan om klassrumsbedömningarna också spelar roll som 

underlag för betyg får här lämnas obesvarad; lärarens betygssamtal kom inte att spelas in. 

                                                           
344 Wendell menar också med stöd av Montanero och Lucero (2011) att ett fokus på konsekventiella förklaringar: 
”…drar åt det som annars kallas narrativ framställningsform.”; en notering som ligger i linje med denna studies 
medverkande lärare 3 (jfr. fotnot 336) Wendell (2014), s. 27 
345 Berg (2014), s. 253. Berg skisserar även en rad olika tidrumsperspektiv, men med tanke på denna studies 
intervjuinriktning och de få observerade lektionerna är det vanskligt att placera in läraren i dessa. 
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4.4 Lärare 4 

 

4.4.1 ”… min bedömning bygger numera på en helhetsbedömning…” 

 

Utbildning och yrkesverksamhet 

Denna medverkande lärare undervisar i historia och svenska på en gymnasieskola med 

yrkesförberedande program. Läraren utexaminerades som gymnasielärare 01/02. Under 

sina tolv yrkesverksamma år har läraren företrädesvis arbetat på den aktuella 

gymnasieskolan, men har tidigare arbetat i andra branscher; yrkeserfarenheter som läraren 

är tacksam för och framhåller som värdefulla.346 

 

Bedömningens sammanhang 

Bedömning och återkoppling är inte planlagd, utan sker spontant och muntligt under 

lektionerna framhåller läraren. När elever kommer med ”nåt smart”, får de en bekräftande 

återkoppling: ”Bra att du tänkte på det! Väldigt bra!”347  

Återkoppling ”… kan komma när som helst. Det behöver inte ens va på lektioner”, påpekar 

läraren.348 P.g.a. tidsbrist kan läraren ge återkoppling på ett resultat till elever i korridoren: 

”Du, det där gjorde du jävligt bra!”349 Läraren poängterar att: ”… klassrummet bara är inte 

undervisningslokalen för mej.” För läraren syftar återkoppling till att uppmuntra eleverna: 

”…jag tror att man behöver det i den åldern faktiskt”, men undviker att berömma vissa 

elever i klassrummet: ”Då kan han börja rodna också.”350 

Inför utvecklingssamtal skriver läraren kortare omdömen till respektive mentor/ 

klassföreståndare, men har inte som princip att också tala med eleverna. Däremot genomför 

läraren betygssamtal. Det samtalet kan både innehålla resonemang om uppgifter som är 

ofullständiga eller kvaliteter som elev inte har visat upp, men också att resultaten generellt 

är goda.351 Läraren konstaterar dock att betygssamtalet: ”…inte är så jätteutförligt, 

kanske”.352 

 

                                                           
346 Inledande intervju, 130442, s. 1f. 
347 aa, s. 3. 
348 aa, s. 4. 
349 aa, s. 9. 
350 aa, s. 15. 
351 aa, s. 4. 
352 aa, s. 5, 10. 
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Bedömningsformer 

Av lärarens kursplanering framgår att muntliga examinationsformer dominerar. Skriftliga 

prov kan även förekomma, men läraren har blivit ”mindre och mindre förtjust i, mindre 

förtjust i” prov som examinationsform.353 Läraren ställer sig tveksam till poängprov och 

uttrycker funderingar som ytterst bottnar i frågan om vad kunskap är, hur den kan beskrivas 

och hur beständig den kan vara:  

Jag vet inte om jag tycker att man kan redovisa det här och få full pott; jag vet inte om det 

är kunskap att redovisa på det viset, för att om jag frågar den här eleven som gjorde det med 

full pott två månader senare kanske den inte har en susning.354 

Samt: 

Jag vet inte om jag kan titta på betygskriterierna för ämnet historia och säja att: ”Jaha, det 

här [Läraren pekar på ett provexempel] bör ge 38 poäng, och då bör man ha hur många 

[Poäng] då för att ha E?” Jag vet inte om jag har på fötterna, för att göra en sån sak. Men 

eleverna efterfrågar det som sagt, så nån gång kan man göra det.355 

Den föredragna bedömningsformen är därmed fördjupningsuppgifter, som redovisas både 

skriftligt och muntligt, men ibland endast muntligt.356 Läraren beskriver att: ”… jag blir mer 

och mer förtjust i den muntliga delen i alla ämnen.”357 Lärarens betoning på det muntliga 

är föranlett av att läraren menar sig se en brist i elevers förmåga att kommunicera: ”Jag vet 

inte, men jag tycker det saknas förmåga att berätta, återberätta och redogöra för och förklara 

och allt vad det nu kan vara.”358 Förmågan att muntlig kommunicera sina kunskaper menar 

läraren är betydelsefull i historieämnet:  

För historia är ju lite av humaniora, ja, att man ska kunna berätta. Berättandet i historia 

är ju nästan bortglömt idag, eftersom man egentligen inte får syssla med faktauppgifter, det 

är skolledningen inte så glad i längre.[---] Men faktauppgifter är ju en sak som gör att man 

verkligen kan förstå historia.359 

Läraren väljer ofta alternativa och muntliga bedömningsformer för elever som: ”inte får ut 

det ur pennan”360 och berättar om en elev med diagnos: 

… hon satt helt tyst. Hon skrev ingenting… Då råkade hon komma in genom dörren till 

mitt arbetsrum, och så gick vi mot lektionssalen och prata lite, och jag fråga lite runt det 

                                                           
353 aa, s. 3. 
354 aa, s. 16. 
355 aa, s. 9. 
356 aa, s. 6. 
357 aa, s. 3. 
358 aa, s. 3f. 
359 aa, s. 8f. Läraren tolkar att också Skolverket skickar signaler om att fokusera mindre på fakta: ”Håll tillbaks 
sånt där lite grann, syssla med större saker i stället.” Ibid.  
360 aa, s. 10. 
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här, då. Då kunde hon väldigt mycket, fast hon skrev aldrig nånting, men hon kunde det. 

Så det var nån form av examination, som jag tyckte räckte för just det tillfället.361 

På det hela taget tonas betydelsen av enskilda och betygsgrundande examinationsuppgifter 

ned till förmån för en helhetsbedömning: 

  Ja, nu är det så… det är inte den här [Läraren pekar på en arbetsuppgift på sitt 

 skrivbord] som avgör alltihop, utan min bedömning bygger numera på en 

 helhetsbedömning, precis som man gjorde lite längre tillbaks i skolan, där kom läraren 

 ihåg precis allting som eleven gjort, inte varje lektion, men ett samlat grepp.362 

Helhetsbedömning lyfts fram som lämplig i just korta kurser: ”Jag tror mer och mer på en 

helhetsbedömning.”363 Med helhetsbedömning avses lärarens intryck av elevernas 

kontinuerliga lektionsarbete under en kurs. Uppfattningen att lärare är suveräna i att tolka 

och bedöma elevresultat är en viktig utgångspunkt för helhetsbedömningen. Apropå 

kursmål och kunskapskrav uttrycker läraren: ”I och för sej är alla såna här [Läraren avser 

kursmål och kunskapskrav i såväl historia som svenska] tolkningsbara. Det är du som avgör 

vad som står, och det har vi all auktoritet att göra.”364  

 

Bedömningens syften  

I sitt resonemang om vilka olika syften bedömning kan ha pekar läraren främst på att 

återkopplingens syfte beror på elevens studienivå och behov: ”Det är upp till vilken elev 

det är, inte elev som namn, utan just den individen”. Om en elev bedöms knappt klara 

målen gäller en förmaning: ”Nu får du allt tänka dej för lite grann”, medan elever som är 

duktiga uppmuntras: ”Det var bra det här, det gjorde du riktigt bra”. 365  

 

Bedömningens roll i planering och undervisning  

Frågan om vilken roll bedömning spelar i planering och undervisning har läraren 

inledningsvis berört genom att konstatera att planeringen inte är så strikt och detaljerad. 

Läraren upprepar att bedömningar i lärarens undervisning kan ske i korridoren och ger 

ytterligare exempel på hur elever kan behöva bedömas på alternativa sätt: 

                                                           
361 aa, s. 15. Exemplet gäller visserligen lärarens undervisning i svenska, men läraren ger i intervjun liknande 
exempel som rimligtvis avser undervisningen i historia.  Alternativa bedömningsformer ligger i linje med lärarens 
strategi att bedömning och återkoppling kan ske ”när som helst” och ” inte ens va på lektionerna”. 
362 aa, s. 6. Resonemanget förekommer också i lärarens betygssamtal med elever. 
363 aa, s. 11. 
364 aa, s. 12. 
365 aa, s. 12 Det bör dock noteras att läraren kompletterar med alternativa bedömningsformer för att motsvara 
behovet hos elever med knappa studieresultat - se avsnittet Bedömningen roll i undervisningen. 
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Det kan va nån som jag ser att den eller den eller den uppgiften, som den inte brydde sej om, 

eller man kanske träffar han eller henne, kanske sitter därute: ”Hur var det med den, 

kommer du ihåg?”, ”Nja”, ”Men kommer du ihåg han eller hon eller den eller den 

händelsen, kommer du ihåg det?”, ”Ja, just det ja, det var ju han som si eller så eller följden 

blev det eller det”. Dom kan väldigt mycket sånt, men dom får det inte ur pennan.366 

Utöver att vara ett exempel på alternativa bedömningsformer är korridorscenen en 

illustration av lärarens åsikt att bedömningsaspekten inte får styra planering och 

undervisning i för hög grad.367 

 

Aspekter av historiska kunskaper i bedömningen 

Idealet att uttrycka sig som man pratar betonas av läraren. Svåra ord undviks, såvida de inte 

förklaras: ”Jag kanske undviker ord som ’kontext’, utan att förklara dom. För det är inte en 

term som 17-åringar, åtminstone på den här skolan… här går man inte omkring och pratar 

om ’kontexter’, utan här är man kanske lite mer jordnära, då.”368  

Läraren framhåller hur det gäller att vara tydlig och förklara abstrakta begrepp: ”Då måste 

en va tydlig… Jag är säker på att, om jag går in i vilken klass som helst och säjer: ’Vad 

betyder hegemoni?’ Inte en suck, inte en suck, naturligtvis. Och det är ju ett jättesvårt ord, 

jättesvårt ord, men som hör historia till.”369 

Läraren uttrycker flera gångar att historia till stor del är berättelser, narrativ, som byggs upp 

av innehåll: ”...man får inte glömma bort det…” Vissa händelser menar läraren är viktigare 

än andra: ”Annars vet man inte vad Gustav Vasa gjorde. Det blir ju svårt att förstå varför 

vi gick från en trosinriktning till en annan… Det är vissa händelser som är väldigt 

viktiga.”370 Ordet ”viktigt” återkommer också i lärarens tal om hur läraren kan återkoppla 

till elever i bibliotek eller korridor: ”Det var jättebra att du sa det, för det var viktigt.”371  

Lärarens betoning på: ”… förmåga att berätta, återberätta och redogöra för och förklara…” 

viktiga narrativ innebär emellertid ej att eleverna skall rekapitulera: ”… repetitiv kunskap, 

repetera det som läraren anteckna på tavlan… och det vet jag inte om det är kunskap det.”372 

Läraren framhåller att innehållskunskap inte behöver var så detaljerad, att det mer handlar 

om att eleverna ska kunna se: ”…stora linjer i historia. Man ser en bild kanske: ’Jaja, det var 

                                                           
366 aa, s. 11, även s. 15. 
367 Se ovan, s. 96. 
368 aa, s. 13. 
369 aa, s. 14. 
370 aa, s. 9. 
371 aa, s. 14. 
372 aa, s. 16. 
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ju han’”. 373 Dessutom värdesätts elever som kan komma med ”nåt smart”, t.ex. genom att 

ställa relevanta ”Hur kan det komma sej”-frågor eller ha ”intelligenta svar”.374 

Sammantaget menar läraren: ”… att historia är ett sånt ämne, som nästan handlar om, 

hårddraget då, allmänbildning”. Uppfattningen att: ”Använda historia, för att förstå nuet, 

och för att inte göra om misstag”, ser läraren som ”rena bluffen”, eftersom: ”…misstagen 

gör vi om århundrade efter århundrade”. Historiestudier motiveras helt enkelt av att: ”Man 

kan till exempel vara väldigt intresserad av historia…”375 

 

Utmärkande om bedömningspraktiken – muntlig helhetsbedömning av viktig 

historia som berättande 

I grunden tilldelar läraren bedömning en perifer roll i planering och undervisning, vilket här 

tolkas som ett uttryck för integritetssträvan med distansering till de krav på kunskapssyn 

som skolledning och Skolverket förmenas förespråka. Utifrån denna grundinställning 

framträder två viktiga teman – misstron mot formaliserad bedömning och uppfattningen 

om historia som berättande med innehållskunskaper som fundament. 

