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Abstrakt 

Vid varje arbetsområde på högstadieskolan skall läraren presentera olika kunskapsmål som 

eleven skall nå upp till i slutet av arbetsområdet. Denna uppsats behandlar just detta ämne 

med inriktning på fyra elever i klass nio kring arbetsområdet andra världskriget. I detta 

arbetsområde har eleverna skrivit en rapport som skall behandla en övergripande bild kring 

andra världskriget. Elevernas rapporter bedöms här främst ur ett summativt perspektiv men 

till viss del även formativt. Resultatet av denna studie är att eleverna på ett eller annat sätt når 

upp till lärarens kunskapsmål men det finns tydlig problematik kring formuleringen av dem. 

 

Sökord: Kunskapsmål, summativ bedömning, formativ bedömning, bedömning, målstyrning, 

rapportskrivning, examination, andra världskriget.  
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1 Inledning 
När jag under mina olika praktiker har varit ute i skolans verklighet har jag stött på många 

olika intressanta fenomen. Ett av de märkligaste och kanske vanligaste fenomen är nog att 

elever som har fått samma planering, läroböcker, undervisning mm ändå kan tolka och svara 

på uppgifter helt olika, inte bara betygsmässigt utan också att eleverna har koncentrerat sig på 

nästan helt olika fakta.   

     I början av ett nytt arbetsområde bör läraren presentera kunskapsmålen som eleverna skall 

uppnå, men når eleverna dessa mål och i sådana fall i vilken utsträckning? Enligt min egen 

erfarenhet från skolan är dessa mål många gånger en utopisk tanke. Låt säga att det i en klass 

finns tjugo elever, det betyder också att det finns tjugo helt unika och olika individer där ingen 

är den andre helt lik. Det finnas en naturlig skillnad mellan hur dessa elever tolkar saker och 

ting. Enkla förklaringar på detta problemområde skulle kunna vara att det just finns en 

skillnad mellan elevernas personligheter. En annan ”enklare” förklaring skulle kunna vara just 

att eleven har brist på sömn, ätit dåligt eller att det finns något annat som påverkar 

koncentrationen även hos den duktigaste eleven. Vi har alla dagar som vi själva betraktar som 

lite sämre och att det finns faktorer som påverkar just för stunden är inget konstigt i sig. 

Anledningen till att vi tolkar olika kan bero på flera olika faktorer. Flera av dessa faktorer går 

det bara att spekulera kring. I flera fall kan nog inte eleven själv svara på varför det blev ”fel” 

resultat. Det har nog drabbat alla någon gång i skolan att det har lämnats in något som kändes 

rätt så bra och som sedan visade sig inte nå upp till det som läraren hade förväntat sig.  

     Den amerikanska forskaren John Biggs1 hävdar att det finns två olika former av 

inlärningar, yt- och djupinlärning. En elev med ytinlärning koncentrerar sig på den enskilda 

faktan medan en elev med djupinlärning koncentrerar sig på att se helheten inom varje 

område.2 Likaså finns det en viss skillnad mellan hur elever kan besvara frågor. Sten Arevik 

och Ove Hartzells3 forskning har kommit fram till ett elvapunktsprogram där de tar upp 

elevers olika sätt att besvara frågor. Biggs, Arevik och Hartzells tankar kommer att tas upp i 

teoretisk utgångspunkt.   

     När eleven bedöms och skall betygsättas har läraren flera olika faktorer att ta hänsyn till. 

Läraren bör ha en övergripande bild av elevens kunskap, från det att eleven började till dess 

att eleven slutar skolan. Läraren skall ha en uppfattning kring vad eleven har presterat på 

prov, muntliga redovisningar, skriftliga rapporter samt elevens aktivitet under lektionens 

                                                             
1 Biggs är professor i psykologi.  
2 Biggs, 2003:14-17.  
3 Arevik och Hartzell är lärare och lärarutbildare i samhällsorienterade ämnen vid lärarehögskolan i Stockholm 
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gång. Bedömningen av eleven kan ske på två olika sätt enligt den svenske forskaren Steve 

Wretman4, antingen genom summativ eller formativ bedömning. En summativ bedömning 

sker vid bestämda tillfällen då eleven examineras och sedan gör läraren en övergripande 

bedömning av elevens resultat.5 Att bedöma en elev formativt är att bedöma eleven utifrån ett 

bredare perspektiv. Det vill säga vad eleven har presterat vid examinationer men även under 

lektionstid. Vid en formativ bedömning är det viktigt att se elevens utvecklingsprocess.6 Med 

denna bakgrund kommer jag att undersöka några elever presterar utifrån lärarens kunskapsmål 

vid en enskild examination i den långa bedömningsprocessen. Med lärarens kunskapsmål 

menar jag de kunskapsmål som läraren sätter upp för eleven vid de olika arbetsområdena.  

      

1.1 Syfte och frågeställning 

I början av varje arbetsområde bör läraren presentera de kunskapsmål som eleven skall nå upp 

till. Eleven har sedan i uppgift genom att till exempel en examination visa att de har nått upp 

till dessa kunskapsmål. Enligt flera forskare finns det olika sorters kunskaper samt att den kan 

framföras på olika sätt. Forskare visar också att det finns faktorer som ständigt påverkar 

arbetsområden vilket kan göra att lärarens mål inte alltid blir vad som är planerat i början av 

arbetsområdet.7 Som tidigare nämnts i inledningen har jag själv uppfattat att eleven kan lyfta 

fram olika sorters fakta samt olika nivåer av kunskaper i slutet av en examination. Med detta 

som bakgrund finns det en viss problematik inom varje arbetsområde. Mitt syfte med den här 

studien är analysera om och hur några elever når upp till lärarens kunskapsmål. I det här fallet 

är arbetsområdet andra världskriget där eleverna skall skriva en rapport kring andra 

världskriget. Studien kommer att vara fokuserad på läroprocessens slutresultat och elevernas 

rapporter kommer delvis att analyseras med de aktuella kunskapsmålen som redskap. Denna 

studie kommer att vara fokuserad på om det finns någon problematik eller några brister kring 

elevens resultat i förhållande till lärarens uppsatta kunskapsmål inom just detta arbetsområde. 

