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DAV ID LUDV IGSSON &  L A R S A NDER SSON HULT

Förutsättningarna för 
historieundervisning har förändrats

Inledning

Länge stod frågor om prov och bedömning i skymundan i utbildningen av bli-
vande historielärare. I instruktionsböcker för historielärare förekom förstås 
resonemang om hur läraren bedömer elevernas kunskaper utifrån sina iaktta-

gelser, förhör och skriftliga prov.1 Läroböcker har också ofta åtföljts av lärarhandled-
ningar med exempel på frågor som kan mäta elevernas kunskaper.2 Ändå var bedöm-
ning inte någon central fråga i diskussionen om historieundervisningen. Bläddrar 
man igenom de många volymerna av Historielärarnas förenings årsskrift hittar man 
följaktligen bara någon enstaka artikel om prov och bedömning.3 Under senare år 
har emellertid själva förutsättningarna för historieundervisning förändrats som en 
följd av en dramatiskt förändrad bedömningspraktik. Vi måste därför ta bedöm-
ningsfrågorna på större allvar.

Åtminstone fyra trender eller utvecklingslinjer kan identifieras som skapat histo-
rielärares nya förutsättningar. För det första har vi under de senaste åren iakttagit en 
tilltagande formalisering av den summativa bedömningspraktiken, med införande 
av nationella prov och ökade krav på att omdömen och betyg relateras till tydliga 
kriterier.4 För det andra finns en växande förväntan om att bedömning ska ske med 
ett framåtsyftande och formativt syfte. I enlighet med detta betonas betydelsen av 
att lärare kommunicerar med elever om vad de kan göra för att utveckla sitt lärande. 
För det tredje har införandet av lärplattformar (och skolledares, skolhuvudmäns eller 
ämneslagens beslut att dessa ska användas) lett till att enskilda lärare måste anpassa 

1 Ander (1966), s. 109–111. Jfr Eliasson (2004), s. 287 ff.
2 Kavaleff m.fl. (1969); Hildingsson m.fl. (1976).
3 Larsson (1969).
4 Jfr Jarhall (2020); Persson (2017).
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sin insamling av underlag från eleverna och även återkopplingen om dessa.5 För det 
fjärde har skolämnet historia förändrats så att det nu läggs större vikt vid att elever 
ska utveckla förmågor eller kompetenser. Det senare betyder att delvis nya typer av 
underlag krävs för att lärare ska kunna bedöma elevens kunskaper i relation till de 
kunskapskrav som anges för skolämnet historia.

Det finns alltså starka skäl för historielärare att tänka igenom sin bedömningsprak-
tik. Men det finns ingen anledning att själv uppfinna hjulet. Tvärtom kan historielä-
rare med fördel utgå ifrån hur erfarna provkonstruktörer resonerat när de formulerat 
sina prov, och även värdera de problem och möjligheter som forskare identifierat som 
gäller bedömning i historia. Avsikten med denna bok är att belysa och problemati-
sera aspekter av bedömning i historia. Till att börja med ska vi i inledningen klargöra 
några utgångspunkter: Vad är målen med historieundervisningen och vad är det såle-
des som behöver bedömas? Vilka speciella utmaningar finns kring bedömning just i 
historia? Vilka alternativ finns till skriftliga prov? Mot slutet av inledningen kommer 
vi att kort introducera några väsentliga begrepp som förekommer i diskussion om 
bedömning, och vidare presentera de följande kapitlen där ett tiotal författare med 
stor erfarenhet av bedömning i historieämnet reflekterar, utreder, diskuterar och tip-
sar om olika aspekter av hur bedömning i historia kan och bör gå till.

Utgångspunkter
En spridd uppfattning (eller nidbild) är att skolämnet historia främst går ut på att 
memorera faktakunskaper och att bedömning i historia följaktligen handlar om att 
bedöma i vilken mån eleverna förmår att redovisa dessa memorerade faktakunskaper. 

