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INLEDNING

”1900-talets sista decennium har gått i historiens tecken” skriver Klas-Göran Karlsson (1998 s

212). Med detta menar han (tillsammans med andra) att det historiska intresset i Sverige har

gått från att i stort sett vara utrotningshotat i både skolvärlden och i övriga samhället till att

dominera i debatter, media, politiken, litteratur och i skolan. Idag invigs allt fler museer och

parker, platser och statyer får namn efter betydelsefulla (ofta historiska) människor. Vi an-

ordnar och firar fler jubileer och det skrivs och publiceras fler historiska böcker än någonsin

(Karlsson 1998, Aronsson 2000, Zander 2001, Hermansson Adler 2004). Författare såsom

Herman Lindqvist, Peter Englund, Dick Harrison och Jan Guillou toppar försäljningslistor

med sina historiska böcker (Queckfeldt 2000) och släktforskarna ”fyller arkiven” (Aronsson

2004). Detta historiska uppsving kan ha flera möjliga orsaker. Karlsson (1998) och Ulf

Zander (2001) menar att traditioner och historiska arv tenderar bli viktiga när det sker om-

välvande händelser i samhället. Människor behöver en fast förankring i tillvaron och tar hjälp

av historien för att skapa denna trygga tillvaro. Hembygden, nationen och familjen blir viktig.

Från politiskt håll har ett annat syfte initierats, informationssatsningen av Levande Historia

om Förintelsen och andra folkmord formulerades under 1990-talet i syfte att vi ska dra lärdom

och få varning av vad som hänt historiskt (Hermansson Adler 2004).

Skolämnet historia har däremot under slutet av 1900-talet fått stå tillbaka för andra ämnen.

Konkurrens mellan ämnen om undervisningsutrymmet har varit en bidragande orsak till att

ämnets undervisningstimmar har minskats (Gemzell 1992). Under det senaste decenniet har

ämnet gått tillbaka ytterligare. Efter omstruktureringen av gymnasiet i början av 1990-talet

fick ämnet ännu färre undervisningstimmar och på många gymnasieprogram fanns ej ämnet

att tillgå. Detta kommer nu att ändras. Från och med hösten 2007 återinförs historia, om än i

en omarbetad form, som obligatoriskt kärnämne i gymnasieskolan (Nilsson 2004).

I och med att Historia införs som kärnämne i gymnasieskolan blir det fortsatt viktigt att belysa

vilka intentioner styrdokumenten har med ämnet historia och vilka kunskapsuppfattningar

som ämnet förmedlar. Men också i vilken utsträckning dessa intentioner realiseras i den

faktiska undervisningen. Forskning av bl.a. Bo Lindensjö och Ulf P Lundgren (2005) visar att

de politiska intentionerna inte alltid efterföljs i skolorna. De lyfter fram anledningar som t.ex.

att det kan fattas ekonomiska resurser eller traditionerna på de enskilda skolorna kan gå rakt

emot de politiska intentionerna.
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Efter denna inledning följer en forskningsbakgrund som sätter uppsatsens övergripande

problem i en kontext. Därefter följer en precisering av uppsatsens syfte och dess frågor till

empirin, avgränsningar och uppsatsens metod och urval i materialet. Efter detta tar

undersökningen vid och hur den disponeras förklaras närmare då.

FORSKNINGSBAKGRUND

STYRDOKUMENTENS FORMULERINGS- OCH REALISERINGSARENA

När de nya läroplanerna för den svenska skolan kom 1994 så innebar det dels en om-

organisering vad gäller ansvaret för skolan dels så gick undervisningen från att ha varit regel-

styrd till att bli mål och resultat styrd. Redan 1991 hade det ekonomiska ansvaret för skolorna

kommunaliserats. Denna omorganisering kom att påverka undervisningens innehåll i den

mening att den enskilde pedagogen fick axla ett större ansvar att i stor utsträckning besluta

vad undervisningen ska innehålla i fråga om stoff och hur undervisningsinnehållet ska be-

drivas. Detta ansvar har inneburit att pedagoger tämligen fritt kan bestämma hur deras

lektioner och undervisning ska se ut (Berg 2003). Men pedagogerna har trots det fria ansvaret

att bestämma innehållet i undervisningen, uppgiften att välja sitt innehåll så att de uppställda

målen i ämnena uppnås. Men många pedagoger tror att det finns ”förgivettaganden” om vilka

kunskaper eller vilket innehåll som ska väljas ut eller väljas bort. När dessa ”förgivet-

taganden” om vilka viktiga kunskaper eller innehåll som ska förmedlas eller inbegripa under-

visningen omfattar fler pedagoger kan det talas om en urvalstradition eller en s.k. selektiv

tradition, som stabiliserar undervisningen, menar Anders Westlin (2000).

Detta har skapat vissa glapp mellan vad styrdokumenten anser vara utbildningens syfte och

vad som faktiskt undervisas i skolorna menar Lindensjö och Lundgren (2005). De menar att

formuleringsarenan, den arena där de politiska målen ställs upp och realiseringsarenan, den

arena där den faktiska undervisningen äger rum, inte alltid harmoniserar med varandra.

Orsakerna till detta glapp menar Lundgren (1989) beror på vad han kallar ramfaktorer. Han

menar att det är ramar som staten sätter upp som villkor för skolan som styr undervisningen.

Dessa ramar är exempelvis den tid till förfogande varje ämne har, klasssammansättningar,

miljön i klassrummen samt skolornas ekonomiska möjligheter. Gunnar Berg (1995 jfr 2003)

fokuserar, liksom Westlin (2000), istället på att det är den enskilda skolans kultur som
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bestämmer de ramar eller villkor för hur undervisningen bedrivs. Han menar att tolkningen av

styrdokumenten är vid i den bemärkelsen att den ger många möjligheter att utforma den

enskilda skolans undervisning utefter de traditioner och hur den lokala diskursen i skolan är

formad.

Ewa Durhán (1998) visar också på denna klyfta mellan styrdokumentens intentioner och vad

som faktiskt äger rum i undervisningen.  Hon har i sin undersökning frågat gymnasielärare

vilka begrepp de anser vara centrala i kursplanen och visar sedan att de begrepp pedagogerna

lyfter fram som centrala inte alls stämmer överens med vad kursplanen menar vara centrala

begrepp. Detta kan bero på att de olika begreppens innebörder är tämligen oklara i styr-

dokumenten och att pedagogerna väljer att ta fasta på vad de anser vara mer konkret. Durhán

är mycket noga med att påpeka att felet inte ligger hos vare sig kursplanens oklara användning

av begreppen eller pedagogernas användning av begrepp, utan hon menar att denna klyfta

måste diskuteras och kursplanen måste i viss mån bli tydligare i sina intentioner.

HISTORIEÄMNETS EGEN HISTORIA OCH INNEHÅLL

Ordet historia kommer från grekiskan och betyder, enligt Liddell & Scott1, ”(lärande genom)

undersökning, kunskap/insikt erhållen genom undersökning, information, redogörelse för ens

undersökningar, berättelse” (citerat i Casperson 2001, s 21). Idag har ordets definition kommit

att utökas till att innebära det förflutna i sig själv och i skolan är historia ett ämne som det

undervisas om. Historia kan också definieras med vad Jacob Burckhardt menar när han säger

”uppteckningen av det som en tid tycker är värt att uppmärksamma i en annan tid” (citerat i

Carr 1965, s 61).

”Historia är ett humanistiskt ämne” säger Knut Kjeldstadli (1998, s 29). Det vill säga historia

handlar om människor och hur de levt, vad de tänkt, deras normer och värderingar, deras

handlanden och göranden. ”Historieämnet handlar alltså om handling och samhälle i det för-

flutna” (Kjeldstadli 1998, s 31).

                                                
1 Förtydligande: Henry George Liddell och Robert Scott: A Greek-English lexicon.
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Historia kan delas upp i två kategorier, historia som vetenskap och som skolämne. Tradi-

tionellt så kopplas källkritiken främst till historia som vetenskap och skolämnet har fått stå för

den berättande historien. Dessa olika delar har under de senaste decennierna flutit ihop och

påverkat varandra. Idag finns även berättande vetenskapshistoria2 och skolämnet historia har

som mål att elever ska kunna källkritiskt granska dokument och texter (Casperson 2001).

Under 1800-talet när ämnet historia växte fram så var syftet med undervisningen att genom

moralisk fostran skapa fosterlandskärlek och starka nationella identiteter hos eleverna.

Historiska gestalter lyftes fram för att glorifiera det förflutna och framstå som ideal att efter-

likna. Men efter andra världskriget ändrades ämnets syfte. För att undvika krig i framtiden

fick ämnet tillsammans med samhällskunskapsämnet uppgiften att fostra demokratiska

medborgare. Detta innebar för historieämnets del att det fick dela undervisningstid med ett

annat ämne och innebar att under resterande 1900-tal fick ge plats åt det mer populära

samhällskunskapen i undervisningen (Gemzell 1992, Zander 1997 jfr 2001, Hermansson

Adler 2004).

Traditionellt sett (före Lpf 94, mitt påpekande) så har historieämnet präglats av historiska

gestalters göranden och handlanden, så kallad aktörshistoria. Detta aktörsperspektiv på

historien har kombinerats med kronologisk historia, med epokläsning3och en hög koncentra-

tion av årtalshistoria. När denna form av läsning av historien har använts i undervisningen har

detta ofta fått perspektivet av politisk och geografisk påverkansfaktorer, d.v.s. händelser och

var det har utspelats sig har förklarats genom överhetens perspektiv (Hermansson Adler

2004). Undervisningen har också tenderat att se historia ur skeenden från överhetens sida,

d.v.s. historia genom elitens (makthavare och högre klassers) synvinkel (Westlin 2000).