Till studien ställs följande frågeställningar:  

 

- Når eleven lärarens uppsatta kunskapsmål? 

- Vad har eleven uppnått samt vad har eleven inte uppnått i kunskapsmålen? 

 

                                                             
4 Wretman är doktorand i pedagogiskt arbete.  
5 Wretman, 2008:29.   
6 Wretman, 2008:29.  
7 Se avsnitt 3.1.  
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Eleverna kommer först och främst att analyseras var för sig för att djupare kunskaper ska nås 

om varje enskilt fall, om och hur varje elev uppnår de uppsatta kunskapsmålen. För att få 

djupare förståelse hur varje elev uppnår kunskapsmålen kommer de senare även att 

sammanställas mot varandra.  

 

1.2 Avgränsning 

Min studie kommer att vara begränsad till en mindre skola på västkusten med ca 220 elever. 

Ämnet är andra världskriget inom SO för en niondeklass. Fyra elever i en och samma klass 

har ställt upp. Jag kommer inte att koncentrera mig på betygen på rapporterna utan bara om 

och i vilken utsträckning eleven inom det här arbetsområdet når upp till lärarens kunskapsmål. 

Likaså kommer lärarens syn på det hela inte vara intressant utan det jag kommer att använda 

mig av är elevens perspektiv, hur eleven har uppfattat kunskapsmålen och hur eleven sedan 

försöker nå upp till dessa mål.  

     Denna studie kommer att vara fokuserad på ett arbetsområde och det är andra världskriget. 

Studien kommer också att till stor del vara fokuserad på elevernas examination kring andra 

världskriget, det vill säga ett enda nedslag på hela elevens termin. Detta gör att studien kring 

andra världskriget till viss del blir summativ eftersom vad eleven presterar under arbetets 

gång inte kommer att analyseras. Denna studie skulle däremot kunna bidra till en formativ 

bedömning kring eleven. Detta om studien hade följt eleverna under en längre tid. Tholin 

skriver: ”Formativ bedömning ges under arbetets gång, och syftet är att för det mesta ge den 

typ av information som gör det möjligt att göra förbättringar under arbetets gång.”8 Vid en 

formativ bedömning är det viktigt att ge respons till eleven för att ge eleven viktig vägledning 

för elevens utvecklingsprocess samt nå upp till uppsatt mål.9 Det är just det som denna studie 

skulle kunna bidra med. Genom en analys av vad eleven presterat i detta arbetsområdes 

examination skulle det vara möjligt att ge kännedom om hur eleven kan utvecklas och gå 

vidare i sitt lärande. Min analys kommer att göra nedslag på tre olika punkter. Dessa är: 

 

- Lärarens uppsatta kunskapsmål för det aktuella arbetsområdet.  

- Elevens egen uppfattning och tankar kring dessa kunskapsmål.  

- Elevens rapporter i förhållande till kunskapsmålen.  

                                                             
8 Tholin, 2007:12. 
9 Wretman, 2008:29-30.   
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1.3 Rapportskrivning om andra världskriget 

Arbetsområdet kring andra världskriget har varit under en sexveckorsperiod inklusive en 

veckas lov. Den lektionstid eleverna har fått är ca 2,5 timmar i veckan. Arbetsområdet är ett 

utav de större under hela terminen och mycket tid har gått till detta. Det arbete som eleverna 

skall göra är en rapportskrivning om andra världskriget. Eleverna får relativt fria händer att ta 

med det de själva känner är viktigt. Däremot har läraren har gett eleven en mall som de kan 

följa men det är inget krav att följa den till punkt och pricka. Eleverna fick forma sitt arbete 

som de själva ville. För att ha något att utgå ifrån har eleverna fått en punktlista med 

beskrivning vad arbetet bör innehålla. Denna är:  

 

Tabell 1. Rapportskrivningens innehåll.10  
Rubrik:  Beskrivning:  

Hitlers väg till makten  

 
Ge en utförlig bakgrund hur Hitler kom till makten.  

Beskriv förändringen i samhället, politiskt och 

socialt. 
Kriget i Europa 

 
Vad hade Hitler för målsättning med sin politik i 

Europa? Berätta hur de nordiska länderna 

påverkades av kriget i Europa. 
Kriget blir ett nytt världskrig 

 
Hur kunde en konflikt i Europa utveckla sig till att 

bli ett nytt världskrig? Beskriv krigets förlopp i 

Europa, Afrika och Atlanten.  
Den slutliga lösningen Vad är den slutliga lösningen? Idag finns det 

personer som förnekar förintelsen, hur ser du på 

detta? Argumentera!  
Krigets vändpunkter 

 
Berätta om olika vändpunkter i kriget och varför 

dessa var det?  

Krigets resultat 

 
Vilka blev följderna av andra världskriget?  

Går det att säga att det finns några vinnare i kriget?  

 

Följer eleverna denna mall får eleven en god uppfattning kring hur andra världskriget 

utspelade sig samt kännedom om centrala begrepp, personer orsaker med mera. Mallen gör 

också att eleven inte skall missa något som anses vara relevant för arbetsområdet. Nackdelar 

med en mall kan däremot vara att vissa elever hämmas. Elever som annars kan vara 

                                                             
10 Norlander, 2008 a.   
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fritänkande kan nu istället ”fastna” i den här mallen och därmed missa att ta med olika nya 

perspektiv.  

1.4 Kunskapsmål kring arbetsområdet andra världskriget 

De kunskapsmål som läraren har satt upp för detta arbetsområde är följande.   