5 Jfr Grönlund (2019).

Det öppna uppgiftsformatet gör att elever ibland har svårt att förstå alla de förväntningar och 

implikationer som ligger i instruktionen. Det är utmanande för läraren att formulera tydliga 

uppgifter. Bildkälla: Pondus © Øverli, Distr. strandcomics.no.



15

Men det moderna skolämnet historia är mer komplext än så och ställer andra krav på 
eleverna. En viktig slutsats som kan dras utifrån forskningen är att historielärare be-
höver arbeta systematiskt och utifrån medvetna principer för att bedömningsprakti-
ken ska bli funktionell i relation till de mål som är uppställda för skolämnet historia.6 
Annars finns stor risk att eleverna exempelvis inte tillägnar sig det kritiska tänkande 
som många associerar historieämnet med.7

Exakt hur målen med historieundervisningen ska definieras skiljer sig åt från 
kursplan till kursplan. Synen på hur eleverna kan uppnå dessa mål är följaktligen 
också föränderliga. Det finns några olika traditioner inom historieundervisningen. 
I den engelskspråkiga världen har man ofta talat i termer av ”content” och ”skills”, 
alltså stoffkunskaper och förmågor. Den förstnämnda kategorin avser innehållskun-
skaper om personer, händelser, processer, historiska sammanhang och källor. Den 
senare kategorin avser förmågor som att tolka, värdera källor, formulera samband 
och slutsatser. Kritiker har ifrågasatt om det är rimligt att göra en distinktion mellan 
stoffkunskaper och förmågor, eftersom en rad tankebegrepp som betydelse, föränd-
ring och orsak visserligen går ut på att tolka och förklara, men samtidigt är funda-
mentala i relation till innehållet. Med detta synsätt bygger historisk kunskap alltid på 
både innehållskunskap och därmed sammantvinnad metodisk eller ”proceduriell” 
kunskap och ingendera kunskapsformen kan tydligt värderas var för sig.8 I bland an-
nat Tyskland har man istället börjat tala om att historieundervisningen ska utveckla 
vissa kunskapsmobiliserande kompetenser hos eleverna, som är användbara utanför 
klassrummet. Dessa kompetenser ses som bredare och mer komplexa än specifika 
förmågor och kan vara såväl historieämneskompetens (med både innehållskunska-
per och förmågor som att periodisera) som metodkompetens, frågekompetens (att 
formulera frågor) och orienteringskompetens. Kompetenserna är i hög grad inrik-
tade på elevernas förmåga att vara aktiva i nuet.9

Oavsett vilken tradition vi lutar oss emot finns en förväntan om att historieäm-
net ska lära ut mer än stoffkunskaper. Så är också historieämnet i den svenska skolan 
framskrivet i den nuvarande läroplanen, där flera ämnesspecifika förmågor identifieras. 
Med andra ord behöver historielärare designa uppgifter och bedömningsunderlag som 
kan användas för att bedöma dessa förmågor eller kompetenser. Ska det bli bra är det 

6 Ercikan & Seixas (2015); Rosenlund (2016); Alvén (2017); Andersson Hult (2016); Gun-
nemyr (2011); Ammert & Eliasson (2019).
7 Wineburg m.fl. (2018).
8 De engelskspråkiga begreppen är ”substantive” respektive ”procedural” knowledge; jfr Lé-
vesque (2008), s. 29 f. För kritik av content och skills, se även Counsell (2000).
9 Case (2020); Körber (2011); Körber et al. (2007).
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en tidskrävande process där man ofta får pröva ut, justera och förfina sina uppgifter.10