Dagens undervisning är en mer öppen historia. Det finns inget bestämt ämnesstoff angivet i

styrdokumenten av vad som måste läsas eller undervisas om. Undervisningens innehåll och

metoder skall som tidigare påpekats beslutas av pedagogen (och eleverna). Senare forskning

visar emellertid att undervisningen i historia fortfarande tenderar att fokusera sitt innehåll på

stormaktskungar och krig (Karlsson 1998). Oftast framstår historien som enkel, ”svart-vit,

person- och händelsefixerad och följer en kronologisk huvudlinje” menar Karlsson (1998, s

209)

                                                
2 Arbeten gjorda av t.ex. Peter Englund och Dick Harrisson visar det.
3 Historia läses genom epoker, d.v.s. tidsavsnitt i historien såsom Medeltiden och Renässansen m.m.



5

PROVTRADITION

Skolverket (2000) pekar på att i dagens skola finns en överbetoning av skriftliga och muntliga

prov som kunskapskontroller. Dessa prov ger en tydlig markering till eleven vad som är

viktigast att kunna i ett ämne. Prov och betyg påverkar elevens värderingar av vilka kunskaper

och ämnen som är viktigast i skolan. Ingemar Wedman (1988), Arja Virta (1997) samt Helena

Korp (2003) lyfter också i sina studier fram att de skriftliga proven, och de signaler dessa ger,

har stort inflytande i undervisningen och vad eleven inriktar sitt lärande på. De påpekar att det

är viktigt för en pedagog att vara medveten om vilka signaler utformningen av proven ger

eleven. Det spelar ingen roll hur undervisningen i klassrummet är utformad, det är provet som

styr hur eleven läser i det ämnet. Eleven läser för att klara proven och den anpassar sitt sätt att

studera i syfte för att prestera maximalt på proven. Detta leder ofta till en ytinriktad läsning

vilket innebär att eleven försöker memorera så mycket av texterna som möjligt för att sedan

glömma detta efter provet (Virta 1997, Skolverket 2000, Korp 2003).

Wedman (1988) påpekar att redan under 1980-talet visade provforskning att pedagoger

tenderar att efterfråga ytkunskaper i prov d.v.s. de konstruerar faktabaserade prov. Fakta ses

som de delar av kunskap som inte är kopplade till varandra eller till något övergripande

mening eller sammanhang. Han menar att denna kunskapssyn rimmar illa med den rådande

läroplanen. Korp (2003) är inne på samma linje när hon säger:

Läroplanernas nya inriktning innebär att prov som ensidigt inriktade mot återgivning av
encyklopedisk kunskap inte längre är relevanta i förhållande till de officiella
undervisningsmålen (Korp 2003, s 47)

Virta (1997) är också inne på samma linje när hon menar att skolans traditionella prov oftast

mäter kunskap som har memoriserats för stunden och att denna inlärning knappast är relevant

för undervisningen.

Wedman (1988), Virta (1997) och Korps (2003) provforskning visar att detta glapp mellan

styrdokumentens intentioner med undervisningen och den faktiska undervisningen i skolorna

som Durhán (1998), Westlin (2000), Berg (2003) och Lindensjö & Lundgren (2005) talar om

blir tydliga genom de skriftliga proven i skolans ämnen.
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OLIKA PROVFORMER

Det finns två typer av prov, konventionella och autentiska. De konventionella proven är

”normal praxis” i skolan och har i regel frågor där eleven ska svara på dem individuellt, under

tidspress och under övervakning (Korp 2003, s 93). Dessa prov innehåller oftast en objektiv

uppfattning, proven har antingen fasta svarsalternativ eller eleven ska svara med egen text.

Brukligt är att många av frågorna redan på förhand har givna svar, d.v.s. rätt eller fel (Korp

2003).

Det finns också två typer av frågekonstruktioner i de konventionella proven. Så kallade

kortsvarsfrågor efterfrågar oftast: ”vem är det”, ”vad hände”, ”när hände det” och ”var hände

det”. Det finns i dessa frågor ett rätt och fel svar som pedagogen på förhand konstruerar. Så

kallade essäfrågor är av längre karaktär, och kan delas in i tre kategorier. I fakta-

reproducerande frågor ska eleven oftast återupprepa enkel eller sammansatt fakta. Problem-

lösningsuppgifter uppmanar eleven att dra slutsatser, eller pröva hypoteser, i denna fråge-

konstruktion finns också flera tänkbara lösningar. Den sista kategorin frågor är av kreativ

karaktär. Där efterfrågar pedagogen elevens kompetens att genomföra uppgifter snarare än att

bedöma om den svarar rätt eller fel. Exempel på frågor med kreativ karaktär är att eleven ska

skriva en dikt eller novell (Korp 2003).

Autentiska prov är prov som innehåller uppgifterna som är användbara utanför klassrummet

och skolan. Provfrågorna  består av uppgifter som efterliknar verklighetens situationer och

händelser, d.v.s. elever uppmanas att leva sig in i en situation där realistiska förutsättningar

råder (Korp 2003).

STYRDOKUMENTENS CENTRALA INTENTIONER I HISTORIEÄMNET

Det rubriker och tillika historieämnets centrala intentioner har lyfts fram med hjälp av Durhán

(1998) för att strukturera denna uppsats. De fyra kunskaps f:n är dock något över Durháns

arbete.  För att förtydliga är det styrdokument Lpf 94 samt Kursplanen för Historia som avses

att undersökas i denna uppsats.
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KRONOLOGI

Begreppet kronologi betyder tideräkning. Kronologi är ett bestämt sätt att räkna tid, saker och

ting kommer i en viss ordning, en ordning som är konstruerad av eftervärlden. Kronologi och

tid är begrepp som behandlas i kursplanen.

Ämnet historia skiljer sig ifrån andra ämnen i och med att det behandlar tid och tids-

dimensioner (Durhán 1998). Tid kan tolkas utifrån flera perspektiv, såsom: cyklisk tid, där tid

är något som upprepar sig och saknar riktning, tid som en spiral, där varje händelse eller

samhälle genomgår liknande rörelser men återkommer inte till samma utgångspunkt eller

tiden som lineär där historien är en rät linje från en punkt till en annan (Kjeldstadli 1998).

Historia A ska enligt kursplanen för historia (Kursplan och Betygskriterier 2005) ge bakgrund

för hela historien från forntiden till vår moderna tid. Studiet av ämnet ska möjliggöra särskilda

nedslag och fördjupningar utifrån elevernas intresse och behov. Undervisningen i ämnet ska

leda till att eleven ska känna till de grundläggande skeendena, fakta och personerna i den

historiska utvecklingen. Ämnets centrala begrepp, exempelvis specifika epokbegrepp, ska

eleven förstå innebörden av samt förstå att dessa ger ämnet dess kärna och struktur. Genom

denna undervisning skapas sammanhang i det korta och långa perspektivet. Stoffurvalet i

undervisningen kan ske genom epokstudier där ambitionen är då att ge eleven möjlighet att få

en inblick av epokers idéer, villkor, attityder samt studier av människor, miljöer och

händelseförlopp. Ett annat stoffurval kan vara att läsa historia inom ett tema eller att historien

följs efter en tidsaxel eller lång linje (Kursplan och Betygskriterier 2005).

KÄLLKRITIK OCH BEVISFÖRING

Traditionellt sett sågs historia med dess källkritiska utgångspunkt något som vetenskapens

historia. Detta har dock blivit alltmer integrerat med skolans undervisning i historia

(Casperson 2001). Historieundervisningen har som uppgift att utveckla ett kritiskt sinne hos

eleverna (Kursplan och Betygskriterier 2005, Durhán, 1998). Kursplanen påpekar att

”källkritiken är ämnets grund” och att detta ger ”särskilda möjligheter att befrämja en

problematiserande och kritisk hållning inför texter, bilder och andra medier” (Kursplan och

Betygskriterier 2005, s 2)
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HISTORIEMEDVETANDE

Historiemedvetande innebär att människor ska kunna se sambanden mellan då – nu – och

framtiden. Det finns en vetskap om att dåtiden är ständigt närvarande i dagens föreställningar

och uppfattningar och att dessa kommer att påverka morgondagens (Andersson 2004).

Historiemedvetande är inget som människor behöver vara medvetna om att de har.  ”Det kan

vara ett omedvetet vetande” (Durhán 1998, s 98).  Historiemedvetande är också något som är

personligt, inga människor har samma eller liknande historiemedvetande menar Bo Andersson

(2004). Historiemedvetande formas i olika sammanhang, till exempel genom litteratur, film,

Tv m.m. och är inte enbart kopplat till skolans undervisning. Skolans undervisning ska

snarare hjälpa eleven att få kontroll över sitt historiemedvetande genom reflektion och kritiskt

tänkande. Historiemedvetande är kärnan i förståelsekunskap (Andersson 2004, Jensen 1997,

Ammert 2004). Det gäller att kunna förstå och tolka dåtiden för att förstå nutiden och genom

detta kan en bättre beredskap inför framtiden skapas (Andersson 2004).

I historieämnets kursplan används begreppen historiemedvetande och historisk medvetenhet

som liknande begrepp4. Eleven ska med hjälp av studier i historia underlätta förståelsen av

nutid och skapa handlingsberedskap för framtiden samt lära sig att se sambandet/sambanden

mellan då - nu - sedan genom detta kan eleven fördjupa sitt historiemedvetande. Historiska

studier utvecklar och fördjupar elevens historiemedvetande, detta historiemedvetande bidrar

till handlingsberedskap vad gäller emancipation, migration och interkulturellförståelse

(Kursplan och Betygskriterier 2005).

Historien och också historiemedvetande är ständigt närvarande i människors liv och är

därmed nära förknippat med identitet menar Jensen (1997) och Durhán (1998). Historie-

medvetande är en del av byggandet av identiteten både på det kollektiva och på det personliga

planet menar Durhán (1998). Hon menar att historiemedvetande är med och skapar identiteten

genom de kollektiva distinktioner som vi svenskar skapar för att just kalla oss svenskar eller

de personliga distinktionerna som exempelvis kan vara vilken släkt som vi tillhör (Durhán

1998).