 
- Kunna redogöra för viktiga gestalter, idéer och förändringar i den historiska utvecklingen kopplat till 

andra världskriget.  
- Kunna se sambanden mellan händelserna under såväl första som andra världskriget samt hur de 

påverkat dagens samhälle.  
- Vara medveten om och kunna ge exempel på att historiska händelser och förhållanden kan betraktas på 

olika sätt.11 
 
Dessa kunskapsmål kan delas in i två olika kategorier. Den första punkten är fakta som enkelt 

kan läsas till medan de andra punkterna är mer djupare frågor. Det är fakta som eleven måste 

komma till insikt för att kunna förstå. För att besvara dessa punkter måste eleven reflektera 

samt argumentera för att kunna ta ett ställningstagande kring hur detta hänger ihop.  

Ett dilemma är att kunskapsmålen innehåller ganska luddiga begrepp. Var går till exempel 

gränsen för ”viktiga gestalter”? Det som betraktas som viktig för den ena eleven kanske inte 

är det för den andra. Kan en elev argumentera för sitt ställningstagande så kan vilken gestalt 

som helst betraktas som viktig. Detta dilemma gäller samtliga punkter.  

 

1.5 Andra världskrigets lektioner för rapportskrivningen 

Undervisningen kring detta arbetsområde är upplagd på olika sätt. Mycket av lärarens 

tillvägagångssätt är att ha så varierad undervisning som möjligt. Finns det däremot ett visst 

mönster allt. De olika undervisningsformerna är:  

 

Tabell 2. Undervisningsformer kring Andra världskriget 

Undervisningsform Innebörd 

Genomgångar Här berättar läraren kort om olika händelser rörande andra världskriget. 

Dessa genomgångar är ytliga detta för att inte ge eleverna direkta svar 

på frågorna till rapportskrivningen, utan att de ska till viss del också få 

leta sig fram till svaren. Materialet till dessa lektioner bygger mestadels 

på läroböckerna men även på Nationalencyklopedin.  

                                                             
11 Norlander, 2008 b.  
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Film Eleverna har fått se en dokumentärserie i tre delar. Filmerna ger en 

väldigt övergripande bild av andra världskriget. Tanken med dessa 

filmer är att ge eleverna fakta men även att eleverna själva ska få en 

uppfattning av kriget genom autentiska bilder. Med dessa filmer tas det 

också upp en tankekarta för att ge eleverna en sammanfattning av det 

som anses vara viktigast med filmen. 

Diskussion Tanke med dessa diskussioner är att eleverna ska kunna sätta sig in i 

kontext kring andra världskriget. Exempel på detta är ”Hur kunde 

Hitler få sådant starkt stöd att han kunde ta sig till makten”? 

Eget arbete Detta innefattar arbetsuppgifter dels från läroböckerna och dels 

instuderingsfrågor som givits ut av läraren själv. Däremot är flera av 

frågorna också inspirerade av läroböckerna. När eleverna kände att de 

hade fått tillräckligt med fakta började de senare också att skriva på 

rapportskrivningen.  

 

Även om det finns ett visst mönster i undervisningen har dessa olika former varit 

kombinerade med varandra, till exempel har genomgångslektioner varit kombinerade med en 

diskussion. Detta för att variera undervisningsformen under lektionerna samt genom att 

kombinera de olika genomgångsformerna. Detta kan ge eleverna mer förståelse för andra 

världskriget. Genom lektioner har eleverna fått fakta via olika medier. All undervisning är 

kopplad till och skall passa ”Rapportskrivningens innehåll”,12 detta för att hjälpa eleven under 

arbetets gång. Som tidigare nämnts skall inte undervisningen ge eleven några raka svar 

angående arbetsområdet eftersom eleven själv måste söka svar på sina frågor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Se tabell 1, sida 7. 
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2 Metod 
Anledningen till att metoden beskrivs så här tidigt i studien är för att få möjlighet till att kunna 

behandla några av de författare till den litteratur som senare kommer tas upp i kapitel 3.   

 

2.1 Tillvägagångssätt  

Jag analyserar elevernas skriftliga rapporter utifrån mina frågeställningar. För att få ytterligare 

en uppfattning om hur eleverna har tänkt under rapportskrivningen kommer dessa elever 

också att intervjuas. De elever som deltar i arbetet är två flickor och två pojkar. Elevernas 

namn är redigerade till Calle, Frida, Lisa och Pelle. 

     Intervjuerna med eleverna skedde var för sig i ett klassrum som eleverna kände väl till. 

Detta för att eleverna skulle känna sig bekväma och kunna svara så ärligt som möjligt på 

intervjufrågorna. Eleverna intervjuades i slutet av arbetsområdet men de var inte klara med 

sina rapporter. De hade heller inte någon uppfattning om vad de hade presterat betygsmässigt. 

Detta för att betyget inte skulle styra elevernas svar under intervjun. Innan själva intervjun 

fick eleverna läsa igenom kunskapsmålen för att sedan kunna svara på intervjufrågorna.  

     Uppsatsen är en kvalitativ studie. Den blir då inriktad på ”mjukare” data så som till 

exempel analys av intervjuer eller textmaterial. En kvantitativ studie genom insamlig av data 

ger en mer statistisk analys. Även om kvalitativ och kvantitativ studie skiljer sig åt verkar de 

ständigt med varandra. Den ena kan inte verka utan den andra.13 Att använda en kvalitativ 

metod för uppsatsens problemområde är mer passande eftersom målsättningen är att få 

djupare förståelse hur eleverna har försökt nå upp till kunskapsmålen.  

2.2 Material 

Det material som kommer att användas är först och främst elevernas skriftliga rapporter som 

lämnats in i slutet av arbetsområdet. För att få en djupare insikt i hur dessa elever har tänkt 

under arbetets gång har jag även intervjuat dessa elever. För att få full förståelse kring 

arbetsområdets uppgifter och upplägg kommer även lärarens material att beskrivas, så som 

kunskapsmålen, tips om hur rapporten kan läggs upp etc.  

     För att återge en överblick kring forskning i detta ämne kommer jag att använda mig utav 

litteratur. Under arbetets gång har jag strävat efter att ha primärkällor i så stor utsträckning 

                                                             
13 Patel, Davidsson, 2003:14. 
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som möjligt men av tidsskäl i vissa fall har jag ändå varit tvunget att använda sekundärkällor. 

