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Abstract 

 
The objective of this paper is to show what teachers expect of their students in different assignments 

in the subject of history at upper secondary level. Where the shape of knowledge is the focal point, 

and whether teachers consider concrete facts or understanding said facts the most important aspect 

in their assessment of the students.   

 

The material for this paper comes from different basis of judgement, collected from different 

teachers all over the country. Four specific schools have been selected and looked at by analysing 

their basis of judgement. During the analysis of the material I partly tried to see how many 

questions there were in each material within three various task categories (exam, paper, and other 

exercises). But also be able to see the quantity of fact-based versus comprehension questions within 

each of the various categories and schools.  

 

The basis of judgement of the four schools differs very much in structure within the different 

categories. Some basis of judgement focus more on exams while others have no exam in their basis 

of judgement and instead focus on other assignments. Between free-schools and community schools 

there is a comparatively large difference in what kind of knowledge demand and structure there is in 

their assignments. Within the number of fact-based and comprehension questions there is a similar 

tendency between all four schools as no school has more fact-based than comprehension questions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

 

Sammanfattning 

Tanken med denna uppsats är att visa vad lärare kräver av sina elever på olika uppgifter i ämnet 

historia på gymnasienivå. Där formen av kunskap står i fokus, om lärarna anser konkret fakta eller 

förståelse som viktigast i sin bedömning av eleverna.  

 

Material för uppsatsen kommer från olika bedömningsunderlag, ihopsamlade från olika lärare runt 

om i landet. Fyra specifika skolor har blivit utvalda och undersökta genom analys av dess 

bedömningsunderlag. Under analysen av materialet försökte jag dels se hur många uppgifter det 

fanns i respektive underlag inom tre olika uppgiftskategorier (prov, uppsats och övriga uppgifter), 

för att även kunna se kvantiteten av fakta- respektive förståelsefrågor inom varje enskild kategori 

och skola.  

 

De fyra skolornas bedömningsunderlag skiljer sig väldigt mycket på upplägget inom de olika 

kategorierna. Vissa bedömningsunderlag har störst fokus på prov medan andra skolor inte har ett 

enstaka prov i sitt bedömningsunderlag och har istället mer av andra sorters uppgifter. Jämförelsevis 

finns det även en stor skillnad mellan friskolor och kommunala skolor i vad man fokuserar på för 

sorts kunskapskrav i sina uppgifter och hur uppgifterna är upplagda. Inom antalet fakta- och 

förståelsefrågorna kan man se en liknande tendens på alla fyra skolor, då ingen har mer faktafrågor 

än förståelsefrågor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Innehållsförteckning 

 
1 Inledning 
1.1 Inledning           Sid 1 

1.2 Syfte och Forskningsfrågor        Sid 2 

1.3 Avgränsningar          Sid 2 

1.4 Forskningsläge          Sid 2 

1.4.1 Historiedidaktisk forskning        Sid 2 

1.4.2 Begreppsbaserad forskning        Sid 5 

1.5 Teoretisk utgångspunkt         Sid 6 

1.6 Metod           Sid 6 

1.6.1 Faktafrågor          Sid 8 

1.6.2 Förståelsefrågor         Sid 10 

1.6.3 Svårbedömda frågor        Sid 11 

 
2. Resultat      
2.1 Arvika Solbergagymnasiet, kommunal skola      Sid 13 

2.1.1 Exempel ur bedömningsunderlag       Sid 13 

2.1.2 Kunskapssyn Solbergagymnasiet       Sid 14  

2.2 Kalmar Jenny Nyströmsskolan, kommunal skola      Sid 15 

2.2.1 Exempel ur bedömningsunderlag       Sid 16 

2.2.2 Kunskapssyn Jenny Nyströmsskolan      Sid 17 

2.3 Sammanfattning kommunala skolor       Sid 18 

2.4 John Bauergymnasiet Karlskrona, friskola      Sid 18 

2.4.1 Exempel ur bedömningsunderlag        Sid 19 

2.4.2 Kunskapssyn John Bauergymnasiet      Sid 19 

2.5 Klara Gymnasium Karlstad, friskola       Sid 20 

2.5.1 Exempel ur bedömningsunderlag       Sid 21 

2.5.2 Kunskapssyn Klara Gymnasium       Sid 21 

2.6 Sammanfattning friskolor         Sid 22 

 

3 Slutsats/Analys          Sid 23 

 

Käll- och litteraturförteckning 

      
 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

 

1.1 Inledning 

I dagens skolvärld har de flesta lärare en väldigt fri hand när de skapar bedömningsunderlag för sina 

olika gymnasieklasser, vilket kan vara allt från stora uppsatser och prov, till en enklare redovisning. 

Det stora kravet på bedömningsunderlaget är att det måste formas så att det överensstämmer med 

läroplanens riktlinjer och mål.
1
 Men beroende på vilken skola man går på och vilken lärare man har 

i de olika ämnena kan kraven på ett betyg skilja sig åt. Just på grund av hur läraren har tolkat de 

olika målen i läroplanen(Lpf 94). Detta kan i sin tur då medföra att kunskapssynen på examinerade 

delar skiljer sig beroende på vilken skola eller klass man går i.  

 

Inom ämnet historia är det också lätt att läraren missuppfattar ämnets betydelse och mening. ”Veta 

att” och ”veta varför” är två uttryck som används inom historiedidaktiken, där ”veta att” är en form 

av återberättande från olika läroböcker. Eleverna lär sig rakt av utan att analysera och undersöka 

ämnet, att minnas är det viktiga medan ”veta varför” syftar mer till metodkunskap.
2
  Ofta kan lärare 

tolka historia som ett ”veta att” ämne fastän det framgår i läroplanen att det är upplagt som ett ”veta 

varför” ämne. I läroplanen står det att undervisningen ska utveckla kunskap om historia hos 

eleverna. Eleverna ska dessutom lära sig hantera specifikt innehåll som att veta vad och varför 

något sker.
3
 Samuelsson har i sin forskning tydliga exempel på detta, vilket återkommer under 

kapitel historiedidaktisk forskning.  

 

Denna uppsats handlar om vad för sorts kunskap en historielärare kräver av sina elever på olika 

sorters bedömningsunderlag. Det mest relevanta är att se hur eleverna måste svara på de olika 

uppgifter olika lärare ger dem. Jag kommer därför mer specifikt titta på fakta- och förståelsefrågor i 

bedömningsunderlagen, dessa begrepp återkommer jag också med i en förklaring senare i 

uppsatsen.  

 

Ämnet anser jag viktigt eftersom man kan få en inblick i vilka skillnader det finns på 

kunskapssynen inom historia. Om detta kan skilja sig mellan olika skolor, vilket jag i denna uppsats 

ska jämföra friskolor med kommunala skolor. Men bedömningsverktyg och bedömningar av elever 

har även betydelse för både lärande och undervisningen. Vilket också är en viktig faktor eftersom en 

utbildning har betydelse för elevens framtid när man en dag ska söka jobb eller studera vidare.
4
  

 

 

                                                 
1
 Prov och bedömning i samhällskunskap Sid 11 

2
 Ämnesdidaktik – dåtid, nutid och framtid. Sid 123 

3
 Betyg i teori och praktik. Sid 91-92 

4
 Prov och bedömning i samhällskunskap Sid 8 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att ser hur kunskapssynen kan skilja sig mellan olika examinerade 

uppgifter inom historia, där jag även tänkt jämföra friskolor och kommunala skolor.  Anledningen 

till att jag valt två olika former av skolor är för att få en ytterligare inblick i min undersökning. 

Istället för att jämföra fyra olika skolor ur samma perspektiv får jag nu se om det skiljer sig 

kommunala skolor och friskolor emellan. 

Jag kommer därför att behandla uppsatsen utifrån följande frågeställningar: 

 

 Vad för sorts kunskap kräver läraren av sina elever inom historia, fakta eller förståelse? 

 Skiljer sig detta mellan kommunala skolor och friskolor? 

 

1.3 Avgränsningar 

Jag har valt att undersöka kunskapssynen på fyra olika skolor, där det är två kommunala skolor och 

två friskolor. Anledningen till att jag begränsat mig till dessa fyra skolor är på grund av uppsatsens 

storlek och tidsbegränsning.    

 

Valet av sortens frågor jag valt att undersöka är också en begränsning för mig, där jag valt att 

undersöka Fakta och Förståelse. Anledningen till att jag inte valt några mer begrepp är för att göra 

uppsatsen mer tydlig eftersom begreppen lätt kan gå in i varandra annars. På så vis undviks även 

missuppfattningar vad gäller undersökningen.   

 

En tanke som fanns innan uppsatsen skrevs var att jämföra teoretiska och praktiska program inom 

skolorna. Dels var historia inte en obligatorisk kurs vilket gjorde det svårt att hitta 

bedömningsunderlag för praktiska program. Ett annat hinder var bristfällig information om vilka 

program det användes till på vissa skolor. Vilket också kunde skilja sig inom vissa 

bedömningsunderlag eftersom läraren troligen haft olika klasser på olika program.  