                                                
4 Forskning angående begreppen har dock velat särskilja dem (Jensen 1997 jfr Aronsson 2004). Denna uppsats

kommer dock att liksom kursplanen behandla dessa begrepp som likartade.
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Enligt läroplanen kan studiet av historia utveckla en identitet genom insikten om det egna

historiska arvet, det kan hjälpa elever att stärka grundläggande värden såsom hänsyn,

solidaritet, tolerans. Genom att förstå sitt lands kulturarv skapas en trygg identitet och med det

en ökad förståelse för andras människors och länders kulturarv. Skolan ska också arbeta för

att elever ska erhålla en egen identitet inte bara i det svenska samhället utan också som en

medborgare i Norden, Europa och Världen (Lpf 94).

EMPATI OCH HISTORISKT SINNE

Empati och historiskt sinne är två begrepp, anser Durhán (1998), som hänger ihop med

varandra. Hon förklarar det så här: ”Historieundervisningen kan utveckla ett historiskt sinne

som bedömer gångna tiders människor utifrån deras förutsättningar och villkor” (Durhán

1998, s 100). Historiskt sinne blir då ett medel för att elever inte ska omformulera sitt kritiska

tänkande till ett förakt mot forna tiders människor och dess tankar och handlanden menar hon.

Kursplanen i historia uttrycker sig på liknande sätt: ”Ämnet möjliggör inlevelse i gångna

tider, varigenom ett historiskt sinne kan utvecklas, dvs. förmågan att bedöma gångna tiders

människor utifrån deras förutsättningar och villkor” (Skolverket, s 2). I kursplanen står det att

läsa  att elever kan genom att känna empati för andra människor, kan de också förstå och

bedöma för gångna människors handlanden och göranden utifrån den tidens villkor. Empati

och historiskt sinne kan alltså kopplas till den inlevelseförmåga och förståelse för andra

människor som eleven ska kunna utveckla (Lpf 94, Kursplan och Betygskriterier 2005).

PERSPEKTIV PÅ HISTORIEN

Skolans undervisning studeras oftast ur ett bestämt perspektiv på historien menar Durhán

(1998). Det vill säga att en händelse, problem eller sak ses endast ur ett perspektiv för istället

ur olika aspekter (faktorer som påverkar samhället) eller  människor (elit eller ”vanliga”

medborgare).
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Historien kan emellertid ses ur två perspektiv, historia som atomism eller holism. Traditionellt

sett ses historien som en mångfald av små delar – krig, årtal, kungar, personer utan några

direkta placeringar i sammanhang. Det atomistiska perspektiv betraktar historien som enstaka

händelser i det förgångna och historia läses uppifrån och ned, d.v.s. historia är genom eliten

göranden och handlanden (Andersson 2001).

Det andra perspektivet som historia kan ses igenom är det holistiska. Där ses delarna i

historien som bitar i ett pussel. Genom delarna kan helheten skönjas och genom helheten kan

delarna betydelse förstås. Detta perspektiv läses underifrån d.v.s. historia genom det ”vanliga

folket” (Andersson 2001).

Skolans utbildning ska enligt Lpf 94 vara allsidig. Det vill säga inget perspektiv ska lyftas

fram eller poängteras mer än andra. Undervisningen i skolans alla ämnen ska ske genom det

etiska, miljömässiga, historiska och internationella perspektivet (Lpf 94).

Enligt kursplanen ska undervisningen skall ge historiska perspektiv för att ge eleverna

möjlighet att förbereda sig inför framtiden, öka sin förståelse inför kunskapers relativitet samt

öka förmågan till dynamiskt tänkande. Kursplanen i ämnet historia talar också om att skapa

sammanhang i korta och långa perspektiv samt ge en bakgrund för individer och olika sam-

hällen. I kursplanen för historia står det att elever ska få möjlighet att studera historia ur en

mängd olika perspektiv, som till exempel politisk, genus, historiematrialism, mentalitet idé-,

kultur-, miljö-, social-, ekonomisk historia. Historia ska också läsas ur överhetens och de

vanliga folkens liv och leverne, d.v.s. ur både ett atomistiskt och holistiskt perspektiv. Elever

ska också få möjlighet att bli medvetna om vilka krafter som styr och har styrt den historiska

utvecklingen och hur det påverkar människor och samhällen. Inget historieperspektiv ska

ensidigt betonas eller ha övervägande roll i undervisningen (Kursplan och Betygskriterier

2005).

Här ovan har de centrala intentionerna i kursplanen för historia presenterats genom Durháns

(1998) arbete. I kursplanen påvisas vad som är specifikt viktigt för ämnet medan det i läro-

planen avses vad skolan som helhet ska erbjuda. I läroplanen presenteras olika former av

kunskaper som eleven ska få möjlighet att möta i alla skolans ämnen. Jag anser att dessa

kunskapsformer kompletterar kursplanens centrala intentioner.
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KUNSKAPERNAS FYRA F

Som nämndes ovan går det att läsa i Lpf 94  om olika former av kunskap:

Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och

förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Undervisningen får inte

ensidigt betona den ena eller andra kunskapsformen (Lpf 94 s 4).

Att särskilja de olika kunskapsformerna åt är viktigt för att kunna visa på olika kunskapers

mångfald. Men det innebär också en risk att särskilja dem, kunskaperna kan komma att

uppfattas som enskilda kunskaper med inga samband mellan varandra. Alla kunskapsformer

måste samverka och ses som komplement för och till varandra för att kunna ge en så

sammanhängande helhet som möjligt (SOU 1992:94).

FAKTA

Faktakunskap är kunskap i form av regler, överenskommelser och information. Att någonting

betraktas vara fakta innebär att vi människor har kommit överens om att så förhåller det sig.

Denna kunskapsform ”kan mätas i termer av mer eller mindre, något vi har eller inte har”

(SOU 1992:94, s 65) Faktakunskaper är fristående, de är inte kopplade till varandra i

sammanhang eller i övergripande mening (Andersson 2001). Vad som idag betraktas vara

önskvärda faktakunskaper är vad vi kallar ett ”det egna kulturarvet” eller de ”mer beständiga

kunskaperna” (Lpf 94 s 2-3). I Lpf 94 går det att bl.a. läsa dessa stycken rörande skolans

förmedling av kulturarvet: ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos

eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på” (s 1) eller  ”Skolan ska förmedla

sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i

samhället behöver” ( s 3). Kursplanen för Historia står det att läsa att eleven ska få: ”insikt[en]

om det egna kulturarvet, liksom om andras” (Kursplan och Betygskriterier 2005, s 1).

FÖRSTÅELSE

Förståelse innebär att ”begripa, uppfatta meningen eller innebörden” i olika företeelser (SOU

1992:94 s 65). Genom att tillägna oss strukturer och begrepp och använda dem för vår

förståelse för olika företeelser får vi en gemensam referensram i samhället (SOU 1992:94).
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Eleven ska med hjälp av studiet av historia kunna känna inlevelse i det förgångna och kunna

sätt sig in i de människors liv och tankar utifrån deras förutsättningar. Denna insikt skapar

förutsättningar för samarbete och ökad förståelse i dagens samhälle (Kursplan och

Betygskriterier 2005). Eleven ska efter avslutad kurs i Historia A också ”förstå innebörden av

vanliga epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp” (Kursplan och Betygskriterier

2005, s 3). Eleven ska även kunna förstå att dessa begrepp ger ämnet en kärna och struktur

(Kursplan och Betygskriterier 2005).

FÄRDIGHETER

Färdighetskunskap är att vi vet hur något ska genomföras och att vi kan genomföra det (SOU

1992:94). Kunskap som färdighet är, i historieämnet, de metoder som eleven ska lära sig

känna igen och använda sig av. Några av dessa metoder är att kunna utöva källkritik samt lära

sig att bedöma tillförlitligheten och värdet hos bilder, texter, medier m.m. Vidare ska eleven

utveckla ett kritiskt tänkande och analytiskt betraktelsesätt, lära sig att formulera slutsatser,

göra sammanfattningar, göra urval samt lära sig att kunna se kopplingar mellan då – nu –

sedan (Kursplan och Betygskriterier 2005). I kursplanens betygskriterier för vad en elev ska

ha lärt sig efter avslutad kurs som kan betraktas vara färdigheter i ämnet är: ”kunna analysera

[...] och tolka orsakssammanhang [...], ”kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika

perspektiv”, ”kunna diskutera några av dagens händelser [...] samt ”kunna formulera sina

tankar [...]” (Kursplan och Betygskriterier 2005, s 3).

Eleven ska med hjälp av historiska studier kunna utveckla förmågan att självständigt resonera

kring dagshändelser utifrån ett historiskt perspektiv. Studiet ska också bidra till att reflektion i

andra ämnen kommer till stånd (Kursplan och Betygskriterier 2005).

FÖRTROGENHET

Förtrogenhetskunskap kan också benämnas som bakgrundskunskap eller som tyst kunskap.

Förtrogenhetskunskap ”är ofta förenad med sinnliga upplevelser” (SOU 1992:94, s 66).

Förtrogenhet kan komma att uttryckas i olika bedömningar, ”vi ser, känner och ”vet” när

något är på gång” (SOU 1992:94, s 66).