Till min teoretiska utgångspunkt kommer jag däremot att använda mig utav primärkällor.  

 

2.3 Metoddiskussion och procedur 

För att få elever som ville ställa upp för min uppsats frågade jag inför samtliga i klassen vilka 

som var intresserade av att ställa upp på en mindre intervju. Det jag berättade i förväg till 

eleverna var att jag håller på att skriva en uppsats på lärarutbildningen och behöver intervjua 

några elever. Det är inte några speciellt svåra frågor. Jag påpekade också för klassen att det 

finns igen elev som på något sätt är ”bättre eller sämre” passande till intervjun. Då det gäller 

att göra studier som utgår ifrån barn/ungdomar är detta alltid ett känsligt ämne eftersom 

barn/ungdomar kanske inte har samma reflekterade förmågor som en vuxen har. För att 

minimera att någon av dessa elever på något sätt skulle ta skada har studien varit inspirerad av 

vetenskapsrådets etiska regler. Därför kommer eleverna att garanteras anonymitet och 

konfidentialitet.14 Det enda kravet var att eleven ska lämna in rapporten i tid samt att jag 

behöver två flickor och två pojkar för att få en jämn könsfördelning. De elever som deltar har 

på sätt och vis utvalda av mig. Detta gjorde jag medvetet eftersom jag inte ville att min 

uppsats skulle falla för att någon elev inte lämnat in sin rapport. Jag kan därför inte utesluta 

att mitt resultat kunde se annorlunda ut om jag hade valt elever som lämnat in uppsatsen efter 

slutdatumet.   

     Till min studie kommer som sagt fyra elever att delta. Detta är fyra helt olika individer 

med fyra olika personligheter samt fyra olika sätt att tolka de uppsatta målen. När det gäller 

elevernas kunskap och betygsnivå är den väldigt varierad. Mätt utifrån kursbetygen i den 

aktuella terminen har två av eleverna betyget G i SO och de andra har betyget VG. De båda 

VG eleverna jobbar hårt för att ha så högt betyg som möjligt. En av G eleverna kämpar för att 

få högre betyg men det räcker oftast inte ända fram medan den sista eleven är rätt nöjd med 

sitt betyg. Anledningen till författaren känner till detta är enligt tidigare bedömningar och 

dialoger med eleverna under praktiken.  

     Studien kommer att lägga stor vikt vid elevernas rapporter och det kan tyvärr finnas vissa 

svagheter med dessa. Detta finns risk att detta inte blir helt representativ. Eftersom läraren har 

satt upp ett slutdatum när rapporten ska vara inne kan det finnas en tidspress. Detta skulle 

kunna medföra att eleverna känner sig stressade och lämnar in rapporten trots att de inte är 

nöjda med den. Bedömningen hur och om eleverna når lärarens kunskapsmål kommer att ske i 
                                                             
14 Vetenskapsrådet, 2007:3-5.   
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slutet av arbetsområdet då eleverna har lämnat in sina rapporter. Bedömningen kan alltså 

betraktas som summativ.15 Ett annat sätt att bedöma en elev som tidigare nämnts formativt. 

Under arbetets gång får eleven feedback av sin lärare för att kunna utvecklas.16 Att bedöma 

rapporterna summativt kan tyckas orättvist emot eleven eftersom elevens resultat bedöms just 

vid ett enda tillfälle i detta arbetsområde. En formativ bedömning hade varit mer rättvis för 

eleven samt också visat tydligare om eleven nått upp till kunskapsmålen ur ett bredare 

perspektiv.  

     Då det gäller min egen roll kring elevernas arbetsområde har jag själv haft några av 

lektionerna. Dock är det den ordinarie läraren som har haft den största delen av 

undervisningen. Likaså då det gäller all form av planering och tillvägagångssätt av 

arbetsområdet är det den ordinarie läraren som har mest inflytande.  

     Jag har haft min praktik hos dessa elever under en tremånadersperiod och har en 

uppfattning kring elevernas personligheter. Att jag har undervisat dessa elever kan påverka 

min studie, speciellt då det gäller intervjuerna. Eftersom jag intervjuade eleverna samt delvis 

hållit i undervisningen kan detta ha påverkat deras svar. Det är möjligt att eleverna inte ville 

svara ärligt på frågorna för att kritisera min undervisning. Något som jag påpekade innan 

intervjun var att jag inte skulle ta illa vid mig om någon hade något negativt att uttala om min 

undervisning. Däremot fick jag inte denna uppfattning kring eleverna utan det kändes som om 

eleverna svarade ärligt. Likaså hade jag redan innan en uppfattning kring hur eleverna skulle 

prestera inom detta arbetsområde.  

     Min egen roll kommer också att återspegla vid ett par tillfällen då eleverna pressenteras var 

för sig där min personliga uppfattning kommer att återspegla hur jag har uppfattat eleverna. 

Att ordinarie personal som ständigt har kontakt med dessa elever skulle ha en annan 

uppfattning kring dessa elever är högst troligt.     

     Att uppsatsen behandlar fyra elever samt att dessa går i en och samma klass gör även det 

att uppsatsens resultat kan ifrågasättas. Det går inte att utesluta att resultatet kunnat se 

annorlunda ut om undersökningen hade skett med fler elever eller om det hade skett på olika 

skola.   

     Eftersom det finns några sekundärkällor i mitt arbete kan dessa ha vissa brister. Då de av 

naturliga skäl kan ha ett visst avstånd till ursprungskällan gör detta att de fakta som finns i 

sekundärkällan förvrids en aning. Här har jag strävat efter att ha författarnas 

högskolekompetens för att minimera detta problem. Däremot då det gäller författaren Ulf 

                                                             
15 Wretman, 2008:29.  
16 Wretmans, 2008:29 
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Viklund som är både gymnasielärare samt läromedelsförfattare finns det svagheter eftersom 

han då inte uppfyller de krav som min studie vill ha. Hans författarpartner däremot är 

universitetslektor i Umeå. 
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3 Bakgrund  

3.1 Överblick över tidigare forskning  

Då det gäller forskning kring den här uppsatsens problemområde är den omfattande. För att ge 

en uppfattning kring det vetenskapliga läget kommer här att lyftas fram perspektiv från olika 

forskare. Anledningen till att dessa har valts ut är för att de har god kännedom om det 

arbetsområde uppsatsen behandlar. Några av de aspekter som har påverkan på vad eleverna 

presterar i skolan.  