 

1.4 Forskningsläge 

1.4.1 Historiedidaktisk forskning 

Inom det historiedidaktiska området finns det många forskare och en av dem är Johan Samuelsson. 

Han har bidragit med en artikel till Ämnesdidaktik – dåtid, nutid och framtid, vilket är en del från 

rikskonferensen i ämnesdidaktik som ägde rum vid Linköpings universitet. Samuelssons studie 

utgår ifrån begreppet PCK(Pedagogical content knowledge), vilket handlar om hur lärare kan 

omvandla den specifika kunskap varje lärare har inom sina specifika ämnen, där han försöker se 
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bedömningspraxis i mellanstadiet med fokus på ämnet historia.
5
 Studien tar även stöd utav fyra 

perspektiv kring PCK när analysen kring bedömningspraxis ska göras, de fyra perspektiven är 

bedömningens ämnesrelevans, undervisningsrelevans, utvecklingsrelevans och repertoar.
6
 De fyra 

olika perspektiven redovisas sedan i olika stycken där varje perspektiv är en egen rubrik(förutom 

ämnes- och undervisningsrelevans som är en gemensam rubrik). Här redogör Samuelsson för sin 

undersökning genom att ge konkreta exempel på hur bedömning kunnat te sig i olika 

mellanstadieklasser. Flertalet olika bedömningar av elever tas upp och problematiseras, där exempel 

på detta är att lärare inte kommenterar sina elever med mer än olika symboler och kryss.
7
 Ett annat 

exempel på detta är också hur de skriftliga bedömningarna skrivs, där det ofta ges väldigt skriftligt 

svaga kommentarer om vad eleven kan eller bör lära sig.
8
 

 

Avslutningsvis skriver Samuelsson att på grund av att mellanstadielärare till stor del inte har någon 

akademisk utbildning inom historia är det också svårt för dem att bedöma ämnet som ”veta varför”, 

utan blir till största del bedömt som ett ”veta att ämne”. Han underbygger även detta resultat bland 

annat med hänvisningar till internationell forskning.
9
 

 

I bidraget från Linköping finns även en till intressant artikel. Den heter Att fånga 

historieundervisning: Ett förslag till analysmodell och är skriven av Martin Stolare, där han 

inledningsvis berättar om hur tidigt skolelever egentligen börjar läsa historia. Mötet startar redan i 

de första klasserna, vilket utvecklas till historia om bland annat vikingar och svenska kungar.
10

 

Stolare försöker nämligen visa en modell till analys för framtida studier av historieundervisning. 

För att göra detta behövs hjälp utifrån, eftersom Sverige inte har någon större forskning kring 

ämnet. Därför blir den tysk/danska och anglosaxiska historiedidaktiken en grund, där han berättar 

om bådas typiska drag och utveckling. 
11

 

 

Olika former av historisk kunskap lyfts även fram utav Stolare. Bland annat den vardagliga 

historian vi möter inom våra egna släkter och till vardags som olika filmer och böcker. Inom 

vardagshistorien är inte analysen det viktiga, utan det är känslan och inlevelsen. Det skiljer sig från 

undervisningen där innehållet är det viktiga, men även att eleverna lär sig återskapa historia med 

hjälp av olika källmaterial.
12

 Det visas sedan ett förslag till en analysmodell där bland annat 

                                                 
5
 Ämnesdidaktik – dåtid, nutid och framtid. Sid 119 

6
 Ibid. Sid 122 

7
 Ibid.  Sid 125 

8
 Ibid. Sid 124 

9
 Ibid. Sid 128-129 

10
 Ibid. Sid 143 

11
 Ibid. Sid 144 

12
 Ibid. Sid 148 
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begreppen first- och second-order concept finns med. Med first order menas betydelse och 

användning av olika begrepp. Exempelvis begreppet kung som hade en helt annan betydelse under 

medeltiden än vad den har idag. Elever måste därför lära sig se skillnad på begreppets betydelse då 

mot vad det är idag.
13

 Ett annat begrepp som nämns är Kalla kriget. Men till detta begrepp relaterar 

man ofta istället andra begrepp som stormakterna USA och Sovjetunionen och på så vis bildar 

begreppet en relation till andra begrepp. Med second order är det tänkt att eleverna ska få hjälp till 

att återskapa historian. Men även förstå hur bland annat historiska berättelser är uppbyggda. 
14

 

 

David Rosenlund har gjort en undersökning som heter Att hantera historia med ett öga stängt. Ett 

av målen med denna undersökning är att jämföra lärares bedömningar med kursplanen för att se om 

de är lika. Till sin hjälp använder han Blooms reviderade taxonomi och Porters 

samstämmighetsindex för att se om de stämmer överens.
15

 Vilket också följs av tabeller för de olika 

lärare han valt i undersökningen för att visa om de hanterat bedömningen enligt kursplanen för de 

olika betygen.
16

 

 

I undersökningen kommer Rosenlund även in på ämnet om bedömningens roll i undervisningen. 

Där han menar på att lärares bedömningar inom historia ofta skickar signaler till eleverna om deras 

egen syn på bedömningen i historia, vilket ofta till stor del kan bestå av memorerande kunskaper 

som exempelvis enkel fakta. Eftersom det också är lättare för läraren själv att bedöma den sortens 

kunskap på olika former av uppgifter.
17

 Detta har dock blivit ett traditionellt sätt att bedöma elever, 

men man bör istället låta elever få chansen att använda sina kunskaper. De uppgifter läraren ger ut 

visar även eleven vad som krävs för att klara olika kurser i skolan vilket påverkar både hur eleven 

kan ta sig igenom studierna och vad som är viktigt att kunna inom ämnet.
18

 

 

Dessa tre olika skrifter kommer alla vara en byggsten i denna uppsats och framför allt analysdelen. 

Samuelsson har sett hur lärare har gått tillväga för att bedöma sina elever. Vilket är relevant att ha i 

åtanke när bedömningsunderlagen undersöks, då man får fler infallsvinklar när man ser vad läraren 

ställer för frågor och vad de kräver för svar av sina elever. Stolare fokuserar på olika 

historiedidaktiska begrepp som också blir allt mer relevant i dagens historieundervisning. Dessa 

begrepp gör även en analys mer relevant då man kan diskutera och analyser vad som egentligen kan 

anses viktigt i en historieundervisning. Eller i detta fall då det kretsar kring olika sorters uppgifter. 

                                                 
13

 Ämnesdidaktik – dåtid, nutid och framtid. Sid 150 
14

 Ibid. Sid 151 
15

 Att hantera historia med ett öga stängt. Sid 124 
16

 Ibid. Sid 129 
17

 Ibid. Sid 48 
18

 Ibid. Sid 49 
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Men även hur historieundervisningen ständigt förändras och skiljer sig från den vardagliga 

historien.  Rosenlund har bland annat analyserat hur lärare bedömer sina elever kopplat till 

kursplanen. Men han problematiserar även områden som att elever inser att de enbart behöver lära 

sig vissa saker för att klara sig inom ämnet, då historia som ämne lätt omvandlas till ett enbart 

memorerande ämne. Dessa tre personer har alla intressanta tankar och resultat som kommer vara till 

stor hjälp i denna uppsats, framför allt analysen, som en vägg att luta sig tillbaka på.  

 

1.4.2 Begreppsbaserad forskning 

När man ser till tidigare forskning är det framför allt två tidigare undersökningar jag skulle vilja ta 

upp. Den första är Prov och bedömning i samhällskunskap som är skriven av Christina Odenstad. 

Hon har fokuserat på ämnet samhällskunskap där hon försöker påvisa provens viktiga roll som ett 

bedömningsverktyg för lärare. Detta underbygger hon även genom enkäter som hon lämnat ut till 

lärare, där majoriteten också sagt att de skriftliga proven har en stor innebörd av elevernas betyg
.19

 

Likt denna undersökning fokuserar även hon på kunskapssynen på lärares bedömningsunderlag, och 

jämför begreppen fakta och förståelsefrågor.
20

 Vilket också avslutas med en jämförelse mellan de 

prov hon har studerat och olika sorters styrdokument.
21

  Vad som då är viktigt att poängtera är att 

Odenstad valt att enbart fokusera på prov som bedömningsunderlag och samhällskunskap som 

ämne. Vilket kommer att skilja sig från denna uppsats då fokusen kommer vara på historia och 

bedömningsunderlag har en större bredd.         