Att ha förtrogenhet i något innebär också att ha ingående kännedom om något (Bonniers

svenska ordbok 1996, s 172). Lpf 94 talar om att alla eleven ska genom skolans undervisning

få ”förtrogenhet med Sveriges kultur och historia” (Lpf 94, s 1).
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SAMMANFATTNING AV STYRDOKUMENTENS INTENTIONER OCH

KUNSKAPENS FYRA F

Lpf 94 och kursplanen i historia menar att ämnet ska innehålla moment i undervisningen som

gör att eleven ska kunna utveckla att se samband mellan detaljer och helheter, att kunna se en

klar kronologisk linje i historien men också kunna se samband mellan helheter d.v.s. kunna se

att historien består av orsak – verkansfaktorer, att händelser inte är isolerade från varandra och

att det finns ett samband mellan då - nu - sedan. Kursplanen tillsammans med Lpf 94 avser

också att eleven med hjälp av studiet av historia ska kunna utveckla och forma sin identitet,

känsla för empati och historiska sinne. De färdigheter som lyfts fram som centrala är att

eleven ska utveckla förmågan att bedriva källkritiskt tänkande. Kursplanen och Lpf 94

framhåller också vikten av att eleven ska få möjlighet att möta olika perspektiv på historien

samt få möjlighet att ta del av alla kunskapens former (fyra f:n) och att inget av dessa ska

premieras före de andra. De olika kunskapsformerna kan inte få innebörd var för sig, utan är

förbundna med varandra.

UPPSATSENS SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

Denna uppsats har som syfte att undersöka hur relationen ser ut mellan styrdokumentens

centrala intentioner för ämnet historia och den kunskapssyn som kommer till uttryck i ämnets

prov. För att besvara detta syfte har en frågeställning formulerats:

På vilket sätt kommer de intentioner styrdokumenten har med ämnet historia till uttryck i de

undersökta proven?

AVGRÄNSNINGAR

Uppsatsens fokus ligger på Historia A, dels på grund av att det är en grundkurs i ämnet där

den kronologiska historien bildar de historiska baskunskaperna, dels på grund av att denna

kurs (om än i lite förkortad version) snart blir ett kärnämne på gymnasiet.

Anledningen till att placera fallstudien på gymnasienivå är att i de lägre åldrarna integreras

ofta historieundervisningen i SO- undervisningen och därmed kan det bli problematiskt att

undersöka historieämnet separat.
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Prov kan ske både muntligt, skriftligt och praktiskt (Korp 2003). Denna uppsats ämnar endast

granska skriftliga prov. Vad som också är relevant att nämna är att denna uppsats inte ska

undersöka vad elever har svarat på frågorna eller vad pedagogerna har haft som mall för

rättning, utan denna studie är endast inriktad på frågornas konstruktion och innehåll och hur

de förhåller sig till styrdokumentens intentioner med historieundervisningen och dess syfte.

Proven kommer från två olika skolor på två orter i Mellansverige. Orsaken till detta urval är

vad Magnus Sverke (2004) skulle benämna som bekvämlighetsskäl, kontakter finns på dessa

skolor.

Undersökningen baserar sig på 16 stycken prov (med totalt 221 frågor) utlämnade av fyra

pedagoger.  Pedagogerna kunde frivilligt lämna vilka prov de ville. Det medförde att

fördelningen av antalet överlämnade prov, samt spridningen av behandlande ämnen varierar

mellan pedagogerna. I och med denna frivillighet måste en medvetenhet om vad som kan

saknas i empirin uppmärksammas. Dessa prov behöver således inte utgöra någon generell bild

av hur pedagogernas prov utformas. Medvetna eller omedvetna val från pedagogernas sida

kan ha gjorts vid utlämnandet av proven, d.v.s. prov som pedagogerna är mindre nöjda med

kan ha valts bort och prov de är nöjda med kan ha valts att framhållas.

METOD

När all forskning, kvalitativ som kvantitativ, görs måste undersökningens reliabilitet och

validitet tas i beaktande. I en kvalitativundersökning kan inte tillförlitligheten bedömas i

siffror som det görs vid kvantitativa forskningar. Istället handlar det om att kunna beskriva

hur insamlandet av undersökningsmaterialet gått till och hur detta material har organiserats på

ett sätt som ger materialet rättvisa. Vad som är viktigt i alla undersökningar, kvalitativa som

kvantitativa, är att ta ställning till undersökningens generaliseringsmöjligheter. Kan under-

sökningen uttala sig om något annat än själva undersökningen eller är undersökningen så liten

i sitt omfång att den endast kan visa på tendenser (Göteborgs universitet 2006).

I denna uppsats kommer jag, som jag redan nämnt, att undersöka hur relationen ser ut mellan

styrdokumentens centrala intentioner för ämnet historia och den kunskapssyn som kommer till

uttryck i ämnets prov. För att kunna genomföra denna undersökning har jag gått tillväga på

följande vis:
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För att kunna ta fram ämnet historias centrala intentioner i styrdokumenten har jag använt mig

av Ewa Durháns (1998) arbete. Hon lyfter fram fem intentioner i styrdokumenten som hon

anser vara centrala för ämnet; kronologi, källkritik och bevisföring, historiemedvetande,

empati och historiskt sinne samt perspektiv på historien. Men undersökningen kommer att

utökas med en sjätte intention, de fyra kunskapsformerna som Lpf 94 lyfter fram som centrala

för alla ämnen i skolan.

Provfrågorna har först lästs översiktligt och sedan har jag lyft fram vissa framträdande drag i

frågornas konstrueringar med hjälp av Korps (2003) provindelningar. Dessa indelningar är,

som jag nämnt tidigare, konventionella prov där underkategorierna är kortsvarsfrågor och

essäfrågor. I essäfrågorna finns ytterligare underkategorier; faktareproducerande frågor,

problemlösningsuppgifter samt frågor av kreativ karaktär. Den andra typen av prov är de

autentiska proven som är konstruerade för att vara användbara utanför klassrummet där de

efterliknar situationer som kan hända i verkligheten (Korp 2003). Jag har också sammanställt

hur många frågor som finns i varje indelning. Avsikten med detta är dels att visa att de frågor

som väljs att presenteras i undersökning visar en så rättvis bild som möjligt av det empiriska

materialet, dels för att också tydligare visa att alla indelningar Korp (2003) använder sig av

har inte framkommit i denna undersökning. Provfrågor som innehåller drag av kreativ

karaktär och autentiska prov finns inte representerat i undersökningsmaterialet och därför

finns de inte med i resultatet.

Provfrågorna har därefter delats in i underkategoriseringar för att ytterligare lyfta fram de

olika frågekonstruktionerna i proven. Dessa underkategoriseringar är inte indelade efter Korp

utan här konstruerade efter detta undersökningsmaterials innehåll. I undersökningen

presenteras endast ett urval av provfrågorna. De utgör då de mest ”typiska” frågorna för sin

typ av kategori, men inte nödvändigtvis för vilket innehåll provet har. Urvalet av fråge-

exempel från proven till resultatet har valts ut genom att varje underkategori har fått

exemplifierats av de mest ”typiska” frågorna. Har det funnits liknande frågor i många prov

har exemplen valts ut så att proven har fått samma utrymme i resultatet.
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Utifrån Durhán (1998) och Korp (2003) har jag sedan bedrivit textanalys av provfrågorna för

att undersöka provfrågornas kunskapssyn. Textanalysen har varit av hermeneutisk art, d.v.s.

en första översiktlig läsning av texterna har resulterat i en beskrivning av några framträdande

drag i proven, och en preliminär indelning i korta och essäfrågor. Därefter har provfrågorna

detaljgranskats i syfte att undersöka implicita antaganden som pedagogerna förmedlar i sina

provfrågor5.

                                                
5 Denna tankegång om den hermeneutiska texttolkningen lutar jag mig mot Gilje och Grimens (1991) bok
Samhällsvetenskapernas förutsättningar och Knut Kjeldstadlis (1998) bok Det förflutna är inte vad det en gång
var. De menar att hermeneutik betyder förstå eller tolka. När en hermeneutisk metod används så är användaren
ute efter att förstå eller tolka andra personers tankar, tankegångar och målsättningar.
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RESULTAT: TEXTANALYS

Undersökningen består av totalt 16 prov med innehållande 221 frågor. Proven sträcker sig

från det antika Grekland fram till Andra världskrigets slut. Flera av proven behandlar samma

epok eller ämne.

SAMMANSTÄLLNING AV STUDIENS 16 PROV

REPRODUKTION AV KUNSKAP

Kortsvarsfrågor
Undersökningen innehåller 82 kortsvarsfrågor. Alla kortsvarsfrågor har likheten att de

efterfrågar en reproduktion av fakta från elevens sida. Kortsvarsfrågor innehåller till stor del

frågekonstruktionen Vad? När? Vem? Vilka/Vilket? Var? och svaret kan ges i mycket

kortfattad form, ofta med ett eller ett par ord. Denna reproduktion av fakta innebär att kunskap

i ämnet historia är något som kan konstateras vara ”rätt” eller ”fel” d.v.s. historia är ett exakt

ämne. I dessa svar på frågorna som eleven lämnar kan det röra sig om att den ska svara ja

eller nej, eleven behöver inte motivera sina svar eller visa att den förstår vad den svarar på,

historia blir en lång rad sammanhangslösa händelser där inga orsak – verkan tankar finns.

Denna typ av historia är så att säga atomistisk den lämnar ytliga och fragmentariska

kunskaper hos eleven. Denna form av kunskap skulle kunna liknas vid den kunskap

Jeopardydeltagare besitter eller den kunskap korsordslösare behöver.

”Vad” frågor

”Vad var en stadsstat?”

”Vad var en legosoldat?”

”Vad kallades köpmännens sammanslutningar?”

”Vad kallades hantverkarnas sammanslutningar?”

”Vad kallades de två samhällsklasserna i det gamla Rom?”

Vad kallas tiden 1660-1718?”

”Ordet nazism är egentligen en förkortning. Av vad då?”

”Vad var typiskt för den gotiska stilen?”

”Vad kallades de ångmaskiner som av egen kraft kunde förflytta sig på hjul?”
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Dessa exempel är ”vad” frågor som efterfrågar att eleven ska ge en form av ordförklaring.

Det är inte fråga om förklaring i den bemärkelsen att eleven behöver förstå vad exempelvis en

stadsstat innebär eller kunna se likheter eller skillnader med andra samhällsskick. Till svar i

dessa frågor räcker det med att eleven kan en synonym till ordet eller vet vad det kallas för att

svara rätt på frågan.