En utmaning som är särskilt stor i historieämnet är att arbetet i ämnet ofta bygger 
på historiska dokument (enligt nuvarande styrdokument för den svenska skolan ska 
eleverna arbeta med källor). När eleverna får i uppgift att läsa och tolka historiska 
dokument och sedan skriva svar på givna uppgifter kan frågan uppstå om de kun-
skaper som mäts i själva verket är förmågan att läsa och skriva. Här måste läraren 
anstränga sig för att konstruera uppgifter som även läs- och skrivsvaga elever klarar 
att besvara; det handlar inte bara om att stötta elever med dyslexi eller elever med 
annat modersmål än svenska, utan läraren behöver inse att läs- och skrivförmåga 
har en ämneskoppling och att historieämnets texter kan vara svåra för många elever. 
Historieläraren måste således tänka igenom exakt vilka steg som eleverna behöver 
klara för att kunna arbeta med olika texter. Historiska källtexter kan innebära svårig-
heter för elever genom att de bland annat innehåller ovanliga ord, ovanlig stavning, 
eller förutsätter kunskaper om ett svunnet samhälle. En strategi för att hantera dessa 
utmaningar kan vara att bearbeta källtexten för att minimera utmaningen som ligger 
i själva textens form (exempelvis genom att citera bara en kortare del av källan, att 
modernisera stavning, tillhandahålla ordförklaringar, och att anpassa typsnitt och 
radavstånd till läsarnas nivå).11 En annan strategi kan vara att minimera de förkun-
skaper som krävs genom att till exempel i en kort sammanfattande text tillhandahålla 
de faktakunskaper som behövs för att förstå källan och lösa uppgiften.12

Naturligtvis kan de historiska innehållskunskaperna ses som väsentliga i egen rätt 
och det förblir viktigt att bedöma dessa kunskaper hos eleverna. Men det är ändå vik-
tigt att fundera på relationen mellan innehållskunskaper och de förmågor som histo-
rieämnet ska utveckla hos eleverna. Den kanadensiske historiedidaktikern Peter Seixas 
och hans kolleger har utformat ett historieprov som består av flera korta utdrag ur käll-
texter vilka alla kopplar till samma ämne. Varje källtext följs i deras förslag av en eller 
flera frågor som sammantaget prövar elevens kunskaper om ämnet. Svaren på de olika 
frågorna resulterar i deras exempel i att eleven slutligen redovisar sina kunskaper i ett 
samlande stycke text. Det är ett konkret exempel på hur en stegvis uppbyggd uppgift 
kan stötta elever att redovisa sina ämneskunskaper i en sammanhängande text.13

Det är frigörande för tanken att studera hur historielärare i andra länder förhållit 
sig till prov och bedömning. Traditionellt kopplas bedömning ofta samman med 
prov, men för högstadieeleverna i Danmark finns inte ett nationellt skriftligt prov 

10 Breakstone (2014); Khawaja (2018).
11 Wineburg & Martin (2009).
12 Smith & Breakstone (2015).
13 Seixas et al. (2015).
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utan eleven ska istället genomföra ett projekt som de redovisar och som till sist gran-
skas av en censor. Historieläraren presenterar en uppgift och med lärarens vägled-
ning och godkännande identifierar eleven ett tema att fördjupa sig i. Under lärarens 
vägledning formulerar eleven en frågeställning och involverar ett antal (högst fem) 
olika källor i sin studie. Eleven, som även kan arbeta i grupp, lämnar slutligen in sin 
redovisning och redovisningsformen kan vara en film, illustration, rollspel, intervju 
och så vidare. Läraren återkopplar med djupgående frågor som tillsammans med 
elevernas redovisning blir tillgängliga för en censor.14

Naturligtvis kan elever visa sina historiekunskaper i andra former än skriftliga prov, 
och erfarna historielärare har genom åren skaffat sig mängder av verktyg och samlar 

14 Undervisningsministeriet, styrelsen for undervisning och kvalitet. https://ucc.dk/sites/de-
fault/files/vejledning_til_folkeskolens_proeve_med_selvvalgt_problemstilling.pdf. Även Lazer 
(2015) har föreslagit att elever ska kunna samarbeta om att hitta lösningar på historiska frågor.

Elevers tolkningar påverkas av vad de vet om det förflutna, men också av de referensramar de 

har med sig från sin egen livsvärld. Vad som är ett bra svar på frågan beror på vilka kunskaps-

krav som läraren avser att pröva med den specifika uppgiften. Tecknare Martha Campbell. 