Det första temat kretsar kring skepticismen till formella, skriftliga och betygsgrundande 

examinationsformer. Formella, skriftliga prov prövar endast rekapitulerande 

minneskunskaper som har ytinlärts menar läraren. Läraren väljer istället att pröva 

alternativa. Skriftliga fördjupningar betraktar läraren dock som mer djupinlärande. Framför 

allt förordas muntliga bedömningar och återkopplingar som kan ske ”när som helst”, dvs. 

en betoning av informella klassrumsbedömningars betydelse. I slutändan resulterar dessa i 

en helhetsbedömning utifrån lärares professionella tolkningsrätt. 

Vad historiska kunskaper är fokuserar det andra temat. Läraren menar att historiska 

kunskaper företrädesvis uttrycks talspråksnära. Å ena sidan måste begrepp och svåra ord 

förklaras och förtydligas, vilket kan hänföras till historieämnets innehållsaspekt. Å andra 

sidan är det på denna bas som historiska kunskapers kärna byggs. Historia som berättande 

är en förbisedd förmåga, menar läraren. Lärarens allmänbildningsideal syftar till att eleverna 

ska se ”stora linjer”, inse att ”Det är vissa händelser som är väldigt viktiga” och 

igenkännande kunna konstatera: ”Jaja, det var ju han” samt komma med ”nåt smart” genom 

att ställa frågor eller ge ”intelligenta svar”. 

 
 
 

 

                                                           
373 aa, s. 17. 
374 aa, s. 3, 7 och 11. 
375 aa, s. 17f. 
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4.4.2 Lärare 4 – Klassrumsbedömningar under elevers arbete med inlämningsuppgift 

  

Medverkande lärares planering av kursen historia 1a1 återges nedan. I den vänstra 

kolumnen anges med fet stil det studiemoment, då observationer har genomförts. 

Tabell 5 – Lärare 4:s kursplanering 

Studiemoment Examination 

Europeisk epokindelning (kronologisk) Antiken - inlämningsarbete, diskussion 
Medeltiden - instuderingsfrågor som 
redovisas muntligt 

Källmaterial - tolkning och användning av 
källor  

Ingen examination 

Industrialisering, demokratisering 1800-
1900-tal (fyra tillfällen) 

1900-talet - skriftlig och muntlig 
redovisning 

 

Klassrumsbedömningarnas redskap – frågor, återkopplingar och instruktioner 

Studiemomentet 1900-talet har introducerats i en liten klass om tio elever. Eleverna arbetar 

parvis med tilldelade decennier, vilka ska ge en överblick av 1900-talet. 20-, 50-, 60-, 80- 

och 90-talen ska belysas utifrån kategorierna: krig, ekonomi, politik, arkitektur, kultur, sport, 

positiv händelse samt en viktig person. Till varje kategori finns 2-4 delfrågor.376 För 

kategorierna ekonomi, politik och sport nämns Sverige som rumsligt perspektiv, medan 

övriga kategorier kan belysas på valfritt sätt. Under elevernas arbete med uppgiften gör 

läraren anteckningar i sin pärm: ”Jag gör lite anteckningar om sånt jag tycker dom gör bra, 

att det leder framåt, t.ex. att dom ställer frågor som dom söker svar på.”377  

 

Frågor 

Under arbetet med inlämningsuppgifterna är det mest eleverna som ställer frågor. De frågor 

läraren tar initiativ till är i ett första skede inriktade på elevernas arbetsprocess. Läraren 

kommenterar i helklass sina intentioner: ”… Kanske titta lite grann hur långt ni har kommit 

och så.”378 

 

                                                           
376 Tillhandahållen uppgiftsinstruktion 1900-talet. Ordvalet ”kategori” är lärarens eget. Det kan noteras att 
decennieurvalet inte inkluderar första och andra världskriget på ett direkt vis. 
377 Observerad lektion, 130515, s. 11. 
378 aa, s. s. 2. 
 



 102  
 

 

Frågor om arbets- och tankeprocess 

I sin avstämning av respektive grupps arbete ställer läraren öppna frågor om hur arbetet 

fortskrider och hur eleverna tänker: ”…får se hur ni har tänkt."379, ”Nu ska vi se, NN.”380, 

L: ”Jag kollar runt hur det går, och hur tycker du att det går? E: Det går bra. L: Det går bra. 

Ja, har du nån strategi, som det heter? Vad hade du tänkt poängtera och ta med?”381, ”Vad 

har du kommit fram till?”382 samt ”Tyckte ni det var trögt eller lätt?”383 

 

Följdfrågor om innehåll 

Efter de inledande frågorna om arbets- och tankeprocess sker en övergång till följdfrågor. 

Många elever har fullt sjå att förstå innehållet i de texter som de arbetar med. Elevfrågor 

om fakta kan läraren välja att besvara direkt alternativt ställa kortare och slutna följdfrågor, 

t.ex.: E: ”… omröstningar, kallas det demokrati, eller…? L: Ja, vad ska vi säja om det… det 

är klart att… vad var det för typ av röstning? Folkomröstning var det, ja, och vad betyder 

det?”384 Nedanstående exempel på lärarens följdfrågor gäller vad Berlinmuren var och i 

vilket land och stad den fanns: 

L: Åttital, ja, vad hände under åttital? 

E: Ja, Berlinmurens revs, va?! 

L: Berlinmuren revs, ja, Vad var Berlinmuren? 

E: Det var en mur, som, typ, gick mellan öst och väst, va? 

L: Ja, det var det. I vilket land då? 

E: I Tyskland?! 

L: Ja, vilken stad var det? 

E: Vi ska se, jag vet inte. 

L: Det kommer snart, vet du vad.385 

                                                           
379 aa, s. 3. 
380 aa, s. 5. 
381 aa, s. 10. 
382 Observerad lektion, 130516, s. 5. 
383 aa, s. 8. 
384 Observerad lektion, 130515, s.5. 
385 aa, s. 5f. 
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En annan grupp har valt att ta upp Kårhusockupationen; en händelse som uppenbarligen 

är svår för eleverna att förstå innebörden av. Läraren ställer följdfrågor om innehåll, för att 

stötta elevernas läsförståelse: 

E: Politik, ska jag förklara hur [Ohörbart]? 

L: Ja, t.ex. hur… ni får förklara kanske… vad det är, var nånstans var det? 

E: I Stockholm, kanske. 

L: Och i vilken typ av hus kan vi säja? Byggnad? 

E: Handelshögskolan… universitet, studenter…386 

 

Frågor om betydelse och innebörd 

Öppnare frågor som inriktas mot händelsers betydelse förekommer också. Eleven som inte 

riktigt får fram vilken stad Berlinmuren fanns i tillfrågas om vilken betydelse händelsen kan 

tillmätas: 

L: Mmm. Kan det [Berlinmurens fall] haft nån större betydelse, tro? 

E: [Ohörbart] 

L: Ja, det kan man ju se på bilden, en börja hacka på den. Hade stor betydelse detta här. 

Bra.387 

Läraren preciserar inte explicit vad som avses med ”nån större betydelse”. Mot bakgrund 

av att läraren rimligtvis rekapitulerar innehållet i elevens ohörbara replik att betydelsen av 

Berlinmurens fall är just att den rivs tolkas här att läraren menar att den typen av svar inte 

är tillräckligt kvalificerat. Lärarens återkoppling ”Ja, det kan man ju se på bilden…[osv.]” 

signalerar att ”betydelse” inte avser konkreta och bokstavliga resonemang. Också i en 

kommentar till elevers val av Stenmark som viktig person berörs frågan om betydelse och 

innebörd. Läraren förklarar hur svenskar intensivt följde TV-sändningarna: ” Så långt gick 

det faktiskt… sån betydelse. Och det är det jag menar, sån betydelse dom har kan man prata 

lite på.”388 I slutet av handledningen upprepas rådet: ”…ni kan gärna diskutera… vilken 

betydelse artister och idrottsmän kan ha, kanske för ett land, då, eftersom idrottsmän fångar 

så många.”389 

 

                                                           
386 aa, s. 8. 
387 aa, s. 6. 
388 Observerad lektion, 130516, s. 6. 
389 aa, s. 7. 
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Återkopplingar 

Av exemplet ovan (Eleven som funderar på i vilken stad Berlinmuren fanns) på lärarens 

följdfrågor om innehåll framgår också lärarens kortfattade och bekräftande återkoppling av 

rätta svar om innehåll; ett kort ”ja” eller genom att svaret upprepas. Den typen på 

bekräftande återkoppling med anledning av innehållssvar är dock inte framträdande. I stället 

är det återkoppling av bekräftande och – framför allt – uppmuntrande karaktär med 

inriktning mot elevernas arbets- och tankeprocess som dominerar. 

 

Bekräftande och uppmuntrande återkoppling 

Under handledning berömmer och uppmuntrar läraren företrädesvis elevernas arbets- och 

tankeprocess, t.ex.: ”Jag vet att du hade en väldigt bra idé.”, ”Fantastiskt bra.”, ”…, men 

mycket bra tänkt.” , ”Ja, jättebra, NN, jättebra, tycker jag absolut att du ska göra, fantastiskt 

bra. Du har så mycket här inne, NN.”390, ”… men jag tycker ni är på rätt väg”, ”Ja, just det. 

Och där har du gjort nåt väldigt bra; du har jämfört dåtid med nutid. Och det är bra, NN.”391 

eller ”Ja… det var såna funderingar du hade, det var det jag menade att man kan dra lite 

slutsatser av det man gör. Så det är mycket bra. Mycket bra, NN.”392 

Exempel på bekräftande och uppmuntrande återkoppling på elevers innehållsorienterade 

svar är få, men följande exempel är talade för lärarens inställning att eleverna är i behov av 

uppmuntran. Lärar-elevsamtalet gäller frågan om tidpunkt för införande av allmän och lika 

rösträtt i Sverige, vilket avslutas med en starkt bekräftande återkoppling: 

 L: …Och så till en annan sak, på tjugotalet, som också har med demokrati å 

 göra – det hittar ni säkert där – det har med rösträtt att göra. 

 E: Ja, 1906 fick kvinnorna börja rösta. 

 [Läraren säger inget] 

 E: Var det inte 1921? [Annan elev] 

 L: Just det! [Elev och lärare slår ihop varandras knogar i en bekräftande gest]393 

 

Frånvaro av avvisande återkoppling 

                                                           
390 Observerad lektion, 130515, s. 3f samt 6. 
391 aa, s. 7 samt 10. 
392 Observerad lektion, 130516, s. 7. 
393 aa, s. 5 Temat “demokratiprocess” återkommer i lärarens samtal med flera elevpar: ”Ni kommer garanterat 
hitta nåt i demokratiprocessen.”, s. 3, ”Där har ni också demokratiseringsprocesser…”, Ibid. 

 



 105  
 

Av exemplen ovan med eleven som funderar på vilken stad Berlinmuren fanns samt eleven 

som tänkte sig att allmän och lika rösträtt infördes 1906 framgår att läraren undviker att 

korrigera felaktiga innehållssvar i återkopplingarna.394 Följande samtal får illustrera 

resultatet av lärarens ambition att vare sig korrigera fel, missuppfattningar eller för snabbt 

presentera efterfrågad och relevant information. Exemplet handlar om ett elevpar som har 

fördjupat sig i 60-talets kårhusockupation och ungdomsrevolten och som talat med läraren 

minst två gånger tidigare om sambanden, vilka till sist klarnar: 

 E: …jag fattar faktiskt nu! Han den dära Anders Karlberg. 

 L: Ja. 

 E: Han sa att dom skulle följa det franska exemplet. 

 L: Ja, och vad var det franska exemplet, då? 

 E: …Dom blev inspirerade av det. 

 [---] 

 L: Bra, tyckte ni att ni lärde er nåt på det här?  