De exempel som följer nedan är en annan form av ”vad” frågor. I dessa frågor är specifika

aktörer kopplade till ”vad”.

”Vad gjorde Ceasar i Gallien?”

”Vad är följande personer kända för (kort svar): a Magnus Eriksson

b Birger Jarl c Ansgar d Kristian II e Sten Sture d.y. f drottning Margareta”

”Vad heter bergsmannen som stod i spetsen för uppror mot fogdeväldet 1434?

Han är känd för oss Örebroare han finns som staty på Stortorget.”

”Vad blev Chamberlain känd för?”

Första exemplet ovan, om vad Ceasar gjorde i Gallien, är tämligen vid i sin frågekonstruering.

Alla svar som ges i anslutning till denna fråga måste i någon mening betraktas vara ”rätta”.

Ceasar måste underförstått ha gjort många saker i Gallien, så som äta, sova, läsa, tala m.m.

men det är inte vad frågan har som troligt svar. Denna fråga måste eleven för att svara ”rätt”

på, veta vad Ceasar gjorde i Gallien enligt vad läraren underförstått menar vad han gjorde där.

Frågans innebörd är alltså om eleven har förstått lärarens budskap om det relevanta i Ceasars

liv.

Den lokalhistoriska frågan om Engelbrekt, innehåller egentligen också mer information än

vad den efterfrågar hos eleven. Lokalhistoria är något som styrdokumenten har som ett

perspektiv på historien som elever ska och bör ta del av. Detta anser styrdokumenten explicit

att eleven kan använda för sin identitetsbildning (Lpf 94, Kursplan Historia). Men för att

läsning om lokalhistorien ska kunna bidra till elevens identitetsbildning kan det inte endast

vara fakta om lokalhistorien utan att denna historia sätts i ett sammanhang.
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”När” frågor

”När” frågor efterfrågar årtal, d.v.s. tidpunkter i historien, men i denna form av fråga har även

frågor om vad som hände vid en särskild tidpunkt placerats in.

”Jerusalem förstördes år 70. Var det för[e] vår tideräkning eller efter?”

”Vad hände vid Poitiers år 732?”

”När ägde det trettioåriga kriget rum?”

”Var och när stupade Gustaf II Adolf?” (min understrykning)

”När hade Tyskland sin svåra inflation och vilka drabbades hårdast av den?”

Först exemplet om Jerusalems förstörelse har eleven 50% chans att gissa rätt på frågan, eleven

behöver inte kunna frågan för att svara rätt. Tredje och fjärde frågorna i exemplet efterfrågar

liknande svar, båda har det 30 åriga kriget som utgångspunkt. Första av dessa exempel

behöver eleven endast placera in kriget i rätt århundrade, det andra exemplet kräver ett exakt

årtal för att svaret ska betraktas vara rätt.

”Vem” frågor

Dessa frågor efterfrågar aktörer, enskilda eller grupper som svar. Frågorna kan innebära att

eleven oftast ska kunna ett namn, veta vad denne person eller grupp av människor har gjort

eller vilka de är.

”Vem var Kleopatra?”

”Vem var kejsare vid Jesu födelse?”

”Vem var furstinnan av Närke?”

”En av upplysningsfilosoferna påverkade mer eller mindre direkt flera

kungar i Europa. Vem var det?”

”Vem hittade på uttrycket ”Upplysningen?”

”Vem skrev Lagarnas anda?”

Frågan om Kleopatra är en tämligen öppen som fråga. Den kan lika gärna ha placerats som en

essäfråga beroende på hur eleven uppfattar frågan. Eleven kan tolka denna fråga som om

”skriv allt du kan” om Kleopatra men också uppfatta den som att endast ”svara med ett ord”

och då svara på vad hon gjorde, d.v.s. hon var farao.
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Exemplet om vem som var furstinna av Närke är dels en fråga som efterfrågar ett namn men

är också en lokalt förankrad fråga. Men återigen är denna fråga, liksom Engelbrektfrågan (se:

”vad” frågor) en fråga som innehåller faktabaserad kunskap om den lokala historien. Eleven

behöver inte förstå exempelvis varför denna kvinna var furstinna, endast kunna hennes namn.

”Vilket” eller” vilka” frågor

Dessa frågor har en blandning av vad de efterfrågar, många frågor är dock geografiska. De

första exemplen här exemplifierar geografisk anknutna frågor.

”Vilket rike stred Hannibal för?”

”Vilka länder ingick i Kalmarunionen?”

”Vilka områden lade Belgien resp. Spanien beslag på i Afrika?”

”Vilka europeiska länder hade kolonier länge i nuvarande a) Indo-Kina b) Indonesien?”

”Vilka länder tillhörde de s.k. centralmakterna?”

”Vilka landförluster gjorde Tyskland vid Versaillesfreden?”

Dessa frågor verkar vid första anblicken efterlysa vida geografiska kunskaper, men vid

närmare granskning handlar det uteslutande om namngeografi. Eleven förväntas kunna

namnge länder, men inte tidpunkter eller andra samband. Varför, exempelvis Hannibal stred

för Karthago, är av mindre intresse, jämfört med frågan att det var just Karthago han stred för.

Frågor som exemplifieras här nedan är frågor som söker enskilda personer eller grupper av

människor till svar. Den kunskap som eleven ska framhäva är i stort sett att namnge

associationer, snarare än visa samband.

”Vilken känd svensk under medeltiden hör ihop med Vadstena?”

”Vilken upplysningsfilosof har påverkat USA:s författning genom sin maktdelningslära?”

”Vilka var folkungarna?”

Frågan om exempelvis vilken svensk som hör i ihop med Vadstena ska eleven visa sin

associationskunskap än sin kunskap i att se varför denna person var viktig för Vadstena eller

vad den gjorde för Vadstena.
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”Övriga” frågor

De frågor som exemplifieras under denna rubrik är frågor som uppträder i mindre omfattning

av kortsvarsfrågorna och i andra former än de ovan nämnda exemplen. Det är fortfarande

fråga om ”rätt” eller ”fel” svar som eleven förväntas ge och att frågorna kan besvaras med ett

eller ett par ord.

”Nämn något arv efter romarna på rättskipningens område.”

”Skriv namnet på två folkvandringar”

”En mängd nya vapen togs till bruk under det första världskriget. Ge tre exempel.”

”Rubrik i läroboken: Stalin tar för sig (1939-40). Vad tog han?”

”Vad användes de första ångmaskinerna till?”

”Var Platon demokrat?”

Tredje exemplet här har en märklig konstruering. Orden ”togs till bruk” antyder att dessa

vapen fanns innan kriget och att människorna först under kriget var ”kloka” nog att börja

använda dem. Historia kan tolkas här, genom denna fråga, att vi dagens människor är mycket

klokare och mer ”upplysta” än dåtidens människor. Detta kan skicka fel signaler till eleven

och motverka möjligheten att skapa ett historiskt sinne.

Frågan om vad Stalin tog efterfrågar inte bara elevens faktakunskaper utan också att eleven

ordagrant kan återge den lärobokstext som undervisningen har haft som hjälpmedel. Denna

fråga visar också på att det är enskilda människor som kan påverka historien, Stalin ensam tog

landområden, Stalin ensam styrde landet.

Frågan om Platon kan egentligen stå, liksom Kleopatra frågan (se: ”Vem” frågor), för en

essäfråga. Denna fråga kan lika gärna besvaras med ett ord eller med ett långt svar av eleven.

Denna fråga har också liknande drag med frågan om vad Ceasar gjorde i Gallien (se: ”Vad”

frågor). Inget svar som ges i anslutning till denna fråga kan betraktas vara ”fel”. I detta fall

kan eleven svara ja eller nej och egentligen inget mer.
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Essäfrågor

Skillnaden mellan essäfrågor med faktareproduktiv karaktär och kortsvarsfrågor ligger i att

eleven för att svara ”rätt” på frågan måste producera ett ”längre” svar. Det går inte att besvara

frågan med en eller ett par ord som med kortsvarsfrågorna. De faktareproducerande

essäfrågorna efterfrågar dock samma form av kunskap som kortsvarsfrågor gör. De svar som

eleven lämnar behöver inte bestå i att lämna motiveringar, förklara sammanhang eller visa

förståelse för svaret som anges. Dessa frågor svarar oftast på frågorna vad, vilken/vilka, hur,

beskriv, ge exempel eller berätta i denna undersökning.

Av studiens 221 frågor är 91 av frågorna essäfrågor med faktareproduktiv karaktär. Totalt

innehåller studien 171 frågor med reproduktion av faktakunskap.

”Vad” frågor

De olika vad frågorna i essäfrågorna är blandade i sin form, men första exemplen här ska

eleven visa att de kan specifika händelser.

”Vad hände med Romarriket i slutet av 300-talet?”

”Vad hände med Romarriket i slutet av 400-talet?”

”Vad hände på Stockholms blodbad?”

”Vad hände (kortfattat) vid a Pearl Harbor? b El Alamein? c Stalingrad?”

Dessa exempel ovan visar att det viktigaste i historieundervisningen är att poängtera vad som

händer, inte händelsernas orsaker, samband eller utvecklingar. Historia är nedslag på enskilda

specifika platser och händelser som enligt dessa frågekonstruktioner visar på att historia inte är

orsakssammanhängande.

Dessa exempel som följer nedan är blandade essäfrågor i ”vad” konstruktion.

”Vad ville Demostenes?”

”Vad sade John Locke om den mänskliga kunskapen?”

 ”Natturrätten, vad var det?”

”Vad bestämdes på Alsnö 1280?”

”Vad hade kyrkan för intresse av upptäcktsresor?”

”Vad säger boken om Islams och arabernas sätt att styra sina erövrade områden?”
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Frågan om vad Demostenes ville är lik frågan om vad Ceasar gjorde i Gallien (se vad frågor).