Bildkälla: www.CartoonStock.com.
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en mängd olika underlag för sin bedömning. Henrik Friberg och Anders Persson har 
i sina studier diskuterat alternativa undervisningsstrategier och redskap för bedöm-
ning.15 Utifrån dessa och vår samlade erfarenhet kan man erinra om historielärarens 
möjligheter att låta eleverna visa sina kunskaper genom att göra film, konstruera appar, 
skriva uppsatser, skapa historiska rundturer på sin hemort, muntliga presentationer, 
grupparbeten, teckningar, drama och enskilda examinerande samtal. Olika strategier 
kan behövas inte minst eftersom vissa elever behöver annat än skriftliga prov för att 
komma till sin rätt och visa sina kunskaper. Det finns anledning att förhålla sig kritisk 
både till den särställning som skriftliga uppgifter har fått och till den nuvarande regi-
men där bedömning sitter i högsätet och där lärare känner sig tvingade att väga grisen 
varje dag. Det finns också indikationer på att skolans nuvarande fokus på bedömning 
påverkar elevernas välbefinnande.16

Bedömningens vokabulär
Det finns en mängd begrepp som betecknar olika aspekter av bedömningspraktiker.17 
Det är inte nödvändigt att man som historielärare behärskar hela denna vokabulär, 
men några av insikterna som begreppen förmedlar är värdefulla – och detta är också 
begrepp som möter läsarna i denna bok. Två nyckelbegrepp är reliabilitet och validitet. 
Reliabilitet eller mätsäkerhet betecknar insikten att alla bedömningar är förenade med 
osäkerhet. Urvalet uppgifter kanske inte mäter elevens kunskaper tillräckligt träffsä-
kert och då blir reliabiliteten låg. En metod för att öka mätsäkerheten kan vara att 
öka antalet uppgifter, eller att utforma flera uppgifter som alla handlar om samma 
fenomen vilket härigenom mäts ordentligt. Validitet handlar om att ett underlag måste 
vara användbart för att bedöma rätt aspekt av elevernas prestationer. Kanske prövas 
något annat än det som läraren egentligen avser att mäta. Ett och samma underlag kan 
således ha hög eller låg validitet, beroende på vilken förmåga eller vilka kunskaper som 
ska mätas. Validiteten i bedömningen kan också påverkas av om läraren förmår att 
bedöma endast det som ska bedömas (vissa kunskaper), eller om bedömningen riskerar 
att påverkas även av andra faktorer. Strategier för att undvika det senare kan vara att 
formulera bedömningsaspekter eller använda bedömningsmatriser som tydligt anger vad 
som ska bedömas, eller att sambedöma tillsammans med någon kollega.

Några uttryck erinrar om de valmöjligheter som lärare har, och arbetssätt som kan 
användas för att stödja elevernas lärande. Bedömningsaktiviteter med potential att 
stödja lärandet kan vara elevernas kamratbedömning (när eleverna kommenterar var-

15 Friberg (2017).
16 Pérez Prieto & Löfgren (2017).
17 Exemplifieringen av begrepp bygger på Jönsson (2020).
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andras prestationer), den enskilda elevens självbedömning (att eleven får bedöma sina 
egna prestationer) eller lärarens återkoppling. En struktur för kamratbedömning kan 
exempelvis vara att grupper som arbetat med en uppgift byter lösningar med varan-
dra och med stöd i en bedömningsmatris ger varandra återkoppling. Gruppernas lös-
ningar kan sedan diskuteras i helklass varpå läraren återkopplar till respektive grupp. 
Tillsammans kan dessa former anses utgöra formativ bedömning, som är framåtinrik-
tad och syftar till att utveckla elevernas lärande. Det brukar vara en kvalitativ form av 
bedömning som identifierar och kommenterar styrkor och utvecklingsmöjligheter, 
vad eleven har uppvisat och vad eleven behöver öva mera på. Summativa bedöm-
ningar kan till sin form i princip se exakt likadana ut som formativa bedömningar, 
men syftar istället till att summera elevernas kunskaper. Summativa bedömningar 
kan precis som formativa bedömningar göras kvalitativt, men det förekommer också 
kvantitativ bedömning där eleven ges poäng på uppgifter vilka tillsammans med 
poäng från andra uppgifter vägs samman till en totalpoäng.