 

Elevens faktakunskap 

Elevens faktakunskaper skiljer sig detta självklart från elev till elev. Den amerikanske 

forskaren John Biggs17 hävdar att hänvisar till ett forskningsexperiment där studenter fick en 

text som de skulle lära sig och som sedan skulle återberättas. Resultatet visade sig sedan 

kunna delas in i två delar, något som forskarna kallade för djup- och ytinlärning. Studenter 

som har ytinlärt en text hade bara lärt sig enskilda faktadetaljer i texten och såg inte helheten i 

den. De andra studenterna som hade djupinlärt texten hade istället koncentrerat sig på 

helheten och sorterat bort de enskilda faktadetaljerna. Genom att studera yt- och djupinlärning 

går det också att urskilja flera perspektiv. Då det gäller ytinlärningen utifrån studenternas 

perspektiv är det vanligt med till exempel en negativ bild av skola och/eller missuppfattningar 

kring ett arbetsområde. När det gäller djupinlärning däremot är det till exempel vanligt att 

eleven har en positiv inställning och/eller en insikt om att det är ett viktigt arbetsområdet.18  

     Det finns alltså en viss skillnad mellan elevernas faktakunskap då det gäller yt- och 

djupinlärning, inte bara resultatmässigt utan också tankemässigt eftersom elevens attityd 

gentemot ett arbetsområde varierar. Vilken form av fakta eleven tar till sig skiljer också sig åt. 

Det finns två former, avsiktlig och oavsiktlig inlärning. Ofta tar människan till sig oavsiktliga 

fakta. Det är heller inte ovanligt att denna form av fakta är sammankopplad till ett visst 

känslomässigt laddat tillfälle. Denna form av fakta finns i minnet under en mycket lång 

tidsperiod. Avsiktlig inlärning är att personen försöker lära sig genom att själv ta till sig fakta. 

Mycket av denna inlärning handlar om att koppla fakta med meningsfull betydelse, att se 

faktas relevans. Självklart är minnet begränsat och det finns en tydlig koppling mellan minne 

                                                             
17 Biggs är professor i psykologi. Värt att notera är att hans forskning utgår från högskolestudenter men jag har 
ändå bedömt att  hans forskning kan tillämpas på högstadieelever.   
18 Biggs, 2003:14-17.  
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och tid. Desto längre tiden går, desto mer faller bort ur minnet.19 Människan tar till sig olika 

fakta beroende på vilken relevans denne ser med detta. Detta är något som skiljer människor 

åt och det en elev ser som relevant kanske inte betraktas som relevant av en annan elev.  

 

Problematik vid målstyrning 

Även om de olika uppsatta målen är klara finns det flera olika faktorer som kan påverka ett 

arbetsområde. Fysiska faktorer som påverkar är till exempel tillgång till bibliotek eller 

möjligheter till studiebesök. Eftersom läraren och eleverna har en viss tidspress på sig och 

måste bli klara med ett arbetsområde inom en viss tid har det visat sig att detta har stor 

inverkan. Läroböcker är sedan länge ett etablerat material då det gäller undervisningen. Hur 

läroböckerna används varierar från lärare till lärare men ett vanligt fenomen är att 

undervisningen utgår ifrån eller inspireras av det som står i böckerna. Det är heller inte 

ovanligt att boken är detsamma som kursen. Självklart har även läraren som person en 

inverkan i undervisningen. Skolan handlar inte bara om att förmedla kunskap utan också att 

fostra eleverna inför vuxenlivet samt bli en ”god medborgare”. Det vill säga att följa ”den 

dolda läroplanen”. Det är lätt att läraren själv hamnar i fokus då läraren skall bemöta de olika 

eleverna. Läraren skall framstå som en bra människa och vara en förebild i elevernas ögon. 

Detta kan göra att undervisningen blir vinklad och målen kommer i skymundan.20  

 

Bedömning av elevens kunskaper  

Då det gäller forskning kring bedömning är den tämligen omfattande men problemet med 

mycket av denna forskning är att den är beställd av olika myndigheter vilket gör att den sällan 

har en objektiv utgångspunkt.21 Dagen bedömning och betygsättning ger skolorna ganska fria 

händer till att besluta om detta själva så länge läroplanen är utgångspunkten. Tidigare 

läroplaner hade mer klara riktlinjer då det gäller till exempel innehåll och olika metoder för 

skolorna. Nu ser det annorlunda ut och detta är något som bestäms till stor del lokalt. Problem 

med detta var att bedömningen av elever inte alltid blev helt rättvis. Skulle en elev bli bemött 

likvärdigt på två olika skolor eller av två olika lärare för samma arbete? Det finns röster som 

riktar stark kritik för att bedömningen inte blir likvärdig och/eller rättvis.22 I 

utbildninginspektionen NU-03 kom skolverket fram till att om ett målrelaterat betygsystem 

ska fungera korrekt måste eleven informeras om vilka förväntningar läraren ställer på eleven. 