 

Den andra tidigare undersökning jag tänkt nämna är skriven av Tobias Jansson och heter Vad 

kommer på provet? Han har likt Odenstad valt att göra en undersökning inom ämnet 

samhällskunskap. Dock skiljer sig upplägget på så vis att han valt att studera sex stycken lärares 

prov, där samtliga lärare står för två prov vardera och alla prov tar upp samma ämne (i detta fall 

Sveriges styrelseskick och samhällsekonomi). Dessa prov redogör han för var för sig och bedömer 

dem med hjälp av de fyra F:en (Fakta, Förståelse, Färdighet och Förtrogenhet, vilket jag också 

återkommer till på sidan 6) samt Blooms reviderade taxonomi.
22 

 

Båda författarna har intressanta upplägg och tankar inför denna uppsats. Odenstad har begränsat sig 

till prov men jämför begreppen fakta och förståelse. Man kan även se hennes syn på fakta och 

förståelse för att hitta en balans och inte svindlar iväg åt helt fel håll, eller helt enkelt jämföra 

synerna på begreppen. Upplägget på hennes uppsats är också något som tas med, då bland annat 

                                                 
19

 Prov och bedömning i Samhällskunskap. Sid 73 
20

 Ibid. Sid 96 
21

 Ibid. Sid 131 
22

 Vad kommer på provet? Sid 65-105 
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hennes tabeller är ett lättläst och informationsrikt sätt att redovisa resultat. Jansson har annorlunda 

utgångspunkt än Odenstad, men även han jämför sitt resultat med de fyra F:en vilket används med 

viss begränsning (de två första F:en) i denna uppsats. Dessa två uppsatser kommer vara till stöd 

både vad gäller begrepp och upplägg för uppsatsen.        

 

1.5 Teoretisk utgångspunkt  

En annan bok som kommer att vara väsentlig för denna uppsats är Betyg i teori och praktik och är 

skriven av Maria Jansdotter och Kenneth Nordgren. Denna bok handlar dock om hur man som 

lärare ska kunna sätta betyg på bästa möjliga sätt i olika ämnen. Där de även vill kunna ge olika tips 

och idéer till både nya och erfarna lärare. Historia är ett av de många ämnen de tar upp, där de också 

jämför betygskriterier mellan gymnasiet och grundskola.
23

 För att sedan även beskriva de olika 

betygen och deras syn på vad som faktiskt krävs för att uppnå ett visst betyg. Här väljer de inte att 

gå in på vissa historiska händelser utan använder sig av historiedidaktiska begrepp och ger förslag 

på betyg den vägen.
24

 

 

Men vad som är viktigt för denna uppsats är att de tar upp de så kallade fyra F:en, de talar då om 

Fakta, Förståelse, Färdighet och Förtrogenhet. Jag har dock valt att arbeta med två av dessa 

begrepp i denna uppsats. Fakta tolkas lätt som information, att vi vet vilka åratal en specifik person 

levde eller att man kan namnen på alla krig Sverige har vart med om.
25 

Men för att ha nytta av fakta 

måste man också ha en förståelse av sammanhanget. Förståelsen utvecklas också i samband med att 

man på ett eller annat vis bearbetar fakta. De båda begreppen är därför också beroende av 

varandra.
26

  

 

1.6 Metod och analys 

När jag letade material fick jag stor hjälp av min handledare som hade bedömningsunderlag från ett 

flertal olika skolor, där varje häfte var för en specifik skola. Dessa har han skickat efter från 

Skolinspektionen som samlat in dessa till en undersökning. Hösten 2010 granskade 

skolinspektionen 35 gymnasieskolor, varav 24 var kommunala, 10 fristående och 1 riksinternatskola 

i sammanlagt 30 olika kommuner. Skolinspektionen har både intervjuat och fått deras 

betygsunderlag i syfte att se hur de bedömer sina elever och följer läroplanen. De har utgångspunkt 

på ämnena historia A, kemi A och svenska B.
27

 

                                                 
23

 Betyg i teori och praktik. Sid 92 
24

 Ibid. Sid 96 
25

 Ibid. Sid 68 
26

 Ibid. Sid 69 
27

 http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/betygssattningengymII/kvalgr-betyggy2-

slutrapport.pdf Sid 6 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/betygssattningengymII/kvalgr-betyggy2-slutrapport.pdf
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/betygssattningengymII/kvalgr-betyggy2-slutrapport.pdf
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Jag valde då att försöka finna information kring de skolor som fanns i materialet för att garantera 

mig att jag kunde välja två friskolor respektive två kommunala skolor. De två friskolor jag valt är 

John Bauergymnasiet i Karlskrona och Klaragymnasiet i Karlstad. Medan de kommunala skolorna 

är Solbergagymnasiet i Arvika och Jenny Nyströmsskolan i Kalmar. I nästa steg har jag analyserat 

materialet från varje skola för att få fram vad för kunskapssyn de olika lärarna har på sina elever.  

 

Odenstads avhandling har vart en stor inspirationskälla till skapandet av denna uppsats. Jämförelsen 

av olika kunskapssyner inom samhällskunskap har hjälpt att skapa en grund till analys av olika 

bedömningsunderlag. Dock är historia det relevanta ämnet och inte samhällskunskap. 

Begränsningen med enbart prov som Odenstad analyserar användes dock inte, utan hela 

bedömningsunderlag är relevanta.  Men även redovisningsform har vart till stor hjälp, både vad 

gäller upplägg på diagram och redovisning av exempel på olika uppgifter för elever.  

 

Valet av undersökning mellan kommunal- och friskola är för att se om det verkligen skiljer sig inom 

kunskapssynen. Detta skulle givetvis kunna undersökas på enbart kommunalt plan eller tvärtom. 

Men detta ger även en inblick om det är någon skillnad på kunskapssyn beroende på vilken skola 

man går på. Bland annat så har friskolornas riksförbund lagt upp en undersökning där man jämfört 

12 kommunala skolor med 14 friskolor inom matematik, genom ett diagnostiskt prov. Där man 

också kom fram till att de inte var någon skillnad i betygssättningen.
28

 Eftersom det nu är påvisat, 

genom en färsk rapport från 2011, att friskolor inte anser det vara någon större skillnad mellan 

skolorna inom betygsättning blir denna undersökning mer relevant genom att se om det skiljer sig i 

kunskapssynen mellan de olika sorters skolor.  

 

Detta är en kvalitativ uppsats i bemärkelse till antalet skolor som följer i denna uppsats. Eftersom 

den enbart fokuserar på fyra stycken olika skolor. Men eftersom det fanns väldigt mycket 

bedömningsmallar kring vissa skolor och dessutom många frågor per bedömningsmall, blir det även 

en kvantitativ undersökning. Det behövs även diskuteras och jämföras hur ofta de två olika 

begreppen fakta och förståelse tas upp i denna uppsats.    

 

Diagram är ett hjälpmedel som kommer att användas för att lättare kunna visa svar i 

undersökningen, exempelvis skillnad mellan skolor. På så vis får man också en förenklad 

sammanfattning av skillnaden mellan olika skolor och inte enbart läsa det i texter. Där kommer 

även de olika examinerande uppgifterna delas upp var för sig. Det handlar då om prov, uppsatser 

och övriga uppgifter.  

                                                 
28

http://www.friskola.se/Om_friskolor_Artiklar_om_friskolor_Inga_skillnader_i_betygssattningen_mellan_fristaende_o

ch_kommunala_skolor_DXNI-1934380_.aspx 
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Begreppet prov kan ha olika betydelse från person till person. Men i denna uppsats innebär prov att 

man får ett papper med ett antal skriftliga frågor, som ska besvaras enskilt av varje elev med viss 

tidsgräns och under övervakning.
29

 Att proven skett under bevakning och med tidsgräns är dock 

svårt att bevisa eftersom materialet inte talar om hur det gått till i verkligheten, utan får istället 

förlita sig på att lärarens beskrivning stämmer överens. Uppsats är en uppgift där eleverna ska 

besvara ett visst antal frågor med hjälpmedel. Detta sker dock inte på specifik plats eller under 

övervakning. Tiden till uppsats är beroende på dess omfång. Övriga Uppgifter är allt examinerande 

utöver prov och uppsats. 

 

Det finns även tidigare forskning som visar att olika former av prov styr elevers sätt att studera samt 

ta till sig lärande på. Elever har också till stor del förmåga att anpassa sig till de olika krav som 

ställs på dem. Proven kan även påverka elevers uppfattning om vilken kunskap som värderas högst, 

men de ger även en inblick av vilken kunskap läraren anser viktig i ett ämne.
30

 Inom bedömning 

finns det även fyra olika syften, dessa är:  

 Diagnostiskt syfte, så att läraren ska kunna bedöma elevens kunskapsnivå. 

 Formativt syfte, för att underlätta och ge stöd i lärandet. 

 Summativt syfte så att läraren kan sätta ett slutligt betyg. 

 Evaluerande syfte vilket man kan bedöma hur väl läraren och skolan lyckas. 