Outsagt måste Demostenes ha velat göra mycket i sitt liv. Men denna fråga menar vad

Demostenes ville i en specifik situation, men vilken denna outsagda situation är måste eleven

förstå själv för att kunna svara rätt på frågan. Mycket lik Demostenes frågan är frågeexemplet

om John Locke. Han bör också ha uttalat sig tämligen mycket om den mänskliga kunskapen,

men även här måste eleven underförstått veta vad pedagogen avser med frågan och vad, som

då, anses vara rätt svar. Båda frågorna indikerar att det är tämligen ointressant att veta varför

Demostenes ville göra det där viktiga eller i vilket sammanhang Locke sa något om mänsklig

kunskap.

Det sista exemplet ovan är återigen en fråga som tycks vara kopplat till någon form av

lärobok som används i undervisningen. Svaret ska ges i form av vad boken säger om detta,

inte vad eventuellt eleven kan utöver undervisningen. Frågan menar också underförstått i sin

frågeform att alla araber är muslimer och alla muslimer är araber d.v.s. frågan fastslår att de är

identiska med varandra. Därmed osynliggörs exempelvis frågan om islams utbredning,

samtidigt som styrelsesättet blir en isolerad faktor utan samband med denna utbredning.

”Vilken” eller ”Vilka” frågor

Dessa frågor är blandade till innehållet. De har inga gemensamma drag utöver just

konstruktionen vilken eller vilka.

”Vilka länkar höll ihop grekerna?

”Vilket var förspelet till det hellenska förbundet!”

”Vilken ny syn på vetenskap framträdde under upplysningen?”

”Vilka ekonomiska orsaker till imperialism i slutet av 1800-talet kan man finna?”

”Vilka farhågor hyste Edén angående sitt eget parti?”

Det andra exemplet här ovan indikerar på att det hellenska förbundet hade en upptakt. Men

formuleringen antyder att det inte är några historiska processer som ledde fram till det

helleniska förbundet, utan att förbundet uppstod för att det just uppstod.

Det tredje exemplet, antyder att upplysningen och den nya vetenskapssynen är två skilda

utvecklingar. Vetenskapssynen utvecklades oberoende av upplysningen och inte att upp-

lysningen innebar eller innehöll en ny syn på vetenskapen.
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”Hur” frågor

Utifrån dessa frågor ska eleven svara på vilket sätt något har ändrats eller formulerats. Svaren

är i sig själva blir mer ett konstaterande från elevens sida, d.v.s. de centrala slutsatserna har

pedagogen i frågan redan dragit, eleven förväntas endast fylla i dessa frågors bakgrunder.

”Hur hade de tekniska förutsättningarna för oceanfärder förändrats?”

”Hur gjorde engelsmännen jordbruket effektivare?”

”Hur formulerade Luther sin kätterska idé?”

Frågan rörande Luther visar på en klar ståndpunkt av historiskt perspektiv. Luther var en

kättare, inte en befriare eller revolutionär, och Luthers tankar är bara idéer, d.v.s. hans tankar

om religionen förringas till att vara tankar eller uppslag. Att dessa idéer bildar en ny teologi

framgår inte. Detta visar, enligt min uppfattning, att historien utan att det utsägs läses från ett

perspektiv som anses vara det rätta.

”Ge exempel” frågor

Flera av frågorna i proven uppmanar eleven att ge exempel i sina svar.

”Ge exempel på adelns stora makt inom ekonomin vid mitten av 1600-talet”

”Städerna som växte upp hade olika ursprung. Ge exempel!”

”Städer som växte fram under den här tiden hade sitt ursprung enligt boken på tre sätt.

Nämn två av dessa!”

Två av exemplen har liknande frågeformulering. Men den senare skiljer sig i det att det svar

som eleven ska ge är kopplat till läromedlet i undervisningen. Liknande frågor har tidigare i

undersökningen lyfts fram som exempel (se Kortsvarsfrågornas övriga frågor samt essä-

frågornas ”vad” frågor). Denna fråga vill att eleven uttryckligen nämner två punkter av tre

från läroboken för att ge rätt svar. Genom att eleverna ska visa sin faktakunskap i form av vad

läroboken säger, kan det uppfattas som om att historia är en exakt vetenskap.
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”Berätta” frågor

I proven finns flera frågor som efterfrågar elevens berättarkunskaper. Under denna rubrik har

exempel som redogör och beskriv också placerats. Dessa frågor uppmanar eleven också att

berätta vad hon eller han kan.

”Berätta om korstågens orsaker!”

”Berätta om Gustaf Vasas insatser som svensk kung?”

”Vad berättar julevangeliet om Romarriket?”

”Berätta vad du känner till om feodalism.”

”Vad känner du till om Digerdöden?”

”Redogör för hur den romerska republiken styrdes. Svara utförligt.”

”Ge en beskrivning av den medeltida staden!”

Dessa exempel, ovan, uppmanar eleven att berätta allt hon eller han kan, snarare än att  berätta

vad som är väsentligt. Näst sista frågan i detta exempel uppmanar eleven till och med att svara

så utförligt som möjligt.

Undersökningen innehåller ett prov, med en fråga som säger till eleven att: ”Välj ut tre

punkter från stormaktstiden och berätta vad du kan!” Provet består sedan av 22 stycken satser

i punktform där eleven då ska välja ut tre punkter och berätta vad hon eller han kan utifrån

dem d.v.s. eleven ska producera sin/sina egen fråga/frågor och besvara den/dem. Dessa

punkter är t.ex:

• 1718

• Magnus Gabriel De la Gardie

• Indelningsverket

• Karl IX

• Räfst och reduktion

• Westfaliska freden

Detta prov visar med dess utformning att historia är av den berättande formen. Liksom en

sagoberättare ska eleven visa vad den kan i ämnet. I och med denna utformning anser jag att

detta prov skiljer sig från de övriga proven i undersökningen. Detta prov kan i viss mån även

betraktas vara en så kallad kreativ fråga då eleven fritt kan formulera sitt svar, men jag väljer

ändå att betrakta det som faktareproducerande då eleven måste välja att utforma sitt svar efter

givna punkter och att eleven endast får uppmaningen ”berätta vad du kan!”.
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PROBLEMLÖSNING SOM KUNSKAP

Under denna rubrik presenteras essäfrågor med problemlösningskaraktär. Dessa frågor

efterfrågar att eleven ska använda sina färdigheter i ämnet, d.v.s. eleven ska exempelvis

jämföra, förklara varför, diskutera /resonera, utreda, motivera eller visa vad händelser

innebär men sammantaget också visa förståelse i ämnet och för sin egen kunskap. Av studiens

221 frågor är 50 av frågorna av problemlösande essäkaraktär. Flera frågor innehåller

problemlösning i flera led eller svarar på uppmaningarna utred och förklara, varför, vad

innebär samt motivera. Andra frågor som faller utanför dessa indelningar finns i denna

undersökning under övriga frågor.

”Problemlösning i flera led”

”Vad innebar begreppet demokrati i det antika Grekland? Redogör för utvecklingen från

kungavälde till demokrati, diskutera även hur demokratin utvecklades i Aten. I denna

redogörelse ska namnen Perikles, Platon och Demostenes finnas med på något sätt. Till slut,

fundera kring och jämför antikens demokrati med dagens demokrati, vilka likheter och

skillnader finns?”

”Berätta om kvinnornas liv i Grekland. Ta även upp vilket syfte kurtisaner och konkubiner

hade. Jämför och fundera kring skillnader och även om det finns likheter med dagens

kvinnor och deras liv.”

Dessa två frågor kräver av eleven att hon eller han dels kan de grundläggande

faktakunskaperna, diskutera, redogöra/berätta men att de också kan sätta dem i perspektiv till

idag. Eleven ska också kunna fundera och jämföra utifrån sina egna kunskaper om ämnet.

Dessa två frågor efterfrågar av eleven att den ”använder sig av sitt” historiemedvetande.

Eleven ska för att besvara problemformuleringarna sätta samband mellan då och nu. Men,

enligt min mening, får de viktiga ämnena i dagens samhälle, t.ex. demokrati och genus (i detta

fall förekomsten av prostitution) även fungera som viktiga i de historiska samhällena också.
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”Tänk dig att du är historielärare på ett gymnasium. Förklara för dina elever på vilka sätt de

antika grekerna har präglat historien, var kom de ifrån, hur såg de på slavarna och

slavhandeln, vilka följder fick den utvecklade sjöfarten.”

För att kunna besvara denna fråga måste eleven sätta sig in i en annan persons (d.v.s.

pedagogens) ställe. Med detta kommer frågan åt styrdokumentens centrala intention i form av

empati. Eleven får föreställa sig själv hur det är att vara pedagog och välja vad som ska tas

upp i undervisningens innehåll, därmed kan det sägas att eleven visar vad denne ser, i sin tur,

som viktig kunskap att lära ut.

”Utred” och ”förklara” frågor

”Utred skillnaden mellan namnen Grekland och Hellas!”

”September betyder ”den sjunde”, men är ju den nionde månaden. Förklara – utred!”

”Förklara den katolska kyrkans stora makt över människorna under medeltiden!”

”Redogör för feodalsystemet: hur var det uppbyggt, varför det uppstod och vilka för- och

nackdelar det hade!”

”Hjulet och järnet besegrade kontinentens urbefolkning. Förklara!”

”Redogör för och förklara hur det var möjligt att Hitler kunde få så starkt stöd i Tyskland

redan före 1933!”

Vad dessa frågor efterfrågar är elevens förmåga att föra en diskussion med sig själv utifrån de

faktakunskaper hon eller han har angående dessa ”problem”.

Några av frågorna antyder att historien ses som en anakronism. T.ex. ska eleven med hjälp av

dagens kunskap om kyrkan förklara varför kyrkan hade stor makt över människorna under

Medeltiden. Uppfattningen i denna fråga, enligt mig, blir att visa hur upplysta vi är i dagens

sekulariserade samhälle och hur mycket mer vi vet idag än vad människorna på Medeltiden

gjorde.

”Varför” frågor

”Varför” frågor är mest använda som frågekonstruktioner i de problemlösande essäfrågorna.