                                                             
19 Marton, Dahlgren, Svensson, Säljö:2001:24-27. 
20 Linde, 2000:10-18. 
21 Lindberg, 2007:132. 
22 Tholin, 2006:90-94. 
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Läraren och eleven måste regelbundet föra en dialog mellan varandra.23 Skolverket har 

sammanställt de vanligaste bristerna som olika utvärderingar visat. Några exempel på detta är 

att lärarens kunskap brister, läraren diskuterar kunskapsmål för lite med eleverna och att 

läraren har brister med uppföljning vid lokal styrning.24 Skolverket anser också att det finns 

allt för många elever inom SO-ämnet som inte har nått upp till ett godkänt betyg men har trots 

detta ändå fått godkänt. Eleverna själva har en annan uppfattning. I en undersökning uppgav 

över 70 % av eleverna att de har blivit rättvist bedömda i ämnet SO.25 

     Enkelt uttryckt går det att säga att det finns två sidor kring det här dilemmat. En klar 

majoritet av eleverna själva anser att de blir rättvist bedömda. Däremot ser skolverket flera 

brister med lärarnas bedömningar av eleverna. Anledningen till detta består av flera olika 

faktorer.  

     Det finns vissa problem då läraren bedömer sina elever. Tholin skriver:  

 
”En elev som på ett prov har alla rätt har påtagligt visat måluppfyllelse, givet att provet är 

korrekt konstruerat, men var går gränsen när man kan säga att elevens kunnande nått målen? 

Denna fråga tangerar en annan: hur många gånger måste en bedömare, till exempel en lärare, 

se måluppfyllelse för att kunna säga att en elev nått målen? Räcker det med att man visar detta 

vid ett tillfälle eller behövs flera?”26 

 

Det Tholin poängterar är att det är svårt att säga när en elev kan sägas nå upp till målen. Det 

som läraren kan säga med säkerhet är endast bedömning vid en enskild examination om 

eleven nått de uppsatta målen.  

     Likaså hävdar Christina Wikström att det finns flera olika faktorer som är problematiska 

då det gäller bedömning. Forskning har till exempel visat att bedömning av eleven skiljer sig 

avsevärt från skola till skola. Ett annat problem är att det finns en viss könsskillnad mellan 

bedömningar. Flickor bedöms överlag bättre än pojkar detta trots att pojkar oftare presterar 

bättre då det gäller prov.27  

 

 

 

 

                                                             
23 Thorin, 2006:103-105. 
24 Tholin, 2006:108.  
25 Tholin, 2006:103-105. 
26 Tholin, 2007:11.  
27 Wikström, 2007:27-31. 



 17 

Rapportskrivning som examination 

När det gäller att ha någon form av rapport som examination är detta bra på två sätt enligt 

Ference Marton och Shirley Booth.28 Dels får läraren ett betyg i slutet av arbetet och dels får 

eleven kunskap under skrivandets gång. Uppsatser kan delas in i tre olika aspekter, rapport 

som en diskussion, rapport som en synpunkt eller rapport som en återgivare. Då eleven 

använder sig utav sin rapport som en diskussion har eleven ett ställningstagande som byggs 

upp genom olika data. Detta för att göra sitt ställningstagande mer övertygande. Då det gäller 

att använda sin rapport som en synpunkt är rapporten uppbyggd av återtolkningar av olika 

element samt en kombination av viktiga argument. I det här fallet är själva datan inte speciellt 

viktig. Slutligen då det gäller att använda rapporten som en återgivning saknas ett 

tolkningsperspektiv. Rapporten är ”en ordnad framställning omfattande idéer och fakta”. 

Rapporten har inga argument eller ställningstagande.29  

 

Utvärderingens påverkan på eleven 

Efter varje arbetsområde är det viktigt att läraren utvärderar arbetsområdet. Detta för att få 

klarhet i hur väl eleverna har uppnått målen ett arbetsområde samt hur de ska gå vidare till 

nästa. Enligt Sture Långström och Ulf Viklund30 kan utvärderingen påverka eleven på tre 

olika sätt, att motivera, sortering av kunskap och självförtroende. Får eleven bra motivation 

kan detta hjälpa eleven på ett bra sätt inför framtiden. En skoltrött elev kan växa och göra bra 

ifrån sig. Eleven kan också lära sig att sortera vilka fakta som är relevant vid en examination. 

Detta för att inte få sämre resultat för att eleven tagit med något som inte är relevant för 

arbetet. Självförtroendet är förstås också viktigt, vid en bra utvärdering kan detta hjälpa en 

svag elev att vässa och göra bättre resultat ifrån sig. Eleven kan ta lärdom kring sina misstag 

och detta kan göra att eleven förbättrar sig till nästa examination. För att få en riktigt bra 

utvärdering är det viktigt att läraren ställer olika krav på sin utvärdering. Frågor som läraren 

skulle kunna ställa till sig själv skulle till exempel kunna vara är resultatet rättvist och 

jämlikt? Är resultaten pålitligt?31 Utvärdering kring ett arbetsområde är viktigt både för elev 

som lärare. Goda utvärderingar kan göra så att eleven utvecklas och förbättrar sina resultat till 

exempel då det gäller rapportskrivning men även läraren får en uppfattning vad som skall 

utvecklas tills nästa arbetsområde.  

                                                             
28 Morton är professor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Booth är fil. Dr vid 
centrum för pedagogisk utveckling på Chalmers tekniska högskola.  
29 Marton, Booth, 2000:46-47.  
30 Långström är lektor vid lärarutbildningen i Umeå och Viklund är läromedelsförfattare samt gymnasielärare.  
31 Långström, Viklund, 2007:116-123. 
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3.2 Teoretisk utgångspunkt  

Till min teoretiska utgångspunkt använder jag mig utav Sten Arevik och Ove Hartzells32 

modell för att klassificera ”tankekvaliteterna” i olika grupper. Modellen består av elva olika 

enskilda punkter men endast fem av dessa punkter kommer att användas i denna studie. Även 

om dessa punkter redovisas var för sig går de ständigt in i varandra.33 De punkter som 

kommer att användas för studien är:   

 

A. Förmåga att systematisera och hitta mönster. Inom ett ämne samlar eleven ihop 

olika data från olika källor och genom dessa försöker eleven systematisera och se 

mönster i den insamlade data. Exempel på detta i ämnet historian skulle kunna vara att 

få olika historiska händelser i kronologisk ordning.  