 E: Ja, det gjorde jag, jag tycker att jag läste det 1000 gånger. Det står så konstigt 

 [Ohörbart].395 

 

Instruktioner 

Instruktioner om innehåll 

Av ovanstående framgår att lärarens frågor om innehåll förekommer, men är få. Lärarens 

instruktioner är desto fler. På återkommande elevfrågor om vad som kan tas med ger läraren 

å ena sidan genomgående svar och instruktioner att eleverna fattar sina egna innehållsbeslut: 

”Jag tycker att ni bestämmer det.”, ”…Nu ska vi tänka en sak här då, att det är ni som äger 

er text.”, ”…ni avgör detta nu då.” eller ”Ni diskuterar fram vad ni tycker är bäst.”396 Å 

andra sidan väljer läraren också att föreslå innehåll genom att ge hela klassen en instruktion:  

L: … jag skulle vilja ge er ett råd bland alla andra; tänk på att när ni har erat decennium, 

nu… demokratiprocess [Liten, men märkbar betoningspaus före begreppet]; händer det nåt 

                                                           
394 Det närmaste exemplet på en avvisande återkoppling utgörs av lärarens försiktigt ifrågasättande och 
korrigerande kommentar till enskild elevs uppgiftstolkning. Läraren väljer dock att acceptera elevens 
innehållsurval: L: Du har alltså valt att skriva om en viktig person… E: Mmm. L: …som heter Madonna, en artist. 
En positiv händelse, och händelsen som du tycker är positiv är vad då? E: Honom [Bill Gates]. L: Honom, han? 
Egentligen skulle han också kunna platsa som en viktig person, det kan du säja lite grann sen. Men det han har 
åstadkommit är det som du tycker är viktigt. Observerad lektion, 130523, s. 1. 
395 aa, s. 8. 
396 Observerad lektion, 130515, s.2, 4 samt 7. 
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med demokratin under erat årtionde… i Sverige eller utomlands.  Ett särskilt vet jag, att 

det händer massor med saker, stora saker….397  

Läraren instruerar även om särskilt innehåll i kommunikation med enskilda elever, i det här 

fallet en grupp som fördjupar sig i 60-talet:   

L: Ja… om ni inte har tänkt på det, så tänk lite på… få se hur vi ska förklara det här 

då… nånting som hände i slutet på erat decennium… som har med ungdom att göra. 

Pratade om det nån gång tror jag. [---] … det var både i Sverige och utomlands.[Läraren 

bläddrar i häftet, avser ungdomsrevolterna] Det har lite med det här att göra, nånting som 

startar i USA, och så gick det över hela västvärlden, Västeuropa, in i Sverige… Titta lite 

mer.398 

Lärarens kommunikation med eleverna om innehåll kännetecknas alltså av att läraren 

många gånger väljer att inte ge eleverna efterfrågade svar omedelbart. Av ovanstående 

exempel framgår att läraren hellre instruerar eleverna att tänka och arbeta vidare: ”…så tänk 

lite på…”, ”Titta lite mer.” En annan grupp instrueras uppmuntrande: ”Försök lite till, men 

jag tycker ni är på rätt väg.”399 

 

Instruktioner om hantering av innehållet 

När eleverna har valt och fått grepp om innehållet instruerar läraren i helklass att eleverna 

dels bör föra egna resonemang, ”ha med egna synpunkter” samt ”att ni drar slutsatser”, 

utifrån innehållskunskaperna, dels ska vara källkritiska: 

L: Ett par saker nu… ett par saker nu, som jag skulle vilja att ni gör… det är… för det 

första att ni inte bara skriver av… kanske, så där, utan att ni ska ha med egna synpunkter. 

 E: Egna synpunkter?  

L: Ja, alltså att ni drar slutsatser på nåt vis, kanske, eller att ni frågar ett nånting så där, 

när ni skriver. Det är det ena, och det är med tanke på den här [Läraren lyfter upp 

Aftonbladets millennieutgåva, ”1900-talet”].[---] Aftonbladet är egentligen inte klassad 

som en säker källa…400 

Inför elevernas slutarbete med fördjupningsuppgifterna upprepas ovanstående instruk- 

tioner i anslutning till betygssamtal. Instruktionerna koncentreras på att eleverna måste ”dra 

lite slutsatser” och ha ”med egna tankar”. Till en elev uttrycker läraren:  

                                                           
397 aa, s. 1. 
398 aa, s. 4. 
399 aa, s. 7. 
400 Observerad lektion, 130516, s. 1. Beträffande källkritiskt förhållningssätt för läraren vidare ett resonemang om 
att det är värdefullt om eleverna jämför innehållet i en källa med en annan. 
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L: …Det du kan tänka på nu, liksom alla andra… det jag skrev på tavla åt er, att du 

försöker dra lite slutsatser av det du läser in dej på … 

 E: Mmm. 

L: …eller skriver om och redovisar. Det är det som är väldigt intressant.401 

Liknande instruktion ges till annan elev: 

L: Det är viktigare, det är viktigare tror jag – som jag har sagt till nån annan här då – 

att en har med egna tankar, diskutera som det heter: Hur kan det komma sej, varför blev 

det si och varför blev det så, varför är det inte så idag eller, än att man bara rabblar upp 

information.402 

För att kunna föra självständiga slutsatsresonemang instruerar läraren ofta eleverna att göra 

jämförelser. Ett vanligt förekommande förslag är att jämföra över tid, främst ”då och nu”, 

men också ”då och tidigare” alternativt ”senare”. Exemplet nedan har elevparet hittat en 

bild av tjugotalskvinnor och en bild av kvinnor på 1910-talet.  

 L: Men det här kan va intressant kanske, kanske jämföra med idag?! Om 

 man tittar på den bilden så, kanske inte helt olikt ändå. Så mode kan va en 

 sån där grej som kan va intressant att titta på. 

 E: Ja, [Ohörbart] 

 L: Va sa du? Jämföra med?!  

 E: Jämföra med 1910, för då hade de såna där… 

 L: Just precis, och så ändrade det sej till… 

 E: …klänningar med urringningar. 

L: T.o.m. det… inte så lätt kanske att dra slutsatser om vad som gjorde det… tänk lite 

grann… 

 E: Var det inte att dom blev friare, kvinnorna? 

L: Bra, bra… blev eller tog sej, kanske. Och går ni riktigt djupt och långt tillbaks så… 

kanske man hamna runt det stora kriget som var innan och vad kvinnor gjorde då som 

                                                           
401 Observerad lektion, 130523, s. 4. 
402 aa, s. 14. Se även: ”Så det kan ni tänka och reflektera över och få med.”, s.6. ”Så ni kan ha lite funderingar 
kring…”, s. 7. ”Försök få med lite sånt i redovisningen.” Ibid. Någon elev menar att lärarens instruktion blir svår att 
följa: L: … Får du med såna där egna slutsatser och tankar, då? E: Jag vet inte, det var svårt att få in, faktiskt. L: 
Ja, men försök med det, NN. Det är intressant för läraren att se det nämligen, väldigt intressant. Det är ju en sak 
att sitta och läsa in sej på en sak och återge det. Och en helt annan sak sen å dra egna slutsatser av det en läser 
eller berättar, eller vill berätta om, rättare sagt. Försök med det så gott det går. E: Ska göra det. aa, s. 16. 
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ledde till det här kanske… och ville man ha roligt kanske. Vad kallar man erat årtionde 

för? 403  

Noterbart är att läraren avvaktar och återkopplar bekräftande ”T.o.m. det…” och ”Bra, 

bra…” samt instruerar tålmodigt ”tänk lite grann…” och ”Och går ni riktigt djupt och långt 

tillbaks så…” 

Andra elever föreslås en synkron och rumslig jämförelse som utgångspunkt, för att kunna 

dra självständiga slutsatser på ett förklarande vis: 

 E: Ja, och så har vi skrivit om demokrati… 

L: Det var bra att ni kommenterade detta här, det kan man kanske jämföra med andra 

länder lite grann och se; vem var snabbast med det här? [---] Kan du t.ex. jämföra med 

Nordens länder, Norge, Finland och Danmark, får du se. [---] Gör det, så får vi se vad ni 

kommer fram till. Utifrån det skulle ni kanske kunna dra en slutsats av ett eller annat 

slag. 404 

 

Aspekter av historiska kunskaper i lärarens klassrumsbedömningar 

Elevbeslut om innehåll 

I avsnittet ovan om instruktioner framgår också att läraren låter eleverna besluta om vilka 

positiva händelser, vilka viktiga personer etc. som innehållsligt sk karaktärisera respektive 

decennium. Läraren har formulerat kategorier och frågor, men eleverna ”äger” (Lärarens 

eget uttryck) innehållsfrågan, och läraren respekterar elevernas innehållsval: 

 L: Och du hade? 

 E: Jag hade ekonomi och… positiv händelse och viktig person. 

 L: Mmm. Men vad hände på femtital? Positiv händelse, sa du. 

 E: [Ohörbart] Första gången Sverige var med i melodifestivalen. 

 L: Ja, det kanske är en positiv händelse för många.405 

Även innehållsförslag som egentligen inte kan sägas illustrerar förekommande kategori 

accepteras – se exemplet med Bill Gates som representant för en viktig händelse i fotnot 

                                                           
403 aa, s. 12f. 
404 Observerad lektion, 130516, s. 3. Under samma lektion föreslås också en elev som trevar sig fram att antingen 
anlägga ett jämförande genusperspektiv eller göra en diakron jämförelse: L: Kommer du att jämföra pojkar och 
flickor eller kommer du att jämföra åttital med fyrtital, eller? E: Kanske nuläge, då?! aa, s. 5. 
405 Observerad lektion, 130515, s. 7. 
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394 ovan. Samtidigt finns en ambition att elevernas fördjupningar ska belysa en 

”demokratiprocess”. Det temat nämner läraren vid flera tillfällen.406 

 

Jämförelser och slutsatser om orsak-konsekvens 

Läraren respekterar och utgår från elevernas innehållsval, samtidigt som läraren med kortare 

instruktioner – ”Titta lite mer.” eller ”… det hittar ni säkert där…” – och frågor försöker 

hjälpa eleverna att förflytta sina kunskaper om enkla fakta till mer komplexa och 

sammanhängande kunskaper. Lärarens återkommande förslag att göra jämförelser utgör 

här ett redskap för elevernas egna synpunkter och slutsatser.  

Med uttrycket ”dra lite slutsatser” menar läraren rimligtvis resonemang om hur 

förändringars orsaker och konsekvenser kan förklaras. I instruktion under handledning av 

enskilda elever preciserar läraren uttrycket något. Läraren använder inte orden orsaker och 

konsekvenser, utan är trogen sitt talspråksnära ideal: ”Hur kan det komma sej, varför blev det 

si och varför blev det så, varför är det inte så idag, eller…”  

 

Signifikans 

Av underrubriken Frågor om betydelse och innebörd framgår att läraren ställer flera frågor 

som ligger nära förmågan att resonera i termer av signifikans. Under handledning inför de 

muntliga anförandena uppehåller läraren sig vid uttrycket ”det glada tjugotalet” och frågar: 

”…Vad är det som gör att man säjer ’det glada tjugotalet’”? Eleverna föreslår friare 

kvinnomode, rösträtt samt fred som förklaring till uttrycket, men läraren upprepar: ”Men 

varför säjer man då ’det glada tjugotalet’? Blir man glad av det?”. Innebörden av uttrycket 

”det glada tjugotalet” kan endast förstås om elevernas förklaringar kombineras med och 

ställs i kontrast till magnituden av de personliga tragedier som första världskriget 

förorsakade; att alla påverkades, mer eller mindre: 

L: Ja, många blev väldigt, väldigt deprimerade naturligtvis. Och så tog kriget slut, och man börja tjäna 

pengar igen och kunna handla. Då hände det nånting [Läraren knackar lätt i bordet] tillsammans med 

det ni redovisar. Så försök ta med lite sånt, hur kan det komma sej att man säjer så här? 

Sammantaget tolkas här att lärarens frågor om betydelse och innebörd vetter mot 

signifikans och aspekten i vilken utsträckning händelser påverkar och berör många 

människor, såväl på ett individuellt som ett samhälleligt plan. Med lärarens egna ord: ”Det 

är händelser som är väldigt viktiga” och därmed signifikanta.  