Det är inte helt lätt att hitta en skillnad mellan dessa olika syften men det är heller inte 

bedömningens form i sig som avgör syftet. Det är snarare hur bedömningsunderlaget används som 

avgör. För en lärare är det nämligen viktigt att kunna anpassa sina bedömningar utifrån syftet med 

bedömningar. 
31

 

 

1.6.1 Faktafrågor 

När jag bedömt vilka frågor som tillhört vilken kategori har jag gått efter frågan i helhet. Jag har 

alltså inte delat upp frågorna i båda kategorierna i något fall, utan de har bedömts som antingen 

eller. Exempel på en typisk faktafråga är följande: ”Vad innebär Pax Roman?”
32

 

 

Ett annat exempel på faktafråga kommer från John Bauergymnasiet i Karlskrona. Vid detta tillfälle 

handlar det om en pedagogisk promenad, då eleverna ska ta reda på fakta kring olika platser för att 

redovisa för sina kamrater. Denna uppgift bestod utav flertalet platser som blev uppdelade mellan 

                                                 
29

 Vad kommer på provet. Sid 13 
30

 Prov och bedömning i samhällskunskap. Sid 7 
31

 Betyg i teori och praktik. Sid 133 
32

 Jenny Nyströmsskolan Kalmar. Uppgift nr 1. Antiken NV08B Ht-09. Sid 10 



 9 

 

eleverna där man fick ett visst antal frågor att utgå ifrån. Vilket kunde se ut enligt följande: ”Vem 

var Rosenbom?” 
33

 

 

Detta är ett exempel på en fråga som hittades i materialet som använts, för att visa vad jag själv har 

bedömt som en faktafråga. Följande fråga stod under en G del på ett prov från Arvikas 

Solberggagymnasium.
34

  

 

Placera in namn, boktitlar, samt samhällsgrupp med rätt politisk ideologi nedan, genom att skriva 

bokstäverna på de tomma raderna. 

A Nationernas välstånd   H industriarbetarna 

B Karl     I Friedrich 

C medelklass    J tankar om revolutionen i Frankrike 

D Marx     K Burke 

E Engels     L Smith 

F adel     M Kommunistiska manifestet 

G Edmund     N Adam 

 

Socialism    Konservatism  Liberalism 

…….   …….    ……. 

…….   …….    ……. 

…….   …….    ……. 

…….   …….    ……. 

…….   …….    ……. 

…….   …….    ……. 

 

Odenstad har också valt att bedöma fakta och förståelsefrågor. Hon anser att faktafrågor är något 

som elever kan lära sig utantill och när man svarar på dessa frågor är det antingen rätt eller fel. 

Informationen är sådan att man vet att vissa ting förhåller sig på vissa sätt.
35

  

 

Nedan följer en fråga från Solbergagymnasiet i Arvika. Detta är också en typisk faktafråga, 

eftersom eleven här endast behöver vara påläst om triangelhandeln och komma ihåg vart den 

sträckte sig. Eleven behöver inte ha någon förståelse varför eller hur det kommer sig att den sträckte 

                                                 
33

 John Bauergymnasiet Karlskrona. Uppgift nr 1. Pedagogisk promenad. Sid 4 
34

 Solbergagymnasiet Arvika. Uppgift nr 2. Historia A: Europeiskt 1800-tal och Första världskriget. Sid 6 
35

 Prov och bedömning i Samhällskunskap. Sid 96 
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sig mellan vissa kontinenter. ”Hur stor är triangelhandeln?”
36

 

 

I denna form av fråga behöver eleven inte resonera och diskutera fram sitt svar, utan det räcker att 

eleven har koll på vad detta uttryck står för. Med andra ord kan en elev enbart läsa på en viss fakta 

utan att ha förståelse av innebörden kring frågan. Man vet att något förhåller sig på ett visst sätt 

eller så vet man det inte.
37

  

 

1.6.2 Förståelsefrågor 

Förståelsefrågorna är dock baserade efter att eleven ska diskutera och analysera för att få större 

inblick varför vissa saker förhåller sig på vissa sätt. Ett exempel på detta är:  

 

Du jämför apartheid med den svenska rasbiologin och de tyska judelagarna (Nurnberglagarna) och kan visa på 

tydliga skillnader/likheter. Dina förklaringar/jämförelser är väl utvecklade och är mer analyserande än 

beskrivande
38

 

 

Eleven kan inte enbart svara med fakta i detta fall utan måste även använda sin förmåga att sätta 

fakta i en sammanhängande kontext. För att på så vis få en förståelse kring ämnet och därigenom 

svara på frågan.  

 

Under och efter revolutionen 1917 omvandlades Ryssland till Sovjetunionen. Hur gick man tillväga för att 

förändra och bygga upp en ny och stark stat?
39

 

 

Men det kan även vara enklare frågor än så, där man återberättar viss fakta i ett sammanhang. Vilket 

också bevisar att man har förståelse för vad som har hänt. Skulle man exempelvis skriva massa 

fakta på frågan nedan utan förståelse kan man ganska snabbt konstatera att det inte skulle bli något 

vidare svar. Man måste inse varför saker hände vid denna tid och hur utvecklingen fortsatte. 

”Romarrikets nedgång och fall. Varför föll det stora och mäktiga riket? Orsak och förlopp.”
40

 

 

Med andra ord ska det också framgå tydligt för eleven att man inte bara ska skriva fakta om de olika 

termerna. Utan de ska även visas att man kan göra jämförelser som inte bara är grundat på det fakta 

man kommer ihåg av termerna, eftersom kravet är att det ska vara mer analyserande än beskrivande. 

Förståelse utvecklas ofta i samband med specifikt informationsinnehåll och är också mer kvalitativ 

                                                 
36

 Solbergagymnasiet Arvika. Uppgift nr 5. Uppsats om upplysningen. Sid 21 
37

 Betyg i teori och praktik. Sid 67 
38

 Klaragymnasiet Karlstad. Uppgift nr 2. Uppgift Imperialism Sydafrika. Sid 6 
39

 Kalmar Jenny Nyströmsskolan. Uppgift nr 5. Prov - De båda världskrigen. Sid 25 
40

 Kalmar Jenny Nyströmsskolan. Uppgift nr 4. Prov - Antikens Rom. Sid 24 
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än kvantitativ
41 

 

1.6.3 Svårbedömda frågor 

Likaså vill jag visa exempel på förståelsefrågor för att visa vad jag bedömer som förståelsefråga. 

Följande är en fråga från Jenny Nyströmsskolan i Kalmar: ”Jämför Rom och Aten utifrån Politiskt 

inflytande för olika samhällsgrupper”
42

 

 

Förståelsefrågor kan vara att eleven ska ha förståelse för vissa fenomen. Det kan vara att förklara 

hur vissa saker förhåller sig till varandra eller se orsaker och konsekvenser kring händelser. Eleven 

behöver därför sätta in sina faktakunskaper i ett sammanhang. Men även att kunna analysera, 

resonera och jämföra. 
43

 

 

Vissa frågor kunde dock vara lite mer svårbedömda än andra. Eftersom det ibland var svårt att 

urskilja om det var en fakta- eller förståelsefråga, då de upplevdes som båda. Ett exempel på detta 

fall är denna från Klara Gymnasiet i Karlstad: ”Du har identifierat ett antal grupper och 

nyckelpersoner i landets historia”
44

 I följande fråga kan man fundera på om läraren vill veta mer om 

nyckelpersonerna än bara konkret fakta om dem och vem dessa var. Men eftersom det också står 

identifiera i frågan bedöms detta till en faktafråga. Det krävs inget avancerat svar i form av 

diskussion eller analys, utan enbart återberätta dessa grupper eller nyckelpersoner.   

 

I Klara Gymnasiets bedömningsunderlag fanns det ett ytterligare bra exempel på en lite mer 

svårtolkad fråga. ”..ni beskriver bilderna och placerar in dem i rätt tidsföljd.”
45

 När ordet beskriva 

kommer med i frågan kan de tolkas direkt som en förståelsefråga. Men eftersom det gäller att 

beskriva en bild är det inte alls säkert att man behöver en förståelse om bilden. Det framgår inte vad 

för sorts beskrivning läraren kräver utav sina elever, utan kan helt enkelt vara ren fakta kunskap. Att 

man ska placera dem i rätt tidsföljd är ren faktakunskap eftersom eleven endast behöver memorera 

bildernas årtal. Frågan räknas därför till faktafråga, eftersom det inte framgår att eleven egentligen 

behöver analysera, argumentera eller jämföra i sitt svar. 

 

I Jenny Nyströmsskolans bedömningsunderlag fanns även följande fråga: ”Tyskland lyckades under 

senare delen av 1930-talet ingå ett flertal allianser med andra länder. Vilka? Hur? Varför?” 
46

 

                                                 
41

 Betyg i teori och praktik. Sid 69 
42

 Jenny Nyströmsskolan Kalmar. Uppgift nr 1. Antiken NV08B Ht-09. Sid 10 
43

 Prov och bedömning i Samhällskunskap. Sid 96 
44

 Klaragymnasiet Karlstad. Uppgift nr 2. Uppgift Imperialism Sydafrika. Sid 6 
45

 Klaragymnasiet Karlstad. Uppgift nr 4. Fördjupningsarbete – upplysningsidéerna och Franska revolutionen. Sid 11 
46