B. Förmåga att generalisera. Har eleven denna förmåga så har eleven kommit till en 

insikt då denne ser ett visst mönster i historien. Har eleven insett detta så har eleven 

god erfarenhet i ämnet och eleven kan dra paralleller mellan olika händelser i 

historien.  

C. Förmåga till personligt ställningstagande och förmåga att reflektera kring sitt 

eget tänkande. Detta innebär att eleven kan argumentera för sitt ställningstagande 

utifrån sina egna samt andras reflektioner. Eleven skall också kunna ”stå till svars” för 

sina argument.   

D. Förmåga att i tanken röra sig mellan det konkreta och det abstrakta. Arevik och 

Hartzell hävdar att detta är det väsentligaste för kunskapsinhämtning. Om ett barn 

frågar ”Varför är farfar död?”. Inser barnet hur detta fungerar har barnet fått en 

uppfattning kring hur verkligheten hänger ihop med det teoretiska.  

E. Förmåga till perspektivbyte och inlevelseförmåga i både tid och rum. Detta är en 

förmåga att kunna sätta sig in i ett visst historiskt skeende och/eller i en annan kultur. 

Om eleven kan detta kan denne göra ett ställningstagande utifrån nya perspektiv.    

 

Elevens kunskap kan alltså enligt Arevik och Hertzell framträda på flera olika sätt. För att 

granska hur väl eleverna når upp till kunskapsmålen kommer denna modell i kombination 

med kunskapsmålen att användas då analysering av elevernas rapporter sker. Samtliga 

punkter kommer inte att användas i denna studie detta för att vissa av punkterna inte är helt 

möjliga att användas på femtonåriga elever. Detta för att den undervisningsnivån dessa elever 
                                                             
32 Arevik och Hartzell är lärare och lärarutbildare i samhällsorienterade ämnen vid lärarehögskolan i Stockholm.  
33 Arevik, Hertzell, 2007:59.  
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ligger på inte innefattar samma nivå som denna teori baseras utifrån. Ett exempel på detta är 

punkt K, Förmåga att ta till sig nya begrepp. Självklart får elever i denna ålder ta till sig nya 

begrepp i skolan men inte i någon större utsträckning i förhållande till högre skolor. Det är 

därför inte säkert att varje arbetsområde just innefattar nya begrepp. Elever i denna ålder har 

heller inte samma mogna intellekt som en vuxen och det är inte möjligt att kräva samma 

analyserade eller reflekterade möjligheter som hos en vuxen. Det går därför inte heller att 

begära att eleverna skall nå upp till samtliga av dessa punkter eftersom dessa i vissa fall är 

enklare att använda på högre skolor. Anledningen till att samtliga punkter trots allt redovisas 

är för att teorin inte är komplett om bara några av punkterna skulle lyftas fram. Det skulle 

också göra det svårare att ifråga sätta den teoretiska utgångspunkten för studiens syfte.  

     En annan brist med denna teori är att den behandlar ”tankekvaliteterna” precis som dess 

namn antyder. Bristen med det här är att teorin inte kommer att helt analysera elevernas tanke 

utan mer deras skriftliga rapport. Självklart är dessa två begrepp besläktade med varandra 

men det är inte säkert att tanke och skrift i slutändan blir detsamma.  
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4 Elevens rapporter och deras syn på kunskapsmålen 

4.1 Intervju med elever 

Calle  

Calle tar skolan mycket seriöst och är alltid skärpt under lektionstiden. Han sitter alltid längst 

fram och är oftast mycket aktiv under lektionerna. Andra världskriget har enligt Calle varit 

roligare än de tidigare övriga arbetsområdena inom SO:n. Är ett ämne intressant jobbar man 

betydligt hårdare. Speciellt roligt har det varit att få lyssna på genomgångarna. Det som lyfter 

upp genomgångarna den här gången var att det visades mycket intressanta bilder samt att det 

var med PowerPoint presentationer. Calle anser att undervisningen har varit anpassad till 

kunskapsmålen, men att han skulle nog gärna ha haft lite mer information kring krigets olika 

gestalter. Calle ansåg att han inte skulle kunna skriva rapporten utifrån undervisningen. 

Undervisningen saknade flera detaljer som behövdes för att få en djupare bild  

     Calle har utgått från kunskapsmålen men han säger samtidigt att han ”kanske kunde ha 

utgått mer ifrån dessa punkter”. Han tycker även att han har nått upp till kunskapsmålen samt 

att han kunnat visa detta i sin rapport. Han vill däremot påpeka att han också har gjort bra 

ifrån sig på lektionerna för att kunna visa detta ytterligare.       

 

Frida 

Frida är en mycket glad och pratglad elev. Hon tar skola seriöst men läraren får ofta säga till 

henne att sluta prata. Då hon inte pratar med grannen gör hon bra ifrån sig under lektionerna.  

Arbetsområdet andra världskriget har Frida uppfattat som roligt. Vanligtvis gillar hon inte 

SO-ämnet men det här arbetsområdet har varit det klart roligaste. Dels för att det var 

intressant men också ”för att det var ganska så fritt arbete”. Fridas egen inställning till arbetet 

har varit väldigt positiv. Det var roligt att hon själv fick ta mycket ansvar för detta 

arbetsområde. Undervisningen har varit bra och ”det är roligare att läsa om något som läraren 

själv brinner för inom arbetsområdet”. Enligt Frida har mycket av undervisningen varit 

annorlunda men på ett bra sätt och lyft fram fakta på ett helt nytt sätt, något som Frida själv 

kallade ”outside the box” lektioner.  

Undervisningen har varit ganska anpassad till kunskapsmålen, det hon har saknat är mer kring 

punkten idéer. Likaså tycker hon inte att det var möjligt att göra rapporten bara ifrån 

undervisningen utan böcker och Internet behövs. I rapporten har hon utgått väldigt mycket 

från kunskapsmålen och tycker även att hon har kunnat visa det i rapporten. ”Jag borde inte ha 
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kunnat missa dessa i rapporten eftersom jag verkligen har utgått ifrån dem” men samtidigt 

hävdar hon att det är viktigt att visa sin kunskap under lektionstiden”. 