 

                                                           
406 Observerad lektion, 130315, s. 1, 3 (två gånger), 5 samt observerad lektion, 130516, s. 3. 
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Arbetsprocessen som kunskapsmål 

Lärarens fokus på elevernas arbetsprocess framstår i det närmaste som ett övergripande 

kunskapsmål, vilket ställs över andra historiska kunskaper (framför allt över formaliserade 

och skriftliga resultat).407  

Detta processfokus uttrycks tydligast i betygssamtal. Enskilda examinationsuppgifter 

noteras och vägs in, men det är lärarens intryck av elevernas kontinuerliga arbete under 

lektionerna – processen – som väger tyngst: 

L: Kanske båda två… det är så att, om vi hade prov, och jag antecknar: ”Fjorton poäng 

av trettio” och så där, så är det ändå det jag har uppfattat av er under hela kursen som har 

störst [Betoning på ordet ”störst”] betydelse för mej, när jag tänker efter: ”Ska vi se här… 

hur har NN varit här? Jo, NN har kommit med väldigt mycket bra som motiverar upp 

till det och det betyget i många fall. Och NN. Ja, också bra med muntligt där, ja…”408 

I något fall bortser läraren helt från de skriftliga betygsunderlagen till förmån för lärarens 

klassrumsbedömningar. I detta exempel ifrågasätter läraren skriftliga provs validitet – på 

liknande sätt som ovan – samt antyder tveksamheter om att sätta betyg utifrån prov: 

 L: Ja, lite grann det. Nu är det så här att det är frågan om ett skriftligt kan va så 

 förskräckligt avgörande ändå… nä, nej. 

 E: Nä! [småskrattar] 

 [---] 

L:… Därför att detta jag bedömde, alltså att ni vill att jag ska sätta betyg på prov, så 

skrev jag på det provet ett D. Och så har ni gjort andra saker, och jag vet, jag vet, jag ser 

ju, att du vet mycket mer än ett D. 

 E: Ja. 

L: Mycket, mycket mer. Så i dagsläget, så skulle jag inte ha några skrupler med att sätta 

ett C, nej.409 

Lärarens betygssamtal illustrerar lärarens ideal om helhetsbedömning med betoning på 

elevernas muntliga engagemang under kursens gång; ett återkommande tema i den 

inledande intervjun. I sammanhanget bör framhållas att läraren i intervjun betonar att själva 

klassrummet inte är det enda forumet för lärarens bedömning. Det idealet ger också lärarens 

                                                           
407 Lärarens strategi att inte alltid ge eleverna snabba och korrigerande svar och exemplet med eleverna som 
efter två lektioner, minst två lärar-elevsamtal och ”1000 genomläsningar” börjar förstå kårhusockupationen 
illustrerar lärares fokus på process. 
408 Observerad lektion, 130523, s. 8. En annan elevs förväntade slutbetyg (oklart vilket) motiverar läraren: ”… för 
du är bra med på lektionerna”, s. 5. 
409 aa,s. 12. Om prov som bedömningsunderlag uttrycker läraren: ”… hur är det med skriftliga prov? En läser på 
och läser på och läser på, i princip det läraren säjer. [---] … en vecka senare är allt borta.” Ibid. 
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klassrumsbedömningar en nästintill avgörande betydelse för lärarens bedömningspraktik 

som helhet, såväl i formativ som summativ mening.  

 

 

Delsammanfattning – Klassrumsbedömningar som grund för helhetsbedömning av 

elevernas process 

Av lärarens tre typer av frågor410 tolkas de öppna frågor om betydelse och innebörd vara 

särskilt viktiga, då dessa kan inriktas mot frågan om signifikans (se nedan) samtidigt som de 

ger eleverna möjligheter formulera egna slutsatser. 

Läraren undviker att återkoppla korrigerande (även rena sakfel eller kunskapsluckor, t.ex. 

frågorna om kvinnlig rösträtt eller den stad Berlinmuren uppfördes i), medan lärarens 

berömmande återkoppling på elevernas arbets- och tankeprocess är stark. Den ”låga profil” 

läraren i kläder sig liknar i mycket den medverkande lärares roll som beskrivs av Margaret 

och John Heritage: ”Ms. Olvera’s non-threatening questioning practices are noteworthy. 

The students are treated as collaboratores in the conference.”411 

I samtal med elever framträder instruktioner som en strategi i två steg. Inledningsvis ger 

läraren instruktioner om innehåll (vad?), vilka senare kompletteras med instruktioner om 

hantering av innehållet (hur?). Det andra steget instruerar eleverna att göra jämförelser, 

främst i tid-rummet (då-nu), och kunna identifiera förändring. Också här är slutmålet att 

eleverna kan formulera egna slutsatser. 

Överordnat mål i historiska kunskaper i lärarens klassrumsbedömningar är att eleverna inte ska: 

”sitta och läsa in sej på en sak och återge det.”, vilket ligger i linje med lärarens fokus på 

arbetsprocess. Inom denna yttre ram framstår förmåga att kunna jämföra, för att kunna 

identifiera förändringar som framträdande – en förutsättning för egna slutsatser. Samtidigt 

finns ett innehållsfokus i fråga om signifikans. Somligt innehåll har ”betydelse” och är 

”viktig”. Faktauppgifter gör att man verkligen kan förstå historia, menar läraren. Detta 

signifikansfokus (hela inlämningsuppgiften kan sägas handla om signifikans – att lyfta fram 

händelser/personer som representationer för ett decennium) har stor överenstämmelse 

med Seixas’ och Pecks konstaterande att: ”Significant events and people may be those that 

have the greatest impact on people and our environment over the longest period of 

time.”412   

Klassrumsbedömningarnas roll betraktas här vara avgörande för lärarens bedömningspraktik 

som helhet. Det är i det utvidgade klassrummet ”det händer”. Frågan om helhetsbedömning 

                                                           
410 Frågor om tanke- och arbetsprocess, frågor om innehåll och frågor om betydelse och innebörd. 
411 Heritage (2013), s. 187. 
412 Seixas och Peck (2004), s. 111. Författarna menar också att: “…nobody can make much headway on 
historical significance if they do not already ‘know’ a fair amount of history” och på så sätt ges denna historiskt 
tänkandeaspekt även en innehållsorientering. Ibid. 
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och grunderna för denna förekommer också i lärarens betygssamtal, där läraren fokuserar 

tydligt på elevernas process under kursens gång och i något fall kan elevernas muntliga 

resultat helt överordnas skriftiga underlag. Det kan konstateras att lärarens instruktioner, 

frågor och återkopplingar visserligen har en formativ dimension, men att lärarens 

klassrumsbedömningar även är summativ. Elevernas lektionsarbete noteras i lärarens pärm 

och blir på så sätt underlag i lärarens betygssättning. 
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Kapitel 5 – Historielärares klassrumsbedömningar: likheter och 

variationer 
 

I föregående empirikapitel har huvuddragen i medverkande lärares klassrumsbedömningar 

delsammanfattats. Detta avslutande kapitel syftar till att resonera kring likheter och 

variationer delresultaten emellan och hur dessa kan förstås som svar på studiens tre 

forskningsfrågor, vilka återges som underrubriker i 5.1, 5.2 och 5.3 nedan. Slutdiskussionen 

om respektive forskningsfrågas resultat belyser först likheter i klassrumsbedömningarna. 

Därefter lyfts variation fram. Syftet är att bidra med historiedidaktiska forskningsresultat, 

som kan relateras till bedömningsfrågor i gymnasieskolans historieämne. Kapitlet avslutas 

med sammanfattande reflektioner och förslag på vidare forskning. 

 

5.1 Frågor, återkopplingar och instruktioner i klassrumsbedömningarna 
 

Denna studie avser främst att undersöka aspekter av historiska kunskaper som fokuseras i 

historielärares klassrumsbedömningar. Ändå är typer av frågor, återkopplingar och 

instruktioner betydelsefulla i sammanhanget.413   

 

5.1.1 Frågor 

Av studien framgår att utmärkande drag för medverkande lärares frågor spänner över flera 

frågetyper (lärare 1) och många frågor (lärare 3) till få frågor (lärare 2) och frågor som ”non 

threatening” (lärare 4).  Detta resultat kan ställas i relation till en teoretisk indelning av lärares 

klassrumsfrågor i s.k. testfrågor (slutna med givet svar), autentiska (öppna utan givet svar) och 

uppföljande (av utforskande karaktär), där de senare frågetyperna framhålls som mer 

kunskapsutvecklande.414 Även denna studie visar exempel på frågetyper som är slutna och 

med på förhand givna svar, främst i klassrumsbedömningarna hos lärare 1 och 3. Ändå kan 

inte ”testfrågetypen” sägas vara dominerande ens för lärare 1 och 3. Snarare föreligger 

frågelikheter i en orientering mot aspekter av historiska kunskaper som ligger i linje med 

autentiska och uppföljande frågor. Lärare 1:s många frågetyper syftar ytterst till att eleverna 

skall formulera ”sammanhang” och ”mönster”; lärare 3:s innebörds-, jämförelse-, och 

bildtolkningsfrågor syftar till elevernas reflektion och muntliga aktivitet och lärare 4:s frågor 

om betydelse och innebörd syftar till elevernas förmåga att dra slutsatser. Dessa 

orienteringar kan knappast sägas vara avhängiga en avgörande dominans av slutna frågor 

med på förhand givna svar, en orientering som  inom den historiedidaktiska teoribildningen 

ofta framhålls som en begränsning av vad historiska kunskaper kan vara.415 I denna studies 

                                                           
413 Jfr. avsnitt 3.1.4 i denna studie. 
414 Jfr, Palmér (2010), s. 23-28 och Liljestrand (2002), s. 36f. 
415 Jfr. avsnitt 2.2 i denna studie. 
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klassrumsbedömningar handlar typer av frågor inte om antingen ”testfrågor” eller 

”autentiska” och ”uppföljande” frågor, snarare om ett nyanserat ”både och” i praktiken, 

dvs. att slutna frågor med på förhand givna svar förekommer, men ytterst som en plattform 

för mer komplicerade frågor utan på förhand givna svar.  

Som variation i lärarnas frågor framstår lärare 1:s många frågetyper, men främst lärare 4:s 

lågmälda ”non-threatening questioning”. Hur kan den sistnämnda lärarens frågestil förstås? 

Här görs tolkningen att lärarens prövande formuleringsval spelar stor roll i lärar-

elevsamtalen, t.ex.: ”Ja, vad ska vi säja om det…” (som att läraren inte har det omedelbara 

svaret), ”Det kommer snart, vet du vad.” (som ett kvitto att eleven med tiden hittar svar av 

egen kraft), ”Ja, t.ex. hur… ni får förklara kanske…” (som att kan finnas flera sätt att förstå 

Kårhusockupationen) eller ”Mmm, Kan det [Berlinmurens fall] haft nån större betydelse, 

tro?” (som att det inte är alldeles givet). På så sätt liknar lärare 4 också den 

bedömningsdiskurs Björklund Boistrup benämner som ”Diskussioner tar tid” med fokus 

på process och elevernas möjlighet att spela en roll i de egna studierna.416 

Därmed avviker denna studies resultat om frågetyper sammantaget från Lindbergs och 

Löfgrens, vilka konstaterar att: ”Gemensamt för dessa kemiklassrum var att det förekom 

många slutna frågor enligt s.k. I-R-E mönster där eleverna förväntades svara med enstaka 

ord.”417 Är det ämnenas skilda karaktär (natur- kontra samhällsvetenskapliga ämnen) 

och/eller skolform (grund- kontra gymnasieskolkontext) som kan ha betydelse för graden 

av slutna frågor med på förhand givna svar? Andra möjliga förklaringar skulle kunna vara 

förändringar i ämnesplan och bedömningstrender över tid. Möjligtvis kan Halldéns 

resonemang om olika kunskapsdomäners empiriska referensramar indikera en preliminär 

förklaring. Historia saknar givna referensramar, medan t.ex. naturvetenskapliga 

ämnesområden har dylika (även om dessa inte kan betraktas med blotta ögat som i 

kemiexemplet). Halldén menar: ”Even if the concepts in the natural sciences do not always 

have a direct referent in the experiential world, there is a closer relation between them than 

is the case with the concepts studied in history.”418 I kemiklassrummet kan frågor och svar 

kretsa kring på förhand givna fakta i större utsträckning – i alla fall på en grundläggande 

nivå – vilket manifesteras i många slutna frågor. I historieklassrummets är 

kunskapsdomänens referensramar abstraktare och utrymme skapas på så sätt för mer öppna 

fråge- och svarresonemang. Hur denna varians i förhållande till tidigare forskningsresultat 

kan förstås är dock inte i undersökningsfokus i denna studie; därmed öppnar variansen upp 

för vidare forskning. 