 Jenny Nyströmsskolan. Uppgift nr 5. Prov – de båda världskrigen. Sid 25 
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En fråga som denna var inte helt lätt att bedöma eftersom den innehåller följdfrågor som ter sig 

olika. Vilka länder det var som allierade sig med Tyskland kan en elev utan större problem lära sig 

som fakta och behöver därför inte alls ha någon förståelse kring det. Hur man lyckades ingå i en rad 

allianser är dock en tveksam fråga, eftersom det berodde på en rad olika faktorer men eleven kan 

fortfarande komma ihåg att det berodde på vissa faktorer utan att veta varför. Varför Tyskland valde 

att ingå i allianser måste dock en elev veta mer än bara namnet på olika länder som Tyskland 

allierade sig med. Det krävs av eleven att ge ett svar där de påvisar förståelse där svaret är mer 

kvalitativt än kvantitativt. Frågan är dock trots detta bedömd som en förståelsefråga, just på grund 

av att eleven behöver mer sammanhang och förståelse av historian än bara enstaka fakta för att klara 

uppgiften.  
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2. Resultat 

2.1 Arvika Solbergagymnasiet, kommunal skola  

Solbergagymnasiets bedömningsunderlag genomsyras utav de typiska bedömningar man kanske 

först kommer att tänka på när man vänder sig till en skola. Prov och uppsatser är det man till största 

del använt sig av i denna bedömningsmall. Av de sex olika uppgifterna som skulle genomföras av 

eleverna var endast två arbeten inte klassat som prov eller uppsats. Men att det är många prov 

behöver inte heller vara något negativt. Det som avgör om prov är relevanta är dess kunskapssyn 

och det finns en uppdelning mellan bra och dåliga prov, där bra prov uppfyller sina egentliga 

syften.
47

  

 

Uppläggen på detta betygsunderlag handlade till största del om beskrivande och analyserande 

frågor, det vill säga förståelsefrågor. De båda proven påminner om varandra i upplägg till hög grad, 

båda börjar med några enstaka faktafrågor för att sedan övergå i förståelsefrågor. Liknande utformar 

sig de båda uppsatserna då båda ska skrivas i form av rapport. Med inledning, syfte, 

sammanfattning, källförteckning, etc.
48

  

 

2.1.1 Exempel ur bedömningsunderlag. 

Första uppgiften i bedömningsunderlaget från Solbergagymnasiet var en förberedande gruppuppgift 

inför ett senare prov. Här skulle varje grupp läsa och tolka ett visst material inför en redovisning de 

senare skulle hålla inför klassen. Sex olika ämnesområden bearbetades innan redovisning, varav 

varje grupp fick ett område. Efter redovisningen skulle även varje grupp lämna in en liten 

sammanfattning med hjälp av stödord till läraren. Vilket också kopierades till övriga klasskamrater 

för inläsning av kommande skriftligt prov.
49

 Provet var indelat i två delar, där första delen innehöll 

frågor för betyget godkänt och andra för de högre betygen. Under den andra delen blir frågorna 

betydligt mer omfattande än den första och kräver därför stort resonemang till svar.
50

 En fråga under 

andra delen såg ut enligt följande:  

 

Imperialismen ses idag oftast som en skamfläck i de europeiska ländernas historia och man talar mest om de 

drabbade länderna som ”offer för imperialismen”. Med lite god vilja kan man, såhär i efterhand, kanske ändå 

hitta såväl positiva som negativa effekter av imperialismen, för ett ”drabbat” område. Diskutera, genom 

exempel, dessa effekter. (Valfritt om du diskuterar allmänt eller vilket/vilka områden du väljer att ta upp.)
51

     

 

                                                 
47

 Prov och bedömning i Samhällskunskap sid 134 
48

 Solbergagymnasiet Arvika. Uppgift nr 2. Historia A: Europeiskt 1800-tal och Första världskriget. Sid 6. Samt Uppgift 

nr 7. Historia A Prov. Sid 27. 
49

 Solbergagymnasiet Arvika. Uppgift nr 1. Världen i slutet av 1800-talet.  Sid 3 och 4 
50

 Solbergagymnasiet Arvika. Uppgift nr 2. Historia A: Europeiskt 1800-tal och Första världskriget.  Sid 6 
51

 Ibid. Sid 9 
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I samma bedömningsunderlag fanns även en uppsats där upplägget var samma som en rapport. 

Uppgiften hette Upplysningen och inkluderade många olika ämnen att skriva om. Exempelvis 

Voltaire och Rousseau, naturvetenskapernas utveckling i Sverige, att vara kvinna på 1700-talet – 

begränsningar och möjligheter. Här framgår det inte hur många ämnen eleven ska välja, högst 

troligt är dock att de inte ska svara på alla, eftersom det finns tolv olika ämnen att utgå ifrån med 

olika följdfrågor att besvara. Varje ämne är uppdelat i en del för betyget G och en för betygen VG-

MVG. 
52

  

 

Svenska ostindiska kompaniet och handeln med Kina 

G: 

Vad är orsaken till att ett företag (kompani) får monopol på den svenska handeln med bl.a. Kina? 

Vilka är orsakerna till att kompaniet lyckas göra stora vinster?  

Vilka är orsakerna till att kompaniet går i konkurs? 

VG- MVG: 

Vilka är orsakerna till att kineserna bara går med på att sälja i silver och Kanton! 

Vilka följder får företagets verksamhet? Under 1700-talet och fram till idag?  

Vilka följder får den kinesiska handelspolitiken för kineserna? 
53

 

  

2.1.2 Kunskapssyn Solbergagymnasiet.  

Solbergagymnasiets bedömningsunderlag består av totalt sex olika uppgifter, två prov, två uppsatser 

och två övriga uppgifter. Underlaget består av totalt 105 frågor varav 18 är faktafrågor och 87 

förståelsefrågor. 

 

I följande diagram bör man tänka på att de 68 förståelsefrågorna inom uppsatser kan vara aningen 

vilseledande, då en utav uppsatserna står för hela 64 av dem. Anledningen är att det finns många 

olika ämnen att välja mellan i denna uppsats och alla ämnen är medräknade eftersom eleverna kan 

välja olika uppgifter att svara på. Den kvantiteten av frågor kan även göra procentsatserna aningen 

missvisande.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52

 Solbergagymnasiet Arvika. Uppgift nr 5. Uppsats om upplysningen. Sid 20 
53

 Ibid. Sid 21 
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Tabell 1. Visar antalet faktafrågor och förståelsefrågor inom de tre olika kategorierna av uppgifter för 

Solbergagymnasiet. 

Solbergagymnasiet Faktafrågor Förståelsefrågor Totalt 

Prov 

 

Andel 

% 

8 

7,6 % 

15 

14,3 % 

23 

21,9 % 

Uppsatser 

 

Andel 

% 

10 

9,5 % 

68 

64,8 % 

78 

74,3 % 

Övriga Uppgifter 

 

Andel 

% 

0 

0 % 

4 

3,8 % 

4 

3,8 % 

Totalt Andel 

% 

18 

17,1 % 

87 

82,9 % 

105 

100 % 

 

 

2.2 Kalmar Jenny Nyströmsskolan, kommunal skola  

Jenny Nyströmsskolans upplägg på bedömningsunderlag påminner om Solbergagymnasiets 

underlag, förutom att dess antal skiljer sig en aning är upplägget aningen lika. 

Bedömningsunderlaget för Jenny Nyströmsskolan har också en stor försmak till skriftliga prov i sitt 

underlag.  Den har dock endast fem stycken uppgifter, varav tre av dem är just skriftliga prov. 

 

Den lärare som är ansvarig för detta bedömningsunderlag har även i början av underlaget lämnat 

kommentarer hur han/ hon tänkt hur bedömning kring de tre första uppgifterna skett. Det är här 

exempel från varje betygssteg om vad eleven kunnat få hjälp med från lärarens sida och vad som 

krävts av eleven för att nå det specifika betyget. På efterkommande sidor kan man läsa skolans 

tolkning av betygskriterierna för historia A.
54

  

 

I detta bedömningsunderlag syns en tydlig tendens till olika former av bedömning mellan olika 

uppgifter. På vissa prov krävs det att man diskuterar, argumenterar och analyserar. Medan man på 

andra klarar sig genom att lärt sig ”att” saker förhåller sig på vissa sätt, eller att specifika årtal är av 

en stor relevans. Olika uppgifter bedöms även olika, då vissa bedöms genom att läraren anser vissa 

saker korrekta och innehålla relevant förståelse. Medan andra uppgifter bedöms genom 

poängräkning, det vill säga att en elev ska uppnå en viss poäng för att också klara ett prov.
55

  

 

 

 

 

                                                 
54

 Jenny Nyströmsskolan Kalmar. Sid 2-9 
55

 Jenny Nyströmsskolan Kalmar. Återkommande i bedömningsunderlag. Exempel uppgift 1. Antiken NV08B HT-09. 

Sid 10   
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2.2.1 Exempel ur bedömningsunderlag 

Inför två utav de bifogade proven har man skrivit med en kommentar kring proven. Här berättas det 

att flera lärare har använt dessa prov på skolan, specifik tid man skulle ha till provet och att man 

efter rättning även har diskuterat och kommenterat vissa frågor.
56

 Det finns också en tolkning av 

betygskriterier för historia A, vilket hela skolan verkar använda till sin bedömning, bifogat efter 

dessa kommentarer.
57

 

 

Det första provet handlar om antikens Rom och är uppdelad i två olika delar. De första frågorna i 

provet är faktafrågor där eleven får ett påstående, vilket eleven ska veta om det är sant eller falskt. 