Följande kapitel
De följande nio kapitlen har grupperats i fyra avdelningar: (1) Historielärares be-
dömning ur ett historiskt perspektiv, (2) Historielärarens bedömningsuppdrag och 
bedömningspraktik, (3) Provkonstruktörens bedömningsaspekter, och (4) Utma-
ningar för elevgruppen.

Två kapitel sorteras in i Historielärares bedömning ur ett historiskt perspektiv. 
Först kommer ett kapitel av Johan Samuelsson som behandlar bedömningsprakti-
ken under läroverksperioden under 1930- och 40-talen. Samuelsson problematise-
rar dagens föreställningar om den undervisning och den bedömningspraktik som 
pågick i de svenska läroverken under dessa decennier. Han visar bland annat att en 
del läroverkslärare på ett progressivt sätt eftersträvade att utveckla elevernas kunskap 
genom att i bedömningspraktiken stimulera fantasi, kreativitet, samverkan mellan 
eleverna och genom att låta eleverna få inflytande över formerna för läxförhör.

Lars Andersson Hult diskuterar i sitt kapitel varför prov och bedömning under de 
senaste tjugo åren har blivit så centralt för historielärare att förhålla sig till. Huvud-
argumentet är att samhället har förändrats och att det har påverkat både den svenska 
skolan och historielärarens roll. De stora skolreformerna i början av 1990-talet fick 
till följd att staten först distanserade sig från skolan, men sedan återkom i skolans 
värld med en inriktning på granskningskontroll. Kapitlet beskriver en utveckling 
kring lärarens frihet att själv utforma bedömning och innehåll i undervisningen, där 
lärarna tidigare kunnat utgå från sitt eget omdöme och under senare år i allt högre 
grad måst inordna sig i standardiserade bedömningar. Utvecklingen ses bland annat 
i utformningen av de nationella proven som har gått från att betona validitet till ett 
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ökat fokus på reliabilitet, från essäfrågor med fokus på innehållet i kursmålen till 
flervalsfrågor.

De två kapitel som följer i avdelningen Historielärarens bedömningsuppdrag och 
bedömningspraktik, anlägger tydligt skilda perspektiv. Kristina Kakoulidou och 
Niklas Ammert diskuterar autentiska prov som använts i gymnasiekursen Histo-
ria 1b och relaterar dessa till ämnets syfte och kunskapskraven som skrivits fram i 
de nationella styrdokumenten. Deras studie, som är av stickprovskaraktär, visar att 
lärarproducerade prov kan vara av olika typ och olika karaktär. Några prov ger goda 
möjligheter för eleverna att redovisa sina kunskaper medan andra prov har ett snä-
vare perspektiv och i praktiken inte ger eleverna möjlighet att visa de förmågor som 
krävs enligt styrdokumenten. Provuppgifterna och deras utformning framstår som 
så ojämna att bedömningen av svenska gymnasieelevers historiekunskaper enligt för-
fattarna riskerar att inte vara likvärdig.

Anders Persson och Mikael Berg utgår i sitt kapitel från ett lärarprofessionsper-
spektiv och problematiserar vad uppdraget att utveckla elevers förmåga att föra 
välutvecklade resonemang kan innebära. Deras text bygger på samtal med erfarna 
historielärare. Tillsammans reflekterar de över hur en specifik bedömningsrelate-
rad situation bör hanteras. Lärarnas beskrivningar utmanar de perspektiv som varit 
vanliga i tidigare historiedidaktisk bedömningsforskning. För lärarna blir återkopp-
lingen till den enskilde eleven inte bara en fråga om att utveckla en på förhand defi-
nierad disciplinär kompetens eller att söka befästa ett antal förutbestämda moraliska 
värden. Deras tolkning av situationen öppnar istället upp för ett perspektiv som 
handlar om hur detta kunskapsmål, likt historieämnet i stort, framförallt rymmer en 
möjlighet att vidga unga människors förståelse av den egna tillvaron.