  

                                                           
416 Björklund Boistrup (2010), s. 204-207. Bedömningsdiskursen är en av fyra diskurser. ”Agens” definieras som 
elevens möjligheter att göra val på ett på- och medverkande sätt. 
417 Lindberg och Löfgren (2011), s. 271. 
418 Halldén (1994), s. 188. Observeras dock att Halldén främst med resonemanget främst pekar på svårigheterna 
att tillägna sig information ur ett elevperspektiv. 
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5.1.2 Återkopplingar 

Inom bedömningsforskning, som inriktas mot formativ bedömning som metod, framhålls 

ofta återkopplingars betydelse, särskilt den återkopplingstyp som ytterst syftar till elevers 

självbedömning och egenkontroll över studierna.419 I denna studie undersöks emellertid 

inte specifikt medverkande lärares olika återkopplingstyper, utan utgår från 

huvudkategoriseringen av återkoppling som bekräftande eller avvisande, dvs. ”corrective 

feedback”.420 

Med denna dikotomiska ram som bakgrund kan tre tendenser urskiljas: medverkande lärare 

med bekräftande och avvisande återkopplingar, medverkande lärare med företrädesvis 

bekräftande återkopplingar samt medverkande lärare som också fokuserar lärprocess och 

självstyrning. Den första tendensen exemplifieras främst av lärare 1:s tydligt bekräftande 

eller avvisande återkoppling i helklassamtalen, men i viss utsträckning också av lärare 2, 

som i sina formaliserade återkopplingar pekar ut förtjänster och brister i elevernas arbeten. 

Den andra tendensen exemplifieras främst av lärare 4, som uttrycker sig starkt bekräftande 

och helst undviker tydligt avvisande återkopplingar, men även av lärare 3, som hellre ger 

bekräftande återkopplingar än avvisande. Den tredje tendensen företräds främst av lärare 

2, som lyfter fram både process och försöker involvera eleverna i bedömningsprocessen.421 

Dessa tre tendenser kan betraktas mot bakgrund av denna studies empiriska underlag – två 

historieklasser på högskole- respektive yrkesförberedande program. Ett mönster kan 

noteras. Exempel på bekräftande och avvisande återkopplingar samt fokus på lärprocess 

och självstyrning är mer framträdande i lärares klassrumsbedömningar på 

högskoleförberedande program, medan exempel på företrädesvis bekräftande 

återkopplingar (och undvikande av avvisande) är mer framträdande på yrkesförberande 

program.  

Ändå bör framhållas att den bekräftande återkoppling, trots sin varierande styrka bland 

medverkande lärare, också utgör en gemensam tendens, som ligger i linje med Ekströms 

resultat om återkopplingar i lärarutbildningens slöjdkurser: ”Det finns alltså en ganska tydlig 

preferens för att berömma studenterna och deras arbeten jämfört med att ge negativ kritik. 

Lärarna verkar… inte lika angelägna att kritisera.”422 Även tendensen att återkoppla 

bekräftande och berömmande i rätt generella ordalag liknar Ekströms slutsatser att 

berömmande återkoppling ofta är ospecificerad. Också Grönlund kommer fram till 

                                                           
419 Denna studies benämning ”metod” vilar på Hatties och Timperleys egna benämning på en modell för 
återkoppling: ”A Model of Feedback”, Hattie och Timperley (2007), s. 86-97. ”Feedback is among the most critical 
influences on student learning.”, där: “ Feedback that attends to selfregulation is powerful…”, medan: “Feedback 
at the self or personal level (usually praise), on the other hand, is rarely effective.” aa, s. 102. 
420 aa, s. 91. 
421 På så vis kan Grönlunds delresultat, som visar på de hinder återkoppling med uppgift och betyg i fokus utgör 
för utvecklingen mot formativ bedömning, möjligtvis nyanseras. Det bör dock betonas att Grönlunds delresultat 
avser återkoppling på skriftliga elevarbeten. I denna studie har inte karaktären på lärares skriftliga återkoppling på 
elevarbeten undersökts. Jfr. Grönlund (2011), s. 121ff. 
422 Ekström (2008), s. 152. Ekström kvantifierar att av lärares värderande yttranden: ”… är ca 70 % positiva 
omdömen och 30 % negativa.” Ibid. 
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liknande resultat: ”Lärare är bra på att uppmuntra men mindre bra på att kritisera elevers 

prestationer.”423 Visserligen kan lärare 2 sägas vara mer precis i sin återkoppling om 

elevarbetens tydlighet respektive otydlighet, men överlag är medverkande lärares 

bekräftande återkoppling allmänt berömmande.424 

Det främsta exemplet på variation i medverkande lärares återkopplingspraktik torde vara 

den kraft och tid lärare 2 lägger på sin formaliserade återkoppling. Det är också den lärare 

som genomgående visar störst tilltro till formativ bedömning som fundament för 

undervisnings- och bedömningspraktiken som helhet. Ännu en slags variation innebär det 

faktum att det klassiska IRE-mönstret modifieras, då lärare får en mer handledande roll. 

Eleverna ställer frågor (I), läraren svarar eller ger instruktioner (R) och eleverna utvärderar 

huruvida lärarens svar/instruktion är till hjälp (E).425 Ur historiedidaktisk synvinkel kan den 

modifieringen också beskriva en lärarroll och kunskapsuppfattning i linje med mindre fokus 

på ”transmission of knowledge” och mer på ”the construction of knowledge”.426 

 

5.1.3 Instruktioner 

Beträffande medverkande lärares instruktioner kan konstateras att dessa förekommer 

sparsamt i helklassundervisning, men desto frekventare i handledningssituationer av 

enskilda elev- eller grupparbeten. Generellt sträcker sig instruktionerna i de senare 

sammanhangen från rena läsanvisningar med innehållsorientering till instruktioner om 

tankeoperationer; en orientering mot förmågor att hantera ett innehåll. Denna senare typ 

av instruktioner kan exemplifieras av lärare 1:s instruktioner som redskap att förmå eleverna 

att hitta mönster och samband (motorvägarna), att avgöra personers betydelse och att ha 

förmåga till historiskt perspektivtagande. Lärare 2 ger elever instruktioner att pröva om 

fördjupningsidéer ligger i linje med uppgiften och att jämföra despoter, för att undvika att 

fördjupningar utvecklas till personporträtt. Lärare 4 använder instruktioner som en 

strukturerad tvåstegsstrategi; i ett första steg för att eleverna ska förstå innehåll och i ett 

andra steg för att eleverna ska dra egna slutsatser utifrån jämförelser. 

Instruktionernas variation är således stor, och det är vanskligt att se tydliga mönster. Om 

någon likhet i lärarnas instruktioner om tankeoperationer kan indikeras, så är ett 

återkommande inslag instruktioner om att göra jämförelser, dvs. instruktioner kombineras 

ofta med förmågan att göra jämförelser. Också lärare 1:s instruktioner innehåller indirekt 

jämförelser, då elever instrueras att lyfta fram och prioritera personers betydelse. Den 

operationen kan inte göras utan att någon form av jämförelse. I vilken grad jämförelser bör 

ses som en specifik historiedidaktisk förmåga diskuteras nedan. Samtidigt kan konstateras 

                                                           
423 Grönlund (2011), s. 100. 
424 Jfr. Ekström (2008), s. 153f. 
425 Samtidigt bör påpekas att IRE-mönstret ytterst är formulerat utifrån uppfattningen att klassrummet domineras 
av ”det lärarledda samtalet”. Jfr. Palmér (2008), s.23. ”där läraren har kontroll över interaktionen” Jfr. Liljestrand, 
(2002), s. 35. 
426 Jfr. avsnitt 2.2 i denna studie. 
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att just kombinationen instruktion-jämförelser utgör likhet lärarna emellan, medan lärare 

1:s instruktioner om historiskt perspektivtagande och hitta mönster och samband är 

exempel på variation. 

 

5.2 Aspekter av historiska kunskaper i klassrumsbedömningarna 
 

Denna studies centrala forskningsfråga handlar om vilka aspekter av historiska kunskaper 

medverkande lärare fokuserar i sina klassrumsbedömningar. Under tematiserade 

underrubriker nedan diskuteras först likartade mönster; därefter variationer. Presentation 

av tematiseringarna följer principen att mest frekvent förekommande aspekter på historiska 

kunskaper kommer först och mindre frekventa därefter. 

 

5.2.1 Innehåll först, förmågor sedan  

Ett grundläggande mönster utgörs av medverkande lärares princip att eleverna förväntas 

tillgodogöra sig innehåll först, för att därefter utveckla förmågor. Principen är olika explicit 

hos lärarna, men är dock så framträdande att ett mönster kan tecknas. Lärare 1 ställer först 

innehållsfrågor; därefter fokuseras hanteringen av innehåll, metaforiskt uttryckt som 

”motorvägen… med bilar, som ska ha nån slags… eh förare…”. Trots sitt uttalade fokus 

på orsak-konsekvens (koden) ligger också lärare 2 nära principen, då aspekten ”tydlighet” 

är återkommande i lärarens återlämningssamtal. Lärare 3 har ett tydligt fokus på eleverna 

skall kunna redogöra för den ”röda tråden” utifrån vilken eleverna förväntas röra sig i tid-

rummet. Även lärare 4 följer principen då eleverna i ett första steg inhämtar och förstår 

innehåll, t.ex. vad det ”franska exemplet” var. I ett andra steg instrueras eleverna att dra 

slutsatser. 

Av detta mönster kan emellertid inte slutsatsen dras att alla lärare ensidigt skulle fokusera 

utantillkunskaper på ett sätt som ofta lyfts fram som varnande exempel inom anglosachsisk 

historiedidaktisk forskning.427 Eleverna förväntas visserligen ha kunskaper om personer, 

begrepp, händelser etc., men skall också visa förmåga att hantera innehåll. Det blir mer 

”både-och” än ”antingen-eller”.428  

Samtidigt kan konstateras att principen rymmer dimensionen ”mer eller mindre” av ett 

slutet kunskapsinnehåll, då t.ex. lärare 3:s ideal om en ”röd tråd” ligger nära fokus på en 

huvudberättelse. Även lärare 4 visar indikationer på en huvudberättelse, om än implicit 

(demokratiseringsprocess som 1900-talets grundtema). Begreppet huvudberättelse är en fri 

översättning av Grants Master Narrative, som avser ett starkt och stabilt narrativ. Grant 

                                                           
427 Jfr. t.ex. VanSledright (2011), s. 8ff, (2013) s. 8f. Se i övrigt avsnitt 2.2 i denna studie. 
428 Jfr. t.ex. Lindberg och Löfgren som konstaterar många slutna frågor enligt I-R-E-mönstret. Se avsnitt 5.1.1 i 
denna studie. 
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tecknar två olika lärarroller. Den ena lärarrollen, narrative instructional style, syftar till att 

överföra a Master Narrative (en huvudberättelse) till eleverna: “… a series of stories based in 

fact, but developed as a apart of a story grammar, a narrative framework…”429 Eleverna 

blir på så sätt främst mottagare, som skall rekonstruera en redan färdig historia som en 

huvudberättelse.430 På vilka sätt elever i sin tur förhåller sig till en eventuellt stark 

huvudberättelse undersöks inte inom ramen för denna studie, men frågan är intressant och 

svaret komplext. I en svensk kontext har Johan Samuelsson och Joakim Wendell undersökt 

svenska grundskoleelevers uppfattning om Gustav Vasa, en gestalt som med stor nit lät 

teckna ned sin egen historieversion. 40 % av eleverna ansluter till ett traditionellt och 

nationellt “Historical master narrative” av Gustav Vasa som ”landsfader”, men fler (43%) 

beskriver Gustav Vasa utifrån ett ”Wily politician narrative”. Hjältestatus får ge vika för 

bilden av en slug, hårdhänt och skrupelfri maktpolitiker. Slutsatsen är att: ”…rather than 

one historical master narrative dominating the students answers, in actuality two rather 

different narratives appear side by side in the material, as if in competition.” 431 

Principen ”innehåll först, förmågor sedan” skulle kunna innebära en slagsida mot ett 

innehållsfokus – kanske t.o.m. med en redan fastslagen huvudberättelse för eleverna att 

bara ta till sig, i alla fall för en betydande del elever. Denna studies empiri visar dock inte 

att så nödvändigtvis skulle vara fallet.432 Lärare 3 fokuserar visserligen den ”röda tråden”, 

men stannar också upp och prövar t.ex. elevernas förmåga att göra bildtolkningar, röra sig 

i tidrummet och tar tillfället i akt att låta elever fundera över ansvar. Dessutom finns 

anledningen att betona att ytterligheten ”antingen-eller” rimligtvis är att betrakta som 

teoretisk. Rosenlund poängterar att man å ena sidan kan tänka sig en dominerande 

huvudberättelse, som vilar på en övervägande rekonstruktivistisk kunskapssyn, medan det 