Efter det kommer nästa fråga då de ska ordna olika händelser i viss tidsordning, där äldsta 

händelsen sätts in först och följs därefter av händelser närmare vår tid. Nästa fråga ska eleven 

förklara vad en bildserie handlar om och när detta hände. Därefter hänvisas eleven in på två olika 

delar, där man bestämmer innan om man vill satsa på betyget godkänt eller på ett högre betyg. 

Oavsett vilket man väljer måste man ändå nu besvara olika sorter av förståelsefrågor.
58

  För ett 

högre betyg var eleven tvungen att besvara ett visst antal svårare frågor, vilket kunde se ut enligt 

följande:  

 

Caesar och Augustus – en jämförelse mellan två olika mycket kända romare.  

Vilken var den ungefärliga tiden när dessa män var verksamma?  

Varför blev de så kända?  Vilka resultat uppnådde de? ( på kortare eller längre sikt) 

Vilka förutsättningar hade var och en vid sin tid? Vilka problem stötte de på?  

Vad förenade dessa män? Vilka olikheter kan Du finna i personlighet och realpolitik?  

Hur tror Du att de hade lyckats vid andra tider eller förhållanden? 
59

 

 

Men frågorna kunde även skilja sig väldigt mycket i storlek under detta prov.  Då följande fråga 

också fanns under samma del av provet: ”Romarna utvecklade efterhand en mycket slagkraftig 

försvarsmakt. Beskriv och berätta om denna.”
60

  

 

Det andra provet handlar om andra världskriget och skiljer sig helt och hållet från det första vad 

gäller typer av frågor. Här fanns det inte en enda faktafråga, utan alla frågor krävde längre svar och 

diskussion. Dock skriver läraren i provet att han inte kräver några längre svar på godkänt delen, 

men de ska vara genomtänkta. När betygen väl godkänt och sedan mycket väl godkänt kommer 

                                                 
56

 Jenny Nyströmsskolan Kalmar. Sid 18 
57

 Ibid. Sid 19-22 
58

 Jenny Nyströmsskolan Kalmar. Uppgift nr 4. Prov – Antikens Rom. Sid 23 
59

 Ibid. Sid 24 
60

 Ibid. Sid 24 
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fram står det klart och tydligt hur många frågor av varje eleven ska klara för ett specifikt betyg.
61

 

Dock kunde frågorna för det högre betyget ha relativt lika upplägg som det tidigare prov som visats 

ovanför: 

 

Varför bryter det ut ett nytt stort krig 1939? 

Diskutera och redovisa olika orsaker och vem/vilka som är skyldiga/mest skyldiga. 

Ibland vill man se andra världskriget, som en fortsättning på det första, ett nytt ”30-åriga” kriget. Blir det några 

skillnader i resonemanget om orsaker och skyldiga, om man har den utgångspunkten?
62

   

 

2.2.2 Kunskapssyn Jenny Nyströmsskolan 

Bedömningsunderlaget för Jenny Nyströmsskolan består av tre prov, en uppsats och en övrig 

uppgift. Sammanlagt var det 42 frågor varav 13 är faktafrågor och 29 förståelsefrågor.  

 

Uppsatser kan tyckas ha en liten betydelse i följande bedömningsunderlag. Men i den uppgiften 

skulle eleven först välja ett av fyra områden för att sedan skriva en fråga eller tes de själva ska 

besvara. Uppsatsens omfång är därför mycket större än de 2,3 % diagrammet visar. Det är endast en 

uppsats i detta underlag medan det är tre olika prov vilket inte är så stor skillnad i antal. Men 

proven består av fler frågor och tar därför också störst plats i diagrammet.  Där exempelvis ett av 

proven består av tio förståelsefrågor på egen hand.  

 

Tabell 2. Visar antalet faktafrågor och förståelsefrågor inom de tre olika kategorierna av uppgifter för Jenny 

Nyströmsskolan 

Jenny Nyströmsskolan Faktafrågor Förståelsefrågor Totalt 

Prov 

 

Andel 

% 

13 

31 % 

23 

54,8 % 

36 

85,8 % 

Uppsatser 

 

Andel 

% 

0 

0 % 

1 

2,3 % 

1 

2,3 % 

Övriga Uppgifter 

 

Andel 

% 

0 

0 % 

5 

11,9 % 

5 

11,9 % 

Totalt Andel 

% 

13 

31 % 

29 

69 % 

42 

100 % 

 

 

 

 

 

                                                 
61

 Jenny Nyströmsskolan Kalmar. Uppgift nr 5. Prov - De båda världskrigen. Sid 25-26 
62

 Ibid. Sid 25 
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2.3 Sammanfattning kommunala skolor  

De båda kommunala skolornas bedömningsunderlag har tillsammans fem prov, tre uppsatser och tre 

övriga uppgifter. Sammanlagt 147 uppgifter varav 31 faktafrågor och 116 förståelsefrågor.  

 

Båda skolorna tillsammans gör däremot en mer balanserad sammanvägning av framför allt prov och 

uppsatser. Procentenheterna visar en bättre syn på fördelningen av de olika frågorna när ingen av de 

två dominerar på det sätt de tidigare gjort. Storleken på frågorna gör samtidigt att det skiljer sig i 

antal i olika bedömningsunderlag och siffrorna kan därför visa ett felaktigt omfång på frågorna för 

varje uppgift.  

 

Tabell 3. Visar antalet faktafrågor och förståelsefrågor inom de tre olika kategorierna av uppgifter för de båda 

kommunala skolorna.  

Kommunala skolor Faktafrågor Förståelsefrågor Totalt 

Prov 

 

Andel 

% 

21 

14,3 % 

38 

25,9 % 

59 

40,1 % 

Uppsatser 

 

Andel 

% 

10 

6,8 % 

69 

46,9 % 

79 

53,7 % 

Övriga Uppgifter 

 

Andel 

% 

0 

0 % 

9 

6,1 % 

9 

6,1 % 

Totalt Andel 

% 

31 

21,1 % 

116 

78,9 % 

147 

100 % 

 

 

2.4 John Bauergymnasiet Karlskrona, friskola 

Bedömningsunderlaget för denna skola har många uppgifter av olika slag. Letandet efter specifika 

uppgifter som framför allt prov blir snabbt ett problem, eftersom det inte finns en enda uppgift 

klassad som prov. Här är det en salig blandning mellan redovisningar för sina kamrater på museum, 

uppsatser i form av berättelser och att opponera på film.
63

  

 

De flesta uppgifter i bedömningsunderlaget är även väldigt detaljerade. Dels har samtliga uppgifter 

noggrant beskrivna betygskriterier specifikt för varje uppgift. Dessa kriterier gör också både syfte 

och kraven för de olika betygen mycket lättare att förstå. Flera av uppgifterna var även mycket 

detaljerade i form av olika bilder eller skrifter, där det kunde skapa en hel inledning på en uppgift.
64

 

 

 

                                                 
63

 John Bauergymnasiet Karlskrona. Gäller hela underlaget. Exempel uppgift nr 1. Pedagogisk Promenad . Sid 3 
64

 John Bauergymnasiet Karlskrona. Gäller hela underlaget. Exempel uppgift nr 2. Upptäckternas och Enväldets tid. Sid 

6 
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2.4.1 Exempel ur bedömningsunderlag 

En uppgift denna lärare har använt i sitt betygsunderlag har som början och överskrift ”Det är en 

sen afton…”.
65

 Följande uppgift har även använts inom både historia och svenska. Uppgiften har en 

hela sida introduktion som beskriver hur man har gått och lagt sig och skickat sitt sista sms, man 

vaknar upp i ett annat rum och det kliar i huvudet eftersom man har fått loppor. Bredvid sängen står 

det ett brev där det är skrivet följande:  

 

Kära systrar och bröder! Under natten har ni färdats cirka 300 år tillbaka i tiden. Ni befinner er i 1700-talets 

Karlskrona och staden ser inte ut och verkar så som ni känner den. Under en dag ska ni upptäcka staden och leva 

i staden genom en valfri karaktärs ögon. Vill ni vara en fin adelsman, en kofferdikarl eller en simpel piga? Detta 

avgör ni själva! 
66

 

 

Efter detta följer också en uppgift då eleverna ska skriva tre till fem sidor var om livet på 1700-talet 

i Karlskrona för en person de själva vill vara. Till sin hjälp har de tidigare historia- och 

svenskalektioner att återkoppla till för att bygga upp sin historia. Läraren poängterar att målet inte 

är att skriva massa staplar, utan det ska vara skrivet som en lång historia där de själva bestämmer 

vad som ska hända under sin dag i 1700-talet.
67

  

 

”Pedagogisk promenad” heter en annan uppgift i detta bedömningsunderlag. Olika byggnader och 

platser sätts här i centrum för eleverna som ska försöka hitta information om dem. Informationen 

finner man på flertalet av platserna genom att fråga ansvarig personal, leta på Internet poängteras 

vara begränsat för uppgiften. Syftet med uppgiften är att eleverna sedan ska hålla en form av 

redovisning om den plats de hittat information om, vilket görs på den specifika platsen. För högre 

betyg krävs även en inlämningsuppgift.
68

 Frågorna för uppgiften skiljer sig beroende på plats och 

byggnad och kunde se ut exempelvis såhär: 

 

Undersök vad Skeppsgossekasernen hade för funktion för flottan under 1700-talet. Vad innebar skolan? Ta reda 

på legenden kring skeppsgosseskolan. Du ska gå in i byggnaden, insupa atmosfären och se om du hittar historisk 

fakta kring legenden.
69

 

  

2.4.2 Kunskapssyn John Bauergymnasiet 

John Bauergymnasiets bedömningsunderlag består av tre uppsatser och sex övriga uppgifter. 