En del av varför frågorna är kopplade till enskilda personer, grupper av människor eller

länder.
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”Varför och när blev Ceasar mördad?”

”Varför intog och brände romarna Jerusalem?”

”Varför avrättades Jeanne d´Arc?”

”Varför ansåg regeringen det vara nödvändigt att genomföra en rösträttsreform?”

”Varför kände sig Storbritannien hotat av Tyskland före 1 v.kr?”

Samtliga frågor i exemplen ovan, konstaterar att något har hänt, d.v.s. facit, och att eleven ska

undersöka historien så att säga baklänges och förklara varför det blev så. Därmed antyds det

att historia innebär givna omständigheter och inte situationer som hade kunnat lösas på ena

eller andra sättet.

Exempelvis så är det mordet på Ceasar eller Jeanne d'Arcs avrättning det som behöver

förklaras. Eleverna förväntas rekonstruera den sammansättning av orsaker - eller den enskilda

orsak - som förklarar händelsen. Historien blir därmed en logisk process, A fanns med och

också B därför hände C.

”Varför blev det s[.]k[.] folkvandringar?”

”Varför tror du att man drev mission för att påverka kungarna först och främst i ett land?”

”Karl V var först Luthers vän, sen hans fiende. Varför blev det så? Varför tog utvecklingen

en annan väg i Sverige?”

”Varför blev en konflikt mellan britter och fransmän oundviklig i Nordamerika på 1700-

talet?”

”Varför kunde man nu lägga fabrikerna där de behövdes mest?”

”1700-talet präglades av en kulturrörelse som starkt betonade förnuftet och dess förmåga.

Varför kallas denna kulturrörelse upplysningen?”

”Varför var det modigt att använda sitt eget förstånd?”

Dessa exempel antyder att historien snarare ska betraktas som avslutade kapitel eller ett

fullbordat faktum. Elevens uppgift är inte att förstå de historiska händelserna utan endast

kunna räkna upp alla villkor eller fakta som behövs för att bevisa att hon eller han kan ”sin

historia”. Som exempel kan konflikten mellan britter och fransmän nämnas, eleven ska inte

visa att hon eller han förstår vilka processer som låg bakom konflikten utan endast visa att

varför denna konflikt fanns, alltså inte varför den uppstod eller vilka konsekvenser den fick.
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”Vad innebär” frågor

Med dessa frågor ska eleven svara på vad händelser, skeenden eller metoder betyder och går

ut på.

”Romarna var skickliga politiker och använde ofta den sk söndra och härska metoden för att

styra riket. Vad innebar denna metod?”

”Vad innebar Versaillesfreden mellan Tyskland och dess motståndare utöver de territoriella

bestämmelserna och bestämmelserna om N.F.?” (Nationernas Förbund, mitt förtydligande)

”Vad betydde existensen av en radikal, socialistisk rörelse för rösträttsreformerna?”

Dessa frågor är konstruerade så att eleverna ska tillämpa sin faktakunskap och visa sin

förståelse i att kunna se utöver och dra egna slutsatser av vad som konkret har uttryckts i

undervisningen. Eleven måste här kunna utöver sina faktakunskaper försöka dra egna slut-

satser om exempelvis vad Versaillesfreden innebar i ett större sammanhang.

”Motivera” frågor

När eleven blir uppmanad att motivera sig innebär att pedagogen vill att eleven ska ge

förklaringar i sitt svar.

”Var vikingarna handelsmän eller sk rövare? Motivera ditt svar!”

”Stödde Voltaire Montesquieus idé? (Motivera)”

Frågan rörande vikingarna kan ses från två aspekter. Å ena sidan kan denna fråga ses som ett

exempel på att försöka se historiska människor ur två perspektiv, en del kan se vikingar som

handelsmän andra som rövare. Å andra sidan försvårar formuleringen så kallade den

synvinkeln. Underförstått säger frågan att vikingarna var handelsmän och inte rövare. Frågans

svar blir då för eleven att motivera varför de var handelsmän.

Övriga frågor

Dessa frågor som exemplifieras här nedan uppträder inte i någon större omfattning. Frågorna

efterfrågar elevens färdigheter i att exempelvis jämföra och visa på källkritisk förmåga.
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”Gör en jämförelse mellan Karl V med (sic) Gustav Vasa och Henrik III?”6

”Vilket samband finns det mellan Versaillesfreden och det som hände 20 år

efter denna fred?”

”I diktverket Iliaden är orsaken till trojanska kriget ett människorov (Paris rövar bort sköna

Helena). Finns det någon mer trovärdig förklaring?”

I första exemplet ska eleven jämföra tre enskilda aktörer med varandra. Frågan visar att dessa

tre herrar är viktiga för historien och för att svara på frågan måste eleven veta så mycket som

möjligt om dem för att kunna jämföra dem.

I det tredje exemplet här ska eleven visa prov på någon form av distans eller källkritik till

historien, vilket är styrdokumentens intentioner med ämnet. Eleven måste ställa sig frågan om

det är troligt att en enda person kunde vara orsaken till ett krig och sedan ta ställning till det.

Denna fråga har inget på förhand givet svar i den meningen att eleven själv ska diskutera fram

ett ”trovärdigt” svar.

                                                
6 Troligen måste denna Henrik vara VIII som avses i frågan. Karl V regerade i Tyskromerska riket 1519-1556,
Gustav Vasa regerade i Sverige 1523-1560 och Henrik VIII i England 1509-1547. Skulle fallet vara så att Henrik
III verkligen avses regerade han i England 1216-1258.
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SAMMANFATTNING AV RESULTAT

Denna uppsats har som syfte att undersöka hur relationen ser ut mellan styrdokumentens

centrala intentioner för ämnet historia och den kunskapssyn som kommer till uttryck i ämnets

prov.

De centrala intentionerna i styrdokumenten har tagits fram med hjälp av forskaren Ewa

Durhán (1998). Styrdokumentens (Lpf 94, Kursplan Historia) intentioner är att eleven ska

med ämnet historias undervisning lära sig se ämnets kronologi, få färdigheter i att utöva

källkritiska studier, utveckla sitt historiemedvetande, lära sig att känna empati och få insikt i

det historiska sinnet samt få möjlighet att se olika perspektiv på historien.

Min studie innehåller 221 frågor varav 171 frågor är av faktareproducerande karaktär, både i

kortsvars- och essäform. Denna form av kunskapsefterfrågan utgör således mer än hälften av

studiens alla frågor. Karaktären dessa frågor uppvisar är att historia är atomisk, d.v.s. att

studiet av historia är valda delar av den. Inga samband eller orsak - verkan förklaringar ligger

till grund för dessa frågor. Kunskapen som frågorna efterfrågar är av ren faktakaraktär

tillsammans med former av association och korsordskunskaper. I och med att denna form av

frågekonstruktion efterfrågar endast faktareproduktion av eleven får hon eller han svårt att

visa sina färdigheter och sin förståelse för ämnet. Frågornas svar innehåller många gånger

endast årtal, namn, platser eller synonymer. Den sammanfattande historieuppfattning efter

dessa frågekonstruktioner är att historia läses som ett exakt ämne. De olika perspektiven som

historien läses genom är återigen tämligen atomistiska, det är genom överhetens ögon som

historien ses. Historia blir historia utifrån enskilda elitiska aktörer, begrepp, politik,

geografiska händelser och specifika länder, ekonomi, krig samt teknisk historia.

De problemlösande essäfrågorna är de mest nyanserade frågorna i undersökningen. Dessa

frågor efterfrågar en kunskapsbredd som innefattar fakta, förståelse och färdighetskunskap av

eleven. Denne ska tillsammans med sina faktakunskaper förstå och kunna använda sin

förståelse för ämnet och färdigheter i ämnet. För att besvara dessa frågor måste eleven kunna

förklara, motivera, diskutera, jämföra, resonera samt svara på varför. Dock visar frågorna

svårigheter att belysa historiska händelser eller historien utifrån fler perspektiv.
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Kronologi som kursplanen för historia tar upp som intention med ämnet finns tydligt att se i

empirin. Alla prov består av en eller flera olika epoker eller tematiska indelningar av

historien. Epoker exempelvis Medeltiden, Stormaktstiden, Renässansen och Upplysningen

finns representerade.

Det går att skönja tematiska studier av historien också, exempelvis behandlar proven de båda

världskrigen, imperialismen och de gamla grekerna (som också kan räknas som del i epoken

Forntiden). De många kronologiska nedslagen i historien som dessa prov ger exempel på visar

på att historien läses i kronologisk ordning. Tid behandlas inte explicit i proven, men implicit

antyder frågorna att tiden är en rät linje från forntiden fram till vår tid idag.

Källkritik och bevisföring är mycket en färdighet som eleverna ska visa att de kan utföra. I

denna undersökning får inte eleverna många försök att bevisa att de har den förmågan. Endast

en provfråga efterfrågar elevens källkritiska förmåga och då i mycket begränsad form.

Historiemedvetande är den tredje intentionen  i styrdokumenten. Även denna intention finns i

liten utsträckning i undersökningen. Finns det med är det sambanden mellan då och nu som

eleven ska behandla.

Intentionen empati och historiskt sinne finns även det i liten omfattning i undersökningen. I

många frågor, tolkar jag, att frågeformuleringarna innehåller något slags förakt mot forna

tiders människor tänkande och handlanden. Eleven själv får mycket litet utrymme att själv ta

ställning eller visa upp empati eller historiskt sinne i dessa provfrågor.

Att se historien ur olika perspektiv är ytterligare ett av styrdokumentens intentioner med

historieundervisningen. Provfrågorna uppvisar en mängd olika perspektiv som jag nämnde i

början av denna resultatredovisning. Dessa perspektiv är en del av många olika perspektiv

som historia kan läsas eller ses ur. Men vad denna undersökning kan visa på är att vissa

perspektiv premieras före andra, t.ex. politisk historia, överhetens historia, militär historia.