Tre kapitel följer i avdelningen Provkonstruktörens erfarenheter, först ett kapitel 
av Hans Olofsson och Joakim Wendell som båda arbetat med nationella provet i 
historia i årskurs 6. I kapitlet redogör författarna för tillkomsten av de nationella 
proven för årskurs 6 ur ett provkonstruktörsperspektiv och belyser utifrån sina erfa-
renheter möjligheter och utmaningar med att skapa bedömningsbara uppgifter för 
elever i tolvårsåldern. De behandlar vidare frågan om skillnader mellan lärares egna 
bedömningspraktiker och sådana som blir ett resultat av extern provproduktion på 
myndighetsuppdrag. Texten berör också frågan om en nationellt inramad ämnestra-
dition och diskuterar hur en sådan kunde påverka historieprovens utformning.

David Rosenlund använder i sitt kapitel erfarenheter från undervisning, prov-
konstruktion och forskning om bedömning för att visa hur lärare kan använda be-
dömningsaspekter i sin bedömnings- och undervisningspraktik. Han utgår från hur 
bedömningsaspekter används i bedömningsanvisningarna för nationella prov i his-
toria. Exemplen från de nationella proven används sedan för att belysa aspekternas 
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användning vid bedömning av elevsvar och hur lärare på olika sätt kan implementera 
bedömningsaspekter i sin praktik. Implementeringen diskuteras utifrån olika be-
dömningsteoretiska perspektiv. 

Joel Rudnert och Mikael Bruérs kapitel behandlar utifrån aktuell forskning och 
egna erfarenheter av arbete med nationella provet i historia i årskurs 9 såväl kon-
struktion som användning av flervalsuppgifter i bedömningen av elevers kunskaper 
i historia. Fördelar och nackdelar med slutna format och hur dessa påverkar flickor, 
pojkar och elever med svenska som andraspråk diskuteras. Författarna går också ige-
nom vad som är viktigt att tänka på när man konstruerar och bedömer elevers kun-
skaper i historia med flervalsuppgifter.

I den avslutande fjärde delen, Utmaningar för elevgruppen, finns två kapitel. 
Susanne Staf diskuterar de förväntningar på läsning, tolkning och skrivande som 
realiseras i det nationella historieprovet för årskurs 9, 2013. Huvudargumentet är att 
den literacy som förväntas av eleverna är ämnesspecifik och komplex, och därför för-
utsätter en undervisning som stöttar eleverna i arbetet med att läsa, tolka och skriva 
de texter som historieämnet bygger på. I de implikationer som avslutar kapitlet ges 
några exempel på vad verksamma och blivande lärare kan göra för att bättre stötta 
den ämnesspecifika literacy som eleverna förväntas utveckla med hjälp av undervis-
ningen i grundskolan. 

Fredrik Alvén pekar i sitt kapitel på att pojkar och flickor tycks hantera olika typer 
av uppgifter på det nationella provet i historia olika bra. Flickor lyckas bäst när de 
får formulera egna svar på uppgifter om socialhistoria, medan pojkarna får bättre 
resultat på slutna uppgifter som handlar om politisk historia och krigshistoria. Alvén 
tolkar resultaten i relation till en bred historiekulturell kontext. Han menar att his-
toria som skolämne måste förstås i förhållande till identitetsfrågor och existentiella 
frågor. Kapitlet avslutas med frågor kring bedömning i ett ämne som inte förstås på 
samma sätt av alla provtagare.

De nio kapitlen diskuterar olika aspekter av bedömning i historieämnet. Sam-
mantaget ger de en fördjupad insikt om bedömningspraktiken i det moderna histo-
rieämnet, men därutöver får läsaren indirekt bred kunskap om de villkor som gäller 
för historieundervisning i svensk skola under tidigt 2020-tal.
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