å andra sidan också finns inslag av rekonstruktion i en konstruktivistisk kunskapssyn: ”Även 

om man tänker kring ett historiskt stoff som en konstruktion av det förflutna gjord i 

samtiden använder man sig vid hanterandet av denna historia av bilder som förefaller vara 

rekonstruktioner av det förflutna.”433 

Detta delresultat väcker givetvis en rad följdfrågor, vilka är viktiga att kort belysa även om 

de faller utanför den studies ramar, t.ex. denna! Uppfattar eleverna lärarnas generella strävan 

att först tillgodogöra sig innehållet, för att sedan utveckla förmågor, inte är ett 

motsatsförhållande, utan att innehåll och förmågor är ömsesidigt beroende aspekter av 

                                                           
429 Grant (2008), s. 8ff. Denna lärarroll benämner Grant a knowledge giver och motsatsen benämns knowledge 
faciliator med en svagare, preliminär huvudberättelse, mer syftande till elevdeltagande i att konstruera historiska 
kunskaper. aa, s. 30-36. 
430 aa, s. 34 
431 Samuelsson och Wendell (2016), s. 7-12. 
432Resultatet i denna studie ligger därmed inte fullt ut i linje med Rosenlund som drar slutsatsen lärarnas syn på 
historieundervisningen främst är att: ”…eleverna skall tillgodogöra sig en redan given historia…” Rosenlund 
(2011), s. 189. 
433 aa, s. 35ff. Notera att Rosenlund menar att det är omöjlig att iaktta en lärares verkliga kunskapssyn: ”Det vi 
som utomstående då kan iaktta är inte historielärarens syn på ämnet, utan på vilket sätt denna hanterar ämnet.” 
Ibid. Rosenlunds kommentar ligger i linje med Hammarlund: ”Historisk kunskap förutsätter därmed kännedom om 
och bekantskap med data och redan existerande berättelser, alltså den stoffkunskap utan vilken historisk kunskap 
aldrig kan byggas.” Hammarlund (2012), s. 17-19.  
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historiska kunskaper? Kanske kan svaret på den frågan besvaras med ett ”ja” utifrån lärare 

2:s ”kod”, som eleverna (alla, några, få?!) bevisligen brottas med att hantera. Hur den frågan 

kan besvaras via de andra medverkande lärarnas klassrumsbedömningar får dock lämnas 

därhän; ett klart ”nej” kan inte tas för givet, samtidigt som ett klart ”ja” inte indikeras tydligt 

nog av empirin.  

 

5.2.2 Jämförelser för innehållsförståelse och slutsatsförmåga  

Huruvida förmågan att göra jämförelser är av ämnesspecifik karaktär i historiedidaktisk 

mening lämnas här tills vidare öppen. Å ena sidan är förmågan att jämföra sällan framlyft 

som aspekt på historiska kunskaper i den historiedidaktiska teoribildningen.434 Å andra 

sidan är det uppenbart att jämförelser förekommer hos alla fyra lärare och därmed utgör ett 

mönster. Både lärare 1 och 3 ställer flera jämförande frågor (då-nu), i vilka något känt 

(nutidsfenomen) begripliggör innehållsfakta om det förflutna. Lärare 2 ställer inte 

jämförande frågor lika frekvent, men föreslår jämförelse av ”Stalin, Hitler, Mussolini” med 

tre nutida, för att undvika ”personporträtt”, medan lärare 4 använder jämförelser som ett 

led i att kunna dra slutsatser, t.ex. om kvinnoemancipation, och bekräftande återkopplar 

värdet av att jämföra ”dåtid med nutid”. Som gemensam komponent framstår indikationen 

att det är vanligare att jämföra ”då” med ”nu” än att söka jämförelseobjekt än längre bak i 

tiden.435  Som synes är medverkande lärares fokus på jämförelser av skiftande karaktär, från 

ett innehållsfokus (lärare 1 och 3) över huvudsyftet att undvika rekapitulerad personfakta 

(lärare 2) till ett sätt att ytterst kunna dra slutsatser om vad en förändring kan bero på (lärare 

4).  

Denna studies lärare är alltså inte ensamma om att göra jämförelser. Lilliestam konstaterar 

apropå medverkande lärare som gör frekventa tidsjämförelser: ”Dessa tidsjämförelser 

används som ett sätt att fånga elevernas intresse. …ge dem tillfälle att sätta in sig själva i 

historien, för att på så sätt utveckla sitt historiemedvetande.” Samtidigt påpekar Lilliestam 

att jämförelserna kan vara problematiska, särskilt om syftet är att föra kontrafaktiska 

resonemang utifrån aktörs- och strukturperspektiv.436 

I denna studies exempel på klassrumsbedömningarnas jämförelser är det svårt att hävda att 

medverkande lärares intention med just jämförelserna är att utveckla elevernas 

historiemedvetande, än mindre att eleverna skall tänka kontrafaktiskt. Dock kan ingetdera 

exemplet på jämförelse sägas var en fråga om rena minneskunskaper av lärobokstexter på 

det sätt Rosenlund ser som ett resultat i sin studie.437 Denna skillnad i resultat är viktig att 

försöka förstå. Klart står att Rosenlunds resultat gäller den formella bedömningsaspekten 

                                                           
434 Jämförelser skulle däremot kunna hävdas ligga latent i konceptet Continuity and change. Så torde frågan: 
”What has changed and what has remained the same about the lives of teenage girls, between the 1950s and 
today?” vara svår att besvara utan att tonårsflickornas livsvärld i ett första steg jämförs. Seixas, Gibson och 
Ercikan (2015), s. 103. 
435 Jfr. Lilliestam (2013), s. 192. 
436 aa,”Vad är det egentligen som man ska urskilja?”, s. 189 samt 201. 
437 Jfr. Rosenlund (2011), s. 122,169 samt fotnot 319-321 i denna studie. 
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– lärarkonstruerat och skriftligt material, medan denna studie inriktas på informella och 

muntliga klassrumsbedömningar. Det verkar finnas en skillnad mellan skriftlig bedömnings 

och klassrumsbedömningars karaktär.  

Möjligtvis kan Janssons delresultat ge en ledtråd till denna skillnad. Studiens respondenter 

visar på bredd i efterfrågade kunskapsformer, men med en gemensam nämnare; 

representationen av läromedelsrelaterade minneskunskaper. Den trenden menar Jansson 

kan ha sin grund i såväl tidsbrist som i kravet på rättvisa och validitet: ”De lärare som har 

en stor andel att minnas i sina prov uttrycker att skriftliga prov främst lämpar sig för att 

testa minneskunskaper.” och att öppna frågors validitet är vanskligare att åstadkomma.438 

Med ett omvänt resonemang kan antas att validitetskravet inte blir lika starkt i 

klassrumsbedömningar, vilket ger utrymme för mer utforskande och öppna resonemang. 

Även om alltså resultat om jämförelsers karaktär i historieundervisning skiftar (från en mer 

rekonstruerande/rekapitulerande orientering till mer analys- och slutsatsförmåga), kan 

sammanfattas att medverkande lärares jämförelser i denna studie främst är av typen analogi 

– att jämföra för att se likheter och förstå innehåll. I denna studie är det lärare 4 som 

exemplifierar variation med jämförelsetypen komparation, dvs. att jämförelsen inriktas mot 

såväl likheter och skillnader. Det bör dock noteras att de komparationer lärare 4 eftersträvar 

att eleverna skall göra i ”ett andra steg” främst gäller skillnader. Det är genom att reflektera 

över skillnader som eleverna kanske kan dra slutsatser om och reflektera över förändringar 

över tid. På så sätt kan hävdas att komparationer kan vara länkade till aspekten kontinuitet-

förändring (för att i förlängningen kunna föra orsaksresonemang). I avsnitt 5.2.3 nedan 

presenteras den möjliga förbindelsen mellan de historiedidaktiska aspekterna orsak-

konsekvens samt kontinuitet-förändring. I den förbindelsen framträder komparationer som 

en aktiverande analysmetodik i lärare 4:s klassrumsbedömningar. 

Sammantaget kan en preliminär slutsats dras att förmågan att jämföra inte är en särskilt 

ämnesspecifik förmåga i historiedidaktisk mening, men kan vara så nära länkad till 

historiedidaktiska aspekter (i ett första skede att förstå innehåll, men också kontinuitet-

förändring) att somliga historiska kunskaper skulle vara svåra att utveckla utan förmågan 

att göra jämförelser. 

 

5.2.3 Orsak-konsekvens samt förändring i korta tidsperspektiv – kontinuitet i längre 

Av de förmågor som medverkande lärare fokuserar i principens andra del framstår orsak 

och konsekvens (främst orsaksresonemang, konsekvens i lägre grad) samt kontinuitet och 

förändring (främst förändring) som så frekvent förekommande att dessa förmågor bildar 

mönster i klassrumsbedömningarna. Dessa förmågor behandlas under samma rubrik, 

eftersom de bedöms vara nära sammanlänkande i empirin – men kanske också 

sammanblandade – i praktiken: om t.ex. orsaker ska granskas är utgångspunkten rimligtvis 

                                                           
438 Jansson (2011), s. 142. 
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att en förändring ska förklaras på samma sätt som konsekvenser kan belysas i termer av 

kontinuitet och/eller förändring.  

Lévesque framhåller att: ”Understanding continuity and change is crucial to historical 

thinking. Because history is about perceived changes in past human affairs, historians needs 

some kind of synoptic judgement to make sense of these events in larger historical contexts 

and sequences.”439 Fritt översatt och sammanfattat på svenska: “Förståelse av kontinuitet 

och förändring är central för historisk förståelse. Eftersom historia handlar om iakttagbara 

förändringar behöver historiker/historielärare/historiestuderande göra en slags synoptisk 

bedömning av de enskilda händelserna relaterat till större historiska kontexter och cykler.” 

Härmed impliceras alltså att kontinuitet och förändring inte behöver tolkas vara uteslutande 

varandra, utan snarare som ”både och”; en händelse bör belysas ur aspekterna kontinuitet 

och förändring, för att förstås. Denna studies empiri pekar dock mer åt en ”antingen-eller”-

hantering av begreppsparet förändring-kontinuitet med störst fokus på förändring i 

klassrumsbedömningarna. 

Lärare 1 vill att eleverna ska visa på orsaker till att revolutionerna utbryter p.g.a. ”dom här” 

[Upplysningsfilosoferna], vars tankar är aktuella än idag. Eleverna hos lärare 2 har insett 

orsakers betydelse: ”…varför, det är en sån där typisk lärarfråga”. Dessutom manifesteras 

orsak-konsekvens i lärare 2:s ”kod”, vars effekt-led dock verkar svårhanterligt i 

folkmordsexemplet. I den citerade lärar-elevdialogen är det rimligt att anta att lärarens 

”kod” främst blir avgränsad till orsak-händelseledet. Den täcker inte in kontinuitet för den 

aktuella händelsen samtidigt som elevens funderingar i praktiken tangerar frågan om 

”kontinuitet och förändring”, i detta fall mest kontinuitet och läraren omformulerar 

”kodens” innebörd; ett exempel på att begreppsparen lätt kan sammanblandas och flyta 

ihop. 

Den ”röda tråden” som undervisningsmål hos lärare 3 vilar på en orsak-konsekvenskedja 

som ytterst leder fram till ett ”nu”, då läraren strävar efter ”nutidsperspektivet”. Till sist 

exempel från lärare 4 som förklarar att eleverna ska fundera på: ”…varför blev det si och 

varför blev det så…”. Exempel på fokuserade kontinuitetsresonemang är få om några, men 

indikeras (se nedan). Också Wendells studie pekar på att förändring ställs i förgrunden och 

att frågan om kontinuitet får en mer perifer roll: ”Det går att se inslag av kontinuitet i en 

del förklaringar, men detta inslag är sällan dominerande utan tycks snarast vara just ett inslag 

vid sidan om det som förklaringen huvudsakligen fokuserar på.”440  

Att ett förändringsfokus föreligger är inte ett överraskande resultat. Rimligtvis är resultatet 

ett exempel på genomslag av ämnesplanens formuleringar. Uttrycket 

”förändringsprocesser” nämns såväl i ämnets syfte som i centralt innehåll, och ”orsaker och 

                                                           
439 Lévesque (2008), s. 85. 
440 Wendell (2014), s. 94. De kontinuitetsresonemang som trots allt berörs behandlar strukturella förhållanden, 
t.ex. rasism. Ibid. Folkmordsexemplet i lärare 2:s klassrum bör betraktas som ett strukturellt fenomen på samma 
sätt som rasism. 
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konsekvenser” i kunskapskraven.441 Resultatet kan också förstås som ett uttryck för 

historieämnets karaktär. Seixas och Morton menar att orsaksförklaringar är centrala som 

berättelseelement; utan dem blir historia ett sammelsurium av krönikelistade händelser: 

”Causation is fundamental to history, as it is to any storytelling. [---] Without a sense of 

causation, set of events – even if organized chronologically – become more disconnected 

lists.”442 

Som en illustration av orsaks- och främst förändringsfokusets fundamentala betydelse kan 

Shemilts Big History-ansats, med syfte att frikoppla historieundervisningen från en 

nationell referensram, tjäna. Genom att t.ex. studera människans näringsintag över 60 000 

år kan flera frågor ställas utifrån ingångsfrågan, som fokuserar förändring explicit och orsak 

implicit: ”Once framework contents have been assimilated, students should be encouraged 

to make make generalizations about ’what happened beetween the bouandary posts of then 

and now.”443 Det kan noteras att förståelsen för de historiska kunskaperna även i detta fall 

följer principen ”innehåll först” – se ovan 5.2.1 (jämför med: ”Once framework contents 

have been assimilated…”). 