Sammanlagt består det av 18 faktafrågor och 48 förståelsefrågor. 

                                                 
65

 John Bauergymnasiet Karlskrona. Uppgift nr 3. Det är en sen afton… . Sid 11 
66

 Ibid. Sid 11 
67

 Ibid. Sid 11-13 
68

 John Bauergymnasiet Karlskrona. Uppgift nr 1. Pedagogisk promenad. Sid 3 
69

 Ibid. Sid 4 
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Likt tidigare bedömningsunderlag dominerar även en uppgift med många frågor även i denna tabell. 

Uppgiften pedagogisk promenad bidrar med 28 av 48 förståelsefrågor i bedömningsunderlaget och 

väger upp förståelsefrågorna till en dominans nästan helt själv. Uppgiften påverkar resultatet av 

faktafrågor på samma vis eftersom den också innehåller 11 av 18 faktafrågor.    

 

Tabell 4. Visar antalet faktafrågor och förståelsefrågor inom de tre olika kategorierna av uppgifter för John 

Bauergymnasiet. 

John Bauergymnasiet Faktafrågor Förståelsefrågor Totalt 

Prov 

 

Andel 

% 

0 

0 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

Uppsatser 

 

Andel 

% 

4 

6,1 % 

12 

18,2 % 

16 

24,3 % 

Övriga Uppgifter 

 

Andel 

% 

14 

21,2 % 

36 

54,5 % 

50 

75,7 % 

Totalt Andel 

% 

18 

27,3 % 

48 

72,7 % 

66 

100 % 

 

 

2.5 Klara Gymnasium Karlstad, friskola 

Det fjärde bedömningsunderlaget i denna uppsats kommer från Klara Gymnasium i Karlstad. 

Bedömningsunderlaget har fem uppgifter, varav två är seminarier, en uppgift där redovisningssätt 

inte är bifogat, samt två uppgifter där eleven själv väljer hur redovisningen ska ske.
70

   

 

Samtliga uppgifters betygskriterier tar stöd i skolverkets olika krav. Det är noga utskrivet för varje 

specifikt betyg på varje uppgift där lärares krav för ett betyg kommer först, därefter relaterat till 

skolverket. När man läser betygskriterierna för betyget godkänt används ofta ordet beskriva, i vissa 

fall är det även understruket. För väl godkänt ska man förklara och redogöra för uppgifterna medan 

under kraven för mycket väl godkänt står det ofta förklara och dra slutsatser.
71

  

 

Vissa av uppgifterna är även betydligt mer detaljerade vad gäller både betygskriterier och utseende.  

Utseendet är mer detaljerat på de första uppgifterna där man ofta ser skolans logotyp, vilket saknas i 

senare uppgifter. Likadant sker med bilder och ramar kring uppgifter i bedömningsunderlaget.
72

  

 

 

 

                                                 
70

 Klara Gymnasium Karlstad. Gäller hela underlaget. Exempel uppgift nr 2. Uppgift Imperialism Sydafrika. Sid 6 
71

 Klara Gymnasium Karlstad. Sid 4 
72

 Klara Gymnasium Karlstad. Jämför exempelvis sida 3 med sida 11. 
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2.5.1 Exempel ur bedömningsunderlag 

Inom detta bedömningsunderlag finns en uppgift om imperialismen, där fokus ligger på Sydafrika. 

Tanken med uppgiften är att eleven ska göra en presentation av ämnet, hur detta görs finns många 

olika sätt, följande står det i beskrivningen, ”Du kan redovisa med hjälp av bilder, 

whiteboardtavlan, power point, film, radio, skriftligt som en uppsats osv – du bestämmer!”. Det är 

även viktigare att beskriva hela historieflödet än att snöa in sig på vissa specifika detaljer som år 

och namn. Utan redogörelse, jämförelse och identifiera är det viktigaste i denna uppgift, för att på 

så vis beskriva imperialismen.
73

 De frågor eleverna skulle besvara för godkänt såg ut enligt 

följande: 

 

Du har identifierat ett antal grupper och nyckelpersoner i landets historia. 

Du redogör för särskilda händelser eller tidsperioder som varit viktiga i landets historia. 

Du beskriver imperialismen (motiv, tillvägagångssätt mm) i stora drag och riktar extra fokus på kopplingen till 

Sydafrika.
74

 

    

En uppgift, kallad just ”uppgift”, där man ska redogöra om rasismen finns i detta 

bedömningsunderlag. Eleven ska här redogöra hur rasismen förändrats från antiken fram till idag. 

Till sin hjälp ska eleven använda tidigare använt material, där fakta, filmer och föreläsningar nämns 

till förslag. Att eleven även arbetar och begränsar sig till betygskriterierna anses mycket viktigt, 

samt att eleven använder begrepp läraren bifogat i uppgiften.
75

 Hur denna uppgift ska redovisas 

framgår dock inte i uppgiften, utan allt eleverna får reda på från uppgiften är följande: 

 

Uppgiften är som vanligt uppdelad i olika betygssteg. Uppgiften går ut på att ni med hjälp av fakta, 

föreläsningar, filmer m.m. ska återberätta hur rasism har gestaltat sig genom världshistorien, från antiken fram 

till idag. Det är mycket viktigt att du begränsar dig och jobbar utefter betygskriterierna. Vissa nyckelbegrepp ska 

vara med i din redogörelse för att uppgiften ska betraktas som godkänd. Dessa ska förklaras ordentligt!
76

 

 

2.5.2 Kunskapssyn Klara Gymnasium  

Klara Gymnasiets bedömningsunderlag består av fem övriga uppgifter. Vilket består av 35 frågor, 

varav 3 är faktafrågor och 32 förståelsefrågor.  

 

I följande bedömningsunderlag användes enbart övriga uppgifter och förståelsefrågorna dominerar.  

Eftersom bedömningsunderlaget enbart består av fem uppgifter blir det därför inte någon större 

skillnad i antalet frågor per uppgift. Den första uppgiften var ett seminarie och bestod av tre olika 

                                                 
73

 Klara Gymnasium Karlstad. Uppgift nr 2. Uppgift Imperialism Sydafrika. Sid 6 
74

 Ibid. Sid 6 
75

 Klara Gymnasium Karlstad. Uppgift nr 5. Uppgift. Sid 13 
76

 Ibid. Sid 13 
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frågor, medan en uppgift om rasismen hade tio olika uppgifter vilket också var mest i underlaget.  

Tabell 5. Visar antalet faktafrågor och förståelsefrågor inom de tre olika kategorierna av uppgifter för Jenny 

Nyströmsskolan. 

Klara Gymnasium Faktafrågor Förståelsefrågor Totalt 

Prov 

 

Andel 

% 

0 

0 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

Uppsatser 

 

Andel 

% 

0 

0 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

Övriga Uppgifter 

 

Andel 

% 

3 

8,6 % 

32 

91,4 % 

35 

100 % 

Totalt Andel 

% 

3 

8,6 % 

32 

91,4 % 

35 

100 % 

 

2.6 Sammanfattning friskolor 

Friskolornas bedömningsunderlag består av tre uppsatser och elva övriga uppgifter. Varav 

faktafrågor är 21 till antalet och förståelsefrågorna är 80 av totalt 101 frågor.  

 

Dessa båda skolors bedömningsunderlag består till största del av övriga uppgifter och 

förståelsefrågorna ger en klar dominans bland frågorna. Dock är det på grund av de båda 

bedömningsunderlagen förståelsefrågorna väger upp och inte på grund av en som visats tidigare. 

Uppsatsernas frågor får även här en relativt liten roll vilket lätt kan ge vilseledande information. 

Eftersom en uppsats oftast inte innehåller så många frågor på grund av att frågorna kan vara mycket 

mer omfattande, vilket kräver bättre genomgång och längre svar än andra uppgifter. 

 

Tabell 6. Visar antalet faktafrågor och förståelsefrågor inom de tre olika kategorierna av uppgifter för båda Friskolorna 

gemensamt.  

Friskolor Faktafrågor Förståelsefrågor Totalt 

Prov 

 

Andel 

% 

0 

0 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

Uppsatser 

 

Andel 

% 

4 

4 % 

12 

11,9 % 

16 

15,9 % 

Övriga Uppgifter 

 

Andel 

% 

17 

16,8 % 

68 

67,3 % 

85 

84,1 % 

Totalt Andel 

% 

21 

20,8 % 

80 

79,2 % 

101 

100 % 
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3.0 Slutsats/Analys 

De fyra skolor som ingår i denna undersökning har gett tydliga tecken på vilka sorters uppgifter de 

använder mest i sina bedömningsunderlag. Resultatet i denna undersökning visar en stor splittring i 

vad för sorts uppgifter lärarna använt sig av i de olika skolorna. Men de båda kommunala skolorna 

har ganska lika bedömningsunderlag i perspektiv med val av uppgifter, vilket även är fallet med 

friskolor.  Då de kommunala skolorna använder sig till största del av prov och uppsatser medan 

friskolor har en majoritet av övriga uppgifter i sitt bedömningsunderlag. 