För att sammanfatta relationen mellan styrdokumentens centrala intentioner i förhållande till

vad som premieras som viktig kunskap i proven kan det sägas genom denna undersökning att

vissa av styrdokumentens mål tenderas att komma tydligare till uttryck än vissa andra mål.
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RESULTATDISKUSSION

Denna uppsats har som övergripande syfte att belysa relationen mellan styrdokumentens

centrala intentioner i ämnet historia och de centrala intentioner som kommer till  uttryck i

historieämnets prov.

Resultatet av undersökningen visar att de centrala intentionerna i styrdokumenten fram-

kommer i provfrågorna, men de olika intentionerna premieras olika och ibland på bekostnad

av varandra. Exempel kan kunskapsformen fakta lyftas fram, denna form premieras mer än de

andra kunskapsfomerna. Tidigare forskning visar att denna skillnad kan bero på flera orsaker.

Lindensjö & Lundgren (2005) menar att skolans ramfaktorer har del i förklaringen. De en-

skilda skolornas kultur och traditioner spelar in menar Berg (1995 jfr 2003). Skolans diskurser

om vad som betraktas vara viktig kunskap att förmedla, ”det sitter i väggarna mentalitet” har

stor inverkan menar (Westlin 2000) medan pedagogernas egen oförmåga att ta till sig och

förstå de intentioner som styrdokumenten förmedlar är förklaringen till glappet enligt Durhán

(1998). Det är naturligtvis omöjligt att utifrån denna begränsade undersökning dra generella

slutsatser men jag kommer nedan att försöka att resonera kring denna problematik utifrån

resultatet som framkommit i den föreliggande undersökningen.

Kronologisk historia är en intention som visas i provfrågorna, men på ett mer begränsat sätt

än vad styrdokumenten avser. Elever ska lära sig att känna till de grundläggande skeendena,

fakta och personerna i den historiska utvecklingen (Kursplan Historia). Men vad som framför

allt påvisas i de undersökta proven är att eleverna får signaler om att historisk fakta och

historiska personer är viktigt att ha kunskap om, men de grundläggande skeendena är mindre

viktiga att känna till. Denna snedvridning i vad som betraktas vara viktigt och vad som är

mindre viktigt lär sig eleven mycket fort. Forskning visar att eleven anpassar sitt sätt att lära,

för att prestera så bra som möjligt på proven (Virta 1997, Skolverket 2000, Korp 2003).

Källkritik och bevisföring är en intention från styrdokumenten som framkommer i mycket

begränsad omfattning i provfrågorna. Jag tror att svaret kanske kan ligga i det Sigward

Casperson (2001) påpekar, historieämnet har tidigare varit ett berättande ämne i skolan och

har inte haft källkritiska studier i undervisningen som tradition, det har istället varit det
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vetenskapliga ämnets tradition. Men det är länge sedan dessa två traditioner integrerades, men

troligt är att den så kallade selektiva tradition som Westlin (2000) talar om, kan ha en stor

förklaringsdel i det hela. Det är svårt och det tar lång tid att bryta invanda och rådande

mönster.

Den form av historiemedvetande som styrdokumenten lyfter fram, att eleven ska lära sig att se

samband mellan då –nu –sedan, kommer i liten utsträckning fram i provfrågorna. De prov

som finns i denna studie visar att elever ska göra kopplingar mellan nu och då, d.v.s. i motsatt

riktning och där ”sedan” är utelämnat. Eleven får utgå från dagens problem och aktuella

debatter och applicera dessa på dåtidens samhälle. Detta är i någon mening inte vad

styrdokumenten avser med studiet av historia. När sambanden mellan då –nu –sedan uteblir i

undervisningen blir det svårt, som jag ser det, för eleven att förstå historien utifrån sin egen

förutsättning. Eleven ska förstå att studiet i historia innebär att kunna lära sig att se samhället,

igår, idag och imorgon är en fortgående utveckling av varandra.

Identitetsskapandet hos eleven är något som helt kommer i skymundan i provfrågorna i denna

undersökning. Den förståelse av sitt lands kulturarv som läroplanen och kursplanen för

historia lyfter fram blir svår att skapa när eleven utifrån lösryckta händelser och fakta ska

bilda sig en historisk identitet.

Svårigheten med historiemedvetande och identitet i undervisningen är att det är problematiskt

att tillämpa genom prov. Dessa aspekter av undervisningen är abstrakta och personliga

(Andersson 2004), d.v.s. det är inte enkelt för pedagogen att få insyn i dessa ofta omedvetna

eller oreflekterade (Durhán 1998) processer, utan att ge eleven utrymme och utmaningen att

synliggöra dem i den övriga undervisningen. Jag instämmer i denna syn och framhåller att

historiemedvetande och identitet inte kan mätas genom enkla frågor med ett givet facit.

Wedman (1988),Virta (1997) samt Korp (2003) påpekar att en pedagog måste vara högst

uppmärksam på vilka signaler de sänder genom proven till sin elev. Formuleringar av

provfrågor kan räcka för att omkullkasta exempelvis skolans arbete med elevens förmåga att få

historiskt sinne och känna empati för andra. Flera frågeformuleringar i denna undersöknings

provfrågor anser jag att de snarare stjälper än hjälper eleven att skapa empati och historiskt

sinne. Exempelvis ställs en fråga till eleven om Islams och arabernas sätt att styra sina erövrade

områden (se s 22). Denna fråga skickar signalen till eleven att alla araber är muslimer och alla
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muslimer är araber, vilket olyckligtvis kan spä på uppfattningen av att historien och dagens

samhälle antingen är så som Karlsson (1998) påpekar, svart eller vit.

Hermansson Adler (2004) visar att traditionellt undervisas historia ur överhetens och de

enskilda aktörernas perspektiv, samt det politiska perspektivet dessutom med ett visst mått av

årtalsfixering. Karlsson (1998) påpekar att historieämnets undervisning också är

händelsefixerat. Hermansson Adler och Karlssons påståenden stämmer väl överens med

föreliggande undersöknings resultat. Många av provfrågorna efterfrågar elevens kunskap om

enskilda människor och då gärna ur kungars och andra politiska personers synvinkel. Även

det politiska perspektivet finns representerat i provfrågorna. Men den årtalsfixering som

Hermansson Adler (2004) talar om kan inte denna undersökning visa prov på. Visserligen

förekommer årtalsfrågor, men inte i den omfattningen att det skulle vara rättvisande att säga

att det är fråga om årtalsfixering. Den händelsefixering som Karlsson (1998) talar om

framkommer dock. Många av frågorna i proven efterfrågar elevens kunskap i att beskriva vad

som hände, eller vad som gjordes eller hur det gick till vid en specifik händelse.

I undersökningen tenderar provfrågorna att också ställas ur det globala och nationella

perspektivet framför det lokala perspektivet. Lpf 94 lyfter fram att alla dessa perspektiv ska

finnas med i undervisningen. Kursplanen för historia talar om att eleven ska ha möjlighet att

läsa historia ur folkets perspektiv. Förklaringen till att denna undersökning i mångt och

mycket stämmer överens med den klassiska bilden av vad historieundervisningen, där historia

läses utifrån överhetens perspektiv, kanske kan finnas återigen hos Westlin (2000) och hans

tankar om den selektiva traditionen.

Undersökningen visar en avsaknad av kreativa frågor och autentiska prov. Provfrågorna är till

största delen utformade på ett objektivt sätt med bl.a. rätt och fel frågor vilket inte ger

utrymme för kreativa och autentiska aspekter. Detta kan bero på vad jag har försökt att visa

på, historia i skolan är mångt och mycket fortfarande ett rent skolämne. Kunskapen skapas i

och för skolan, när den egentligen är avsedd att skapa kunskap och beredskap för livet utanför

skolan.

Denna studies provfrågor visar tendenser på att efterfråga faktakunskaper i ämnet historia,

dvs. många kortsvarsfrågor och reproducerande essäfrågor ger inget utrymme för något annat

än objektiv, given faktareproduktion. Wedman (1988), Virta (1997) och Korp (2003) påpekar

i sina forskningar att de encyklopediska kunskapskontrollerna som finns i dagens prov rimmar
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illa med styrdokumentens intentioner. Men det ska påpekas att faktakunskaper i ämnet ska

och bör eleven också lära sig, det står uttryckligen i Lpf 94 och kursplanen, men vad som

läroplanen också poängterar är att ingen kunskap ska premieras på bekostnad av de andra

kunskaperna i skolans ämnen. Men eftersom skolan är mål och resultatstyrd kanske de

mätbara kunskaperna premiers då de är lättare att rätta och betygsätta. Den viktiga frågan att

ställa sig i detta sammanhang är vad dessa provfrågor i undersökningen ger för signaler till

eleven. Det har tidigare konstaterats att eleven anpassar sitt studerande i ämnet för att kunna

prestera så bra som möjligt på de enskilda proven (Virta 1997, Korp 2003, Skolverket 2000).

Genom denna uppsats har jag blivit mer uppmärksam på vilka signaler vissa fråge-

formuleringar kan missuppfattas eller sända fel eller helt motsatta signaler än vad som kanske

är tänkt från början. Genom mina tidigare erfarenheter, VFU eller det jag tagit del av genom

läsning, trodde jag att vissa pedagoger skulle vara ”fast” i det tänkandet av rätt och fel

formuleringar. Att min undersökning endast skulle visa på detta tänkande var jag dock inte

beredd på. Men jag måste dock uppmärksamma att min undersökning inte kan visa på några

generella drag utan endast är en indikation på att några pedagoger fortfarande har detta

tänkande och att de formulerar prov som efterfrågar rena faktakunskaper hos eleven. För att

gå vidare och för att kunna dra mer långtgående slutsatser tror jag att det krävs mer arbete ute

i skolorna och fortsatt forskning som exempelvis observationer av interaktionen i klassrum

eller djupintervjuer med lärare för att komma åt denna problematik.
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