Exempel på variation i fråga om orsak och konsekvens samt kontinuitet och förändring kan 

paradoxalt nog såväl lärare 1 som 2 också stå för (samtidigt som dessa lärare alltså uppvisar 

likheter med övriga lärare). I lärare 1:s strävan att eleverna ska bygga ”motorvägen” med 

”bilar” och ”förare” efterfrågas inte explicit att eleverna skall föra förklarande orsaks- och 

konsekvensresonemang, Det räcker med ”kopplingar” och överenstämmelser, rimligtvis en 

kontinuitetsaspekt. I folkmordsexemplet får lärare 2 omformulera händelse-effektledet till 

att ett ospecifikt ”kopplingen till nu ” som ”eh, folkmords… företeelsen, mer i nutid…”. I 

båda exemplen indikeras hur en kontinuitetstanke i form av starka idéers betydelse för 

händelser kan formuleras samt att fenomen kan likna varandra och gå igen; helt enkelt vara 

av likartad karaktär. Att denna indikation på kontinuitet är både implicit och sällan tydligt 

definierad finns belagt i tidigare forskning. Mikael Berg sorterar begreppsparet kontinuitet-

förändring som diakront, där de i studien medverkande ”… lärarna har störst fokus på 

förändringsperspektivet.”444  

Ur teoretisk synvinkel konstaterar också Seixas och Morton att: ”History is often defined 

as the story of change over time. But history is more complex: some things don’t change at 

all…” och menar därmed att kontinuitetsaspekten är komplex och svårgripbar, men också 

avgörande tillsammans med förändringsaspekten, för att kunna diskutera t.ex. framsteg och 

nedgång.445 Även om denna studies empiriska underlag inte kan belägga att historia som 

framsteg eller nedgång förekommer i klassrumsbedömningarna, indikeras däremot att 

                                                           
441 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?subjectCode=HIS&courseCode=HISHIS01a1&lang=sv&tos=gy#an
chor1 
442 Seixas och Morton (2013), s. 6. 
443 Shemilt (2009), s. 163. 
444 Berg (2014), s. 258f. 
445 Seixas och Morton (2013), s. 5. 
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kontinuitetsaspekten öppnar upp för en mer utforskande och öppen syn på hur historiska 

kunskaper kan gestaltas.  

Sammantaget framstår orsaks-, konsekvens- och förändringresonemangen som nära 

sammanlänkade med en orientering mot kortare tidsperspektiv, medan frågan om 

kontinuitet ställs i längre tidsperspektiv, dock utan att konsekvenser i ett längre 

tidsperspektiv efterfrågas i klassrumsbedömningar som möjliga att se ur både kontinuitets- 

och förändringsperspektiv.   

 

5.2.4 Perspektivtagande i pendlingar mellan tidrum 

I jämförelse med ovanstående diskuterade förmågor framstår tidrumsperspektiv och 

perspektivtagande som mindre frekvent förekommande i de medverkande lärarnas 

klassrumsbedömningar. Dock finns i empirin exempel på att förmågan till perspektiv-

tagande efterfrågas explicit och förflyttning i tidsrummet implicit. 

Berg undersöker historielärares ämnesförståelse och poängterar att: ”Tid är ett av 

historieämnets mer centrala begrepp, detta tillsammans med rumsbegreppet.” För att 

beskriva lärares olika tidrum och rörelser dessa emellan under en hel kurs använder Berg 

benämningen tidrumsperspektiv, eftersom Berg menar att den dimensionen egentligen saknas 

som vedertaget metabegrepp i det historiska tänkandets didaktik.446 ”De olika 

tidrumsperspektiven är därmed att betrakta som organiserande och återkommande 

ämnesredskap genom vilka den historiska kunskapen formuleras.”, sammanfattar Berg 

tidrumsperspektivets betydelse.447 

Logiskt och självklart har även denna studies medverkande lärare olika ämnesförståelser 

med tillhörande tidrumsperspektiv, och det finns anledning att uppmärksamma att främst 

lärare 1 och 3 (och indirekt även lärare 2) pendlar mellan olika tidrum som ingrediens i 

klassrumsbedömningarna. Därmed finns likheter dessa lärare emellan. Lärare 1 ställer 

jämförande frågor i ”då-nu”-perspektiv på samma sätt som lärare 3, som i intervjutalet 

också betonar vikten av ”nutidsperspektiv” och som dessutom för fråge- och 

svarsresonemang till andra tidrum än det frågeställningen gäller. Samma orientering finns 

inte empirisk belagd i lärare 2:s klassrumsbedömningar, men idealet kan indikeras i 

intervjutalet om att ”det är trådar i allt”.  

Sammantaget liknar dessa lärares exempel på tidrumshantering i klassrumsbedömningarna 

den fjärde av fem varianter Berg utkristalliserar. Det fjärde tidrumsperspektivet: ”…handlar 

om att med hjälp av olika frågor flytta sig mellan olika tidsperioder. Framförallt genom att 

använda komparation där det handlar om att synliggöra skillnader och likheter.”448 

Förflyttningarna bland denna studies lärare kan inte påstås vara genomgående tematiskt 

                                                           
446 Berg (2014), s. 252f, 287. 
447 aa, s.288. 
448 aa, s. 256. 
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grundade som Berg föreslår som möjligt inslag, men lärarnas mobilitet i 

tidrumsperspektivet är ändå så explicit som inslag att de kan noteras. 

Förflyttningar mellan olika tidrum behöver inte nödvändigtvis resultera i presentism, men 

risken torde föreligga, då tidrumsperspektivet i denna studies empiri oftast innebär en 

pendling mellan ”då” och ”nu”. Mot den bakgrunden blir förmågan till perspektivtagande 

nära länkad till aspekten tidrum. I denna studie är det främst lärare 1 som betonar det 

eftersträvansvärda i att eleverna inte ser dåtida idéer som: ”…självklarheter… Det är man 

tvungen att tänka sej in i”. Exemplen på perspektivtagande är inte explicita på samma sätt 

i övriga lärares klassrumsbedömningar, och därmed blir lärare 1:s perspektivtagande uttryck 

för variation. Möjligtvis kan lärare 4:s utläggning om hur första världskrigets förlustsiffror 

grep in i såväl enskildas liv som samhällslivet också tolkas som en indikation på 

perspektivtagande, samtidigt som exemplet alltså främst bör tolkas som uttryck för 

signifikans.449 

Även om klassrumbedömningar inte är i Alvéns fokus, har studien resultat som kan belysa 

och relateras till denna studies exempel på perspektivtagande. Alvén menar att: ”Den 

förmåga vi använder när vi förstår aktörerna är empati.”, så att man inser att: ”…varje tids 

människor är tidsbundna.”450 Kunskapsaspekten empati tolkas här ligga nära förmågan till 

perspektivtagande. Alvéns resultat pekar på att eleverna i hans studie mest uppvisar 

affektiva och sympatiorienterade svar och mindre av ”avancerade kognitiva processer”.451 

Hur långt lärare 1 och eleverna i klassrummet når i fråga om historisk 

empati/perspektivtagande framgår inte av denna studies empiri; det intressanta är att denna 

uppenbart svårgripbara aspekt på historiska kunskaper trots allt väcks i lärarens 

klassrumsbedömningar. 

 

5.2.5 Signifikans vid urval 

På samma sätt som tidrumsperspektiv och perspektivtagande inte är generellt framträdande 

i medverkande lärares klassrumsbedömningar är frågan om signifikans sparsamt före-

kommande och därför exempel på variation. 

Inledningsvis kan påpekas att frågan om signifikans kan sägas vara oundvikligen inbäddad 

i alla historielärares undervisning och bedömning. Lévesque pekar på hur skolan på 

systemnivå befattar sig med frågan om signifikans: ”In one way or another, educational 

authorities do (voluntary or not) make distinctions between what they perceive as 

historically significant and what they perceive as historically trivial…”452 Samma 

                                                           
449 Jfr. resonemang på s. 109 i denna studie. 
450 Alvén (2011), s. 139, 141. Jfr. Seixas och Mortons definition, se fotnot 218 i denna studie. 
451 aa, s. 149f. 
452 Lévesque (2008), s. 52. 
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konstaterade bör gälla medverkande historielärare; medvetet eller omedvetet undervisas i 

och bedöms de historiska kunskaper som lärarnas anser tillräckligt signifikanta att behandla.   

Av denna studies medverkande lärare framstår lärare 4:s återkommande och explicita 

formuleringar om att en händelse, förändring, person etc. har ”betydelse” och är ”viktig” 

som det tydligaste uttrycket för signifikans. Den uppgift eleverna i lärare 4:s klassrum 

arbetar med kan också hävdas handla om signifikans i sin helhet (händelser och personer 

skall väljas ut som representationer för ett decennium). Med hänvisning till 

historievetenskapen menar Lévesque att signifikans kan identifieras med hjälp av fem 

faktorer ”importance, profundity, quantity, durability and relevance”, men att signifikans 

också kan bedömas mer praxisnära utifrån kriterierna: ”intimate interests, symbolic 

significance and contemporary lessons”. De tre kriterierna kan fritt översättas handla om 

”viktigt/betydelsefullt ur ett individuellt och familjärt perspektiv”, ”viktigt/betydelsefullt 

ur ett kollektivt, symboliskt och samhälleligt perspektiv” och ”historien som läromästare” 

[Historia magistra vitae].453 

Denna studies empiriska underlag torde vara för litet, för att kunna förstå lärare 4:s 

signifikansfokus utifrån de fem faktorerna. Dessutom saknar empirin andra variabler som 

också skulle kunna påverka en lärares signifikanspreferenser, t.ex. utbildning, 

ämnesförståelse, läromedelsanvändning etc. I ljuset av de tre praxisnära kriterierna kan 

lärare 4:s signifikans emellertid förstås som en kombination av ”intimate interest” och 

”symbolic significance”. Läraren accepterar elevval som ligger inom ramen för deras 

referensvärld, men försöker också i sina kommentarer lyfta elevernas blick mot ”symbolic 

significance”, t.ex. i den upplysande kommentaren om Berlinmurens fall: ”Hade stor 

betydelse detta här.”454  

Signifikansaspekten i denna studies empiri är på intet sätt av den grad att tydliga mönster 

kan ses, men är på samma sätt som frågan om tidsrumsperspektiv och perspektivtagande 

är den värd att notera; också denna – inte helt lätthanterliga – aspekt av historiska kunskaper 

förekommer inom ramen för medverkande historielärares klassrumsbedömningar. 

 

5.3 Klassrumsbedömningarna i historielärares bedömningspraktik 
 

Forskningsfrågan om den roll klassrumsbedömningarna spelar i historielärares 

bedömningspraktik som helhet är å ena sida underordnad denna studies huvudfokus på 

aspekter av de historiska kunskaper som iscensätts. Å andra sidan är inte frågan ointressant 

ur ett paradigmskiftesperspektiv. I denna studies inledande prolog refereras till 

forskningsprojektet Internationella kunskapsmätningar, nationell bedömningskultur och 

                                                           
453 aa, s. 42 samt s. 56-60. 
454 Lärarens signifikansorientering bedöms här inte kunna handla om ”contemporary lessons” mot bakgrund av 
lärarens uppfattning att idén att ”lära av historien” är ”rena bluffen”. 
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reformhistoria, som belyser en svensk-tysk kontext. Projektet noterar: ”en tilltagande 

formalisering av bedömningspraktiken…” och att: ”Den svenska bedömningsregleringen 

har i vissa avseenden varit mer omfattande än den tyska.” 