 

Stolare skriver i sin studie om first- och second-order concept som är två begrepp från den 

Anglosaxiska historiedidaktiken. First-order är att man har förståelse för historien, man vet att något 

har hänt eller att det är på ett visst sätt.
77

 Medan second-order bidrar till djupare kunskap inom 

ämnet
78

, men också att kunna analysera och se orsaker till händelser. 
79

 Genom att läsa de olika 

uppgifter skolorna har haft som bedömningsunderlag kan man också se tydliga tendenser på hur 

lärarna tolkat ämnet. I vissa fall var frågor för betyget godkänt grundläggande faktafrågor då eleven 

behövde memorera vissa namn eller årtal (first order concept). På nivån för högre betyg behövde de 

ofta visa förståelse och analysera,(second order concept) vilket också var vanligast bland de 

kommunala skolorna. Friskolorna hade till stor del lite större frågor där eleven var tvungen att 

analysera frågorna i större utsträckning än på kommunala skolor. Vissa uppgifter kunde också 

enbart bestå av en stor fråga där eleven skulle skriva om en händelse mer utförligt än om det skulle 

vara en faktafråga. Synen på ämnet känns dock ganska lika skolorna emellan, förutom att de 

koncentrerat sig på olika sorters uppgifter i sina bedömningsunderlag, där fakta och förståelse 

kunde vara tydligare på vissa uppgifter än andra. 

 

Proven har i vissa fall har varit uppdelade i olika delar där det oftast är en del för lägre betyg och en 

för de högre. Eleven väljer därför innan vilket betyg han eller hon försöker uppnå. Att provet är 

uppdelat på detta vis kan vara negativt då eleverna redan innan de fått provet bestämt sig för vilket 

betyg de försöker uppnå. Därmed kan genomsnittsbetyget också sjunka, inte av den orsaken att 

eleverna inte förstår, utan att de bestämt sig för ett betyg innan de skriver provet och lägger inte ner 

mödan att försöka.   

 

 

 

 

                                                 
77

 Ämnesdidaktik – dåtid, nutid och framtid. Sid 150 
78

 Ibid. Sid 151 
79

 Ibid. Sid 145 



 24 

 

Prov kan ofta upplevas vara det som innehåller mest faktafrågor av olika sorters uppgifter, 

åtminstone i detta fall då vi har sett exempel på typiska faktafrågor. Gemensamt för dem är att 

majoriteten av dem finns under delarna för betyget godkänt. Samuelsson menar i sin studie att 

lärare ofta ser ett ämne som ”veta att ämne”(som till största del bygger på återberättelse
80

)istället för 

”veta varför”(vilket grundar sig på metodkunskap inom historien
81

). Delvis på grund av att deras 

historiekunskap är baserad på faktakunskaper.
82

 Vilket också kan vara en anledning till att proven 

ser ut som de gör, då de anser faktakunskaper viktiga.  

 

Bland de kommunala skolorna hittar man uppsatserna framför allt i Solbergagymnasiets underlag, 

där en stor majoritet av frågorna kommer från en och samma uppgift. Eftersom många av 

uppgifterna var förståelsefrågor ökar ojämnheten mellan fakta och förståelsefrågor avsevärt inom de 

kommunala skolorna och när man jämför de båda sortens skolor. Trots att en av friskolorna har 

använt lika många uppsatser som båda kommunala skolorna använt tillsammans blir skillnaden i 

antalet enormt, då en av Solbergagymnasiets uppsatser utgör 64 förståelsefrågor och Jenny 

Nyströmsskolan endast en. Det blir problematiskt då uppsatsernas frågor kan skilja sig avsevärt i 

hur mycket eleven måste redovisa på varje fråga. När man istället ser skillnaden på övriga uppgifter 

blir skillnaden mellan kommunala och friskolor en helt annan. Friskolorna har nämligen elva övriga 

uppgifter vilket kan jämföras med de tre som finns i de kommunala bedömningsunderlagen.    

 

En annan utmärkande skillnad från de båda sorternas skolor var upplägget på uppgifterna. De 

kommunala skolorna hade ofta ett stereotypiskt upplägg. Proven började ofta med några enklare 

frågor, ofta i form av faktafrågor, och gick därefter över till längre förståelsefrågor. Uppsatserna 

gick till största del ut på att leta upp information som kunde besvara de frågor läraren hade ställt. 

Friskolornas kunde likna de kommunala skolornas upplägg när eleverna skulle skriva uppsats, men 

inom de övriga uppgifterna såg det helt annorlunda ut då läraren har vågat utmana läroplanen med 

ett annorlunda tänk på uppgifternas upplägg. Stolare skriver i sin studie att ”Eleverna 

skall ha kunskaper och färdigheter kring hur historisk kunskap skapas, kunna förhålla sig till den 

och sätta den i relation till den egna samtiden”
83

, vilket eleverna också får göra i flertalet av de 

uppgifter friskolorna bifogat. Om man bortser från skolornas policy kan man undra varför det är ett 

genomgående tema på uppgifterna friskolorna i och inte på kommunala skolorna? Samuelson menar 

att en lärare måste använda relevanta begrepp och frågor i sin bedömning som inte strider mot 

kursplanen eller källkritik. Men det får heller inte strida mot elevernas förutsättningar.
84
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Om man ska bortse från de tre specifika uppgiftskategorier som använts i denna uppsats, har John 

Bauergymnasiets bedömningsunderlag en stor variation av uppgifter. Läraren har gett eleverna 

många olika uppgifter som till stor del skiljer sig från uppgift till uppgift hur de ska redovisas. 

Guidning på museum, redovisning för sin egen klass på plats i staden och skriva egna berättelser är 

bara några av de olika former av examination som nämns i bedömningsunderlaget. Att ha blandade 

examinationer kan också vara bra då alla elever tar till sig kunskap på olika sätt. Samuelsson skriver 

om variation inom skolan men då han istället menar att en lärare som vill se sina elever få goda 

resultat också bör kunna variera sitt sätt att förmedla ämneskunskaper i undervisningen.
85

  

 

Men man har också låtit eleverna själva fått leta reda på fakta och skapa sig bilder i historien. Som 

exempelvis den ”Pedagogiska promenaden” från John Bauergymnasiet jag tidigare nämnt. Kritiker 

till historieundervisningen anser också till stor del att elever idag bör få göra mer historiska 

rekonstruktioner. Vilket också skulle medföra att man kom ifrån det memorerande inom historian.
86

 

I denna uppgift måste eleven även få ett sammanhang av historien för att kunna berätta om vad han/ 

hon kommit fram till inom sitt område. Därför behöver eleven inte heller bara sitta och läsa i böcker 

och memorera vad läraren sagt. Utan får nu ge sig ut och faktiskt ta reda på något läraren inte 

berättat om på egen hand. Dessutom tillhör det lokalhistorien vilket kanske kan tyckas mer 

spännande för vissa elever.  

 

Som tidigare nämnts kunde skillnaden mellan fakta- och förståelsefrågor vara oerhört stor på vissa 

uppgifter. Då förståelsefrågorna i de flesta fall dominerade i underlagen. Många uppgifter (framför 

allt prov) innehöll också faktauppgifter. Man skulle kunna tänka sig att faktafrågor finns för de 

lättare betygen och då även underlätta för läraren när betyg ska sättas. När en uppgift är delad i flera 

olika frågor som består av både förståelse- och faktafrågor kan det ge eleven en bättre 

grundförståelse. Rosenlund skriver även om det i sin bok då han menar att fakta och förståelse 

kompletterar varandra. Rosenlund skriver följande:  

 

… Den första av dessa kallas för faktakunskap. Med det menas enligt betänkandet kunskap som information, 

något som kan mätas kvantitativt. Man säger även att det är kunskap som man kan komma ihåg eller ha glömt 

bort. Denna kunskapskategori kan man inte förstå på ett djupt eller ytligt sätt. Den andra formen av kunskap 

kallas för förståelsekunskap, och det som främst kännetecknar denna är att den har en kvalitativ dimension i det 

att vi inte kan förstå mer eller mindre, men att vi kan förstå något på olika kvalitativa nivåer. Fakta och förståelse 

sägs vara beroende av varandra i och med att fakta utgör grunden för förståelse samtidigt som vår förståelse 

avgör vilka fakta vi förmår ta till oss.
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Vi har sett att fördelningen av frågorna i skolornas bedömningsunderlag skiljer sig i antal inom de 

tre olika uppgiftskategorierna. Orsaken kan vara att det inte finns någon uppgift inom kategorin 

eller att antalet frågor per uppgift är väldigt stor. En jämförelse mellan de båda kommunala skolorna 

och båda friskolorna visar dock näst intill likadan fördelning av fakta- och förståelsefrågor i 

procentenheter.    
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