Sammantaget kan konstateras att medverkande lärares bedömningspraktik bekräftar denna 

bild. Lärare 1 ser klassrumsbedömningarnas intryck som en ”bonus”; lärare 2 har visserligen 

”stora öron” (men det är oklart vilken roll den informationen spelar som betygsunderlag) 

och lärare 3 tycks mest lita på det skriftliga underlaget, men lägger stor möda på att aktivera 

elev-lärardialogen i klassrummet. Ett undantag från denna trend utgörs av lärare 4:s 

klassrumsbedömningar som är grunden i lärarens ”helhetsbedömning” av elevernas 

historiska kunskaper, där skriftligt och formellt bedömningsunderlag mer eller mindre kan 

bortses ifrån. 

Utöver detta skiljaktiga resultat finns i sammanhanget gemensamma nämnare av betydelse. 

Grundläggande är medverkande lärares engagemang för muntlig lärar-elevkommunikation 

i klassrummet. Dessutom föreligger sammantaget en bredd i de historiska kunskaper som 

medverkande lärare efterfrågar och fokuserar i klassrumsbedömningarna. Värdet av att 

lärare ställer frågor utifrån gedigna historiska kunskaper sammanfattas träffande i en 

kommentar av VanSledright: 

Whitout questions, there isn’t much for serious thinking. Without thinking, there is little 

understanding. Therefore, developing deeper historical understanding begins with rich 

questions. [---] To put it colloquially, you need to know a lot of history to know how to ask 

good historical questions. 455 

Kanske finns anledning att ge mer utrymme för exempelvis kontinuitetsaspekten, som 

indikeras inbjuda till en mer utforskande och öppen syn på hur historiska kunskaper kan 

gestaltas? Och kan just muntliga resonemang om svårgripbara förmågor, men väsentliga ur 

bedömningssynvinkel, vara ett sätt att närma sig desamma? 

 

5.4 Sammanfattande reflektioner och förslag på vidare forskning 

 

5.4.1 Sammanfattande reflektioner 

Huvudresultat i denna studie indikerar att innehållskunskaper utgör en grundläggande bas 

som aspekt av historiska kunskaper i medverkande lärares klassrumsbedömningar. Det är 

principen ”Innehåll först, förmågor sedan” som gäller. Motsatsen – att innehållskunskap 

skulle kunna förvärvas genom förmågorna – gäller inte baserat på föreliggande empiri.456 

Snarare finns en strävan att lyfta tankar om och hantering av innehåll – ett ”både och”, även 

                                                           
455 VanSledright (2013), s. 32f. 
456 Jfr. Estenbergs referens till en brittisk kontext, där det finns tecken på: ”lärare som arbetar med både historiens 
innehåll och tankeredskap och där tankeredskapen hamnar i förgrunden men det finns även lärare som använder 
bägge aspekterna samtidigt”. Estenberg (2016), s. 15. 
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om förmågorna sällan fokuseras med hjälp av en explicit och konsekvent 

begreppsanvändning. 

Att innehållskunskaper är oundgängliga i att utveckla förmågor att hantera ett innehåll och 

att kunskapsaspekterna är symbiotiska framhålls också i historiedidaktisk forskning och 

teori. Lees och Lévesques argumentation får tjäna som exempel på en transatlantisk enighet 

om innehållets och förmågornas ömsesidiga betydelse.457  I en svensk kontext visar t.ex. 

Patrik Johanssons praxisnära resultat att historiska innehållskunskaper förbättrar 

gymnasieelevers tolkningsarbete av källor: ”…en viktig förutsättning för mer specifika och 

kvalificerade tolkningar var historiska referenskunskaper.”458 Rimligtvis spelar 

innehållsaspekten av historiska kunskaper en liknande roll för utvecklandet av andra 

förmågor som aspekter av historiska kunskaper.  Följdfrågan – som inte kan besvaras inom 

ramen för denna studie, men som pockar på uppmärksamhet – är givetvis i vilken 

utsträckning dessa innehållskunskaper måste ha karaktären av minneskunskaper. 

Utifrån innehållskunskaper som bas eftersträvas förmågor i centrum och periferi. 

Likheterna i klassrumsbedömningarna bildar centrum, och variationerna periferi. I centrum 

framstår förmågan att tänka kring orsak-konsekvens samt kontinuitet-förändring (med 

huvudfokus på orsaks- och förändringsresonemang). I periferin gästspelar förmågor till 

perspektivtagande, tidrumspendling och signifikans – ingendera förmågan är explicit 

etiketterad i klassrumsbedömningarna. I denna centrum-periferiaxel framträder förmågan 

att jämföra som ett verksamt och allestädes närvarande redskap att förstå innehåll och 

kunna resonera kring kontinuitet och förändring. Jämförelser som redskap tycks alltså 

kunna stötta både innehåll och förmågor.  

Denna studies resultat är som alla forskningsresultat preliminära och begränsade. Dock kan 

är det angeläget att stanna upp vid dessas relevans för undervisande lärare och fundera kring 

möjliga implikationer. En utgångpunkt är en tilltagande ”perspektivträngsel” i svensk skola. 

Denna noteras såväl i historiedidaktisk litteratur som i denna studies empiri.459 

Gymnasieutredningen anno 2016 konstaterar dessutom ur elevperspektiv att stress uppstår 

till del av: ”…prov och inlämningsuppgifter som kan upplevas sammanfalla” och att: ”och 

att det inte finns utrymme för att under kursens gång få ett sämre resultat på ett prov eller 

en uppgift”, dvs. att formaliserade examinationer är många och väger tungt, och ur 

lärarperspektiv upplevs att: ”…dokumentation av elevers prestationer, antal bedömnings-

tillfällen, dialog med elever om deras kunskapsutveckling och omfattningen av arbetet med 

                                                           
457 Lee betonar att: “…that learning to understand the discipline does not replace the goal of understanding 
particular periods of the past.” samt: “The substantive history (the ´content`of the curriculum) that students are 
required to study is important…”, Lee (2005), s. 40. Lévesque: “It is important not to misconstrue the distinction 
and transition from substantive to structural knowledge as the simplistic dichotomy of content versus skills, as too 
often happens in school history.” Lévesque (2008), s. 30. 
458 Johansson (2014), s. 196. Jfr. även s. 198, 200, 203. Jfr. också samma slutsats hos Rosenlund (2016), s. 179. 
459 ”I dagens kursplan för historia framhålls ämnets många perspektiv [---] En tidigare stoffträngsel har 
kompletterats med en perspektivträngsel.”, Thomas Nygren (2009), s. 120. Kommentaren gäller visserligen 
historieämnet inom ramen för Lpf94/Lpo94, men andemeningen bör vara fortsatt giltig inom ramen för 
Lgr11/Lgy11. Medverkande lärare 3 ställer i sin intervju frågan: ”Hur ska jag få med alla kriterier?”   
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betygssättning har ökat markant.”460 Att låta klassrumsbedömningar spela en större roll är 

med all säkerhet inte det enda svaret på dessa dilemman, men om klassrumsbedömningar 

tilldelas roll och utrymme i bedömningspraktiken som helhet kan dessa eventuellt balansera 

negativa effekter av ”en tilltagande formalisering…” och dessutom göra bedömningen mer 

allsidig.  Ett sådant vägval skulle givetvis kräva samförstånd med aktuell elevgrupp om 

klassrumsbedömningarnas syfte, t.ex. att de i grunden har ett formativt syfte, men att de i 

positiv mening också kan innebära en möjlighet för eleverna, en ”bonus”, förutsatt att 

undervisande lärare har ”stora öron”.  

Härmed tecknas inte möjligheten att klassrumsbedömningar skulle kunna vara den 

allenarådande grunden i de flesta lärares bedömningspraktik. Generellt sett torde många 

klasser vara för stora, och i alla klasser finns ”tigare”. Samtidigt finns generellt en mängd 

elever som inte ”får det ur pennan”. Dessutom skulle en sådan balansering med all säkerhet 

ändå kräva någon form av formaliserande och skriftliga dokumentation. Inte ens lärare 4 

håller alla elevers arbetsprocess och resultat i minnet, utan lutar sig mot anteckningarna i 

sin pärm. Här kan tyvärr inga konkreta och detaljerade lösningar på dessa dilemman 

presenteras; endast en möjlighet att bredda bedömningspraktiken skisseras. 

Ur lärar- och elevperspektiv finns också skäl att utforska klassrummets undervisning och 

bedömning som arena för att utveckla aspekter av historiska kunskaper som är teoretiskt 

mer svårgripbara och mer sällan berörda, t.ex. frågor om kontinuitet, signifikans, 

perspektivtagande och moraliska ställningstaganden.461 En aktiv och stöttande lärar-

elevdialog borde vara gynnsam för utveckling av dessa aspekter av historiska kunskaper. 

Idealt sett skulle eleverna inhämta stoffkunskaper och förstå grundläggande resonemang 

om orsak, förändring på egen hand, och tid för undervisning och pågående bedömning i 

klassrummet skulle kunna ägnas de teoretiskt sett abstraktare förmågorna som nämns ovan. 

Scenariot är kanske svårt att tänka sig i somliga klassrum, men möjligt i andra och 

klassrumsbedömningar en väg att nå längre i kunskapsutveckling. 

  

5.4.2 Förslag på vidare forskning 

Mot bakgrund av ovan förda relevansresonemang borde det vara värdefullt att utforska 

klassrumsbedömningars möjligheter, begränsningar (och eventuella faror) i laborativa 

studier. Näraliggande forskningsförslag är att utreda om det skulle finnas aspekter av 

historiska kunskaper som faktiskt lämpar sig bäst i en muntlig och informell 

bedömningsinramning, dvs. om vissa aspekter av historiska kunskaper bäst utvecklas och 

bedöms inom ramen för en muntlig dialog. 

                                                           
460 En gymnasieutbildning för alla (2016), s. 191, 607f.  
461 I sammanhanget är det betydelsefullt att påpeka av varken styrdokument eller historiedidaktisk teoribildning 
föreskriver en konstant och jämn ”normalfördelning” mellan olika aspekter av historiska kunskaper; bara att det är 
eftersträvansvärt att aspekterna omhändertas i undervisning och spelar roll ur bedömningsperspektiv. 
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På samma sätt som ovanstående forskningsförslag är av mer allmändidaktisk karaktär är 

förslaget att utröna i vilken grad jämförelser används frekvent i andra ämnen och vilka 

ämnesdidaktiska syften jämförelser kan tjäna. Också som näraliggande forskningsförslag är 

frågan om jämförelser främst har funktionen att tillgodogöra sig innehåll (en 

innehållorientering) eller att hantera innehåll (en förmågeorientering). 

Ett mer strikt historiedidaktiskt forskningsförslag inriktas mot frågan om historie-didaktiskt 

formulerade förmågor står så nära i inbördes relation i undervisnings- och 

bedömningspraktik att de borde framställas som rimliga kombinationer och inte som 

enskilda aspekter av historiska kunskaper. Om så skulle vara fallet, skulle 

perspektivträngseln kunna göras hanterligare!  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledande semistrukturerad intervju om historielärares 

bedömningspraxis 

Respondent/skola/datum (dessa uppgifter avidentifieras vid utskrift): 

 

Grundläggande bakgrundsfakta 

Om respondenten 

Lärarutbildning/ämneskombination/antal yrkesverksamma år 

Fortbildning 

Innevarande läsårs lärartjänst  

Övrigt 

Bedömningspraxis 

1. Vid vilka tillfällen gör du bedömningar och återkopplar till elever? 

2. Beskriv vilka former för bedömning och återkoppling till elever som du 

använder dig av. 

Exempel på: 

Muntliga bedömningsformer 

            Muntliga återkopplingsformer 

Skriftliga bedömningsformer 

             Skriftliga återkopplingsformer 

             Andra bedömningsformer 

 

3. Vilken roll spelar bedömningsaspekten för din planering och undervisning? 

4. Vilka syften har din återkoppling till elever? 

5. Vilka bedömnings- och återkopplingsformer föredrar du i din undervisning? 

6. Med vilket ordval och med vilka begrepp ger du återkoppling till eleverna? 

7. Har din bedömningspraxis förändrats under din yrkestid och i så fall hur? 

8. Hur fungerar den nya ämnesplanen i historia ur ett bedömningsperspektiv?  

9. Hur skulle du vilja beskriva en ideal undervisning och bedömning? 

10. Finns andra aspekter på bedömning och återkoppling i din 

historieundervisning som du vill ta upp? 
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