 

Lisa 

Lisa tar skolan seriöst och försöker alltid göra så gott hon kan. Oftast är hon skärpt under 

lektionstiden men det är inte ovanligt att intresset för lektionen mattar av och det blir roligare 

att prata med grannen. Lisa tycker att arbetsområdet har varit roligt. Enligt henne är det ett 

mytomspunnet ämne och ”det var kul man fick en egen uppfattning”. Undervisningen har 

varit bra och intressant att lyssna på. ”Överlag har det varit bra genomgångar” och dessa hade 

med det viktigaste. När hon får frågan om det finns något i undervisningen som saknades 

säger hon däremot att hon skulle vilja ha mer om fakta om gestalter. Likaså skulle hon vilja ha 

mer kring olika perspektiv. Undervisningen har varit bra men det har inte varit möjligt att 

skriva rapporten enbart utifrån den. Det behövs olika böcker för att få med enskild fakta, 

undervisningen har mest bara gett en övergripande bild. Lisa har inte utgått ifrån 

kunskapsmålen speciellt mycket, mest är det mallen för rapportskrivningens innehåll som har 

varit det mest intressanta. Trots detta tycker Lisa att hon har nått upp till kunskapsmålen. 

”Tycker man att ämnet är intressant är det lättare att nå målen.” Hon hävdar att hon även har 

visat detta i sin rapport. Hon fick med det viktigaste samt hon fick med en bra argumentation.  

 

Pelle  

Pelle är oftast ganska tystlåten och tar inte speciellt mycket plats i klassrummet. Uppgifter 

lämnas alltid in i tid men går nästan aldrig på några fördjupningar eller reflektioner i olika 

arbetsområden. Enligt Pelle har arbetsområdet om andra världskriget varit intressant men 

samtidigt lite stressigt då han tyckte att det ibland var lite för lite tid. Han ansåg att ha behövt 

mer tid till att skriva sin rapport. Undervisningen tycker han har varit intressant och han 

tyckte speciellt om när eleverna fick se på filmer om andra världskriget. Likaså tycker han om 

när läraren visar bilder eftersom ”man då får en helt annan uppfattning”.  

     På frågan om han tycker undervisningen har varit anpassad efter kunskapsmålen tycker 

han det finns några brister. Främst saknade han vilka spår andra världskriget har på dagens 

samhälle. Han skulle även vilja se mer olika perspektiv, att olika historiska fenomen kan 

betraktas på olika sätt. Undervisningen var annars väldigt bra men han anser att 

undervisningen räcker inte bara för att kunna skriva en hel rapport. Läroboken behövs för att 

kunna komplettera undervisningen med detaljer. ”Undervisningen var ytlig” och gav bara en 

övergripande bild. För Pelles del har han inte utgått så mycket ifrån kunskapsmålen utan han 
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har lagt mer energi på mallen för rapportskrivningens innehåll.34 Däremot tycker Pelle att han 

ändå har nått upp till kunskapsmålen och anser sig ha fått mycket ny kunskap. Något han 

också tycker sig ha kunnat visa ganska bra i sin rapport. Det han saknar är att lyfta fram mer 

detaljer samt sina egna åsikter.  

 

4.2 Elevernas rapporter 

Calle  

Calles uppsats är välgjord, såväl textmässigt som estetiskt. Rapporten lämnades in fem dagar 

efter slutdatumet vilket gjorde att han fick mer tid än de övriga eleverna och som tidigare 

nämnts i studien har tiden ofta en inverkan på skolarbetets prestation. Rapporten är på sjutton 

sidor men värt att påpeka är att Calle har fler bilder än de andra. Textmässigt visar Calle i sin 

rapport att han har djupinlärning kring andra världskriget. Detta för att han har en bra 

övergripande bild och ser klart och tydligt helheten kring de olika händelserna som sker under 

kriget. Calle lägger överlag ingen större vikt vid enskild fakta förutom då han har gjort en 

liten fördjupning kring de två atombomberna som fälldes över Japan. Calle använder sin 

rapport som en synpunkt. Detta för att han har många åsikter om de olika händelserna som 

han tar upp och det är tydligt vilken ställningstagande han själv har.  

     Andra världskrigets händelser berättas i kronologisk ordning och han visar förståelse för 

att systematisera och hittar mönster i det fakta han har samlat in från olika källor. De gestalter 

som Calle tar upp är ett flertal personer. Först och främst är det de mest centrala personer som 

till exempel Hitler, Stalin, Churchill och Mussolini men även mindre centrala personer, 

exempel på detta är Goebbels, Göring och Rommel. Den enda personen som pressenteras 

djupare är Hitler själv medan de andra personerna bara nämnts med namn och vad de hade för 

roll i kriget, till exempel general eller premiärminister.    

     De olika idéerna som Calle tar upp är även de ganska begränsade men samtidigt noggrant 

utvalda och är väldigt centrala inom andra världskriget. Först handlar det om Hitler och 

Stalins ickeangrepspakten som han argumenterar och reflekterar utförligt kring. De andra två 

idéerna är blixtkriget och ”den slutliga lösningen”. När det gäller de sistnämnda argumenterar 

han bara genom att redovisa fakta och redovisar sina egna reflektioner kring detta.  

     De förändringar som sker under andra världskriget som Calle tar upp är de som tas upp i 

mallen för rapportskrivningens innehåll. Eftersom Calle följer denna mall rakt igenom i hela 

hans rapport blir det inte att han tillför något direkt nytt utan inspireras helt av mallen. De 
                                                             
34 Se sida 7.  
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punkter han tar upp från mallen är ”Hitlers väg till makten”, ”kriget i Europa”, ”kriget blir ett 

nytt världskrig” samt ”krigets vändpunkter”. Dessa punkter har han även som rubriker i sin 

rapport.   

     Calle visar att han till viss del ser ett samband mellan andra och första världskriget samt 

dagens samhälle. Calle visar tydligt att det finns en koppling mellan första och andra 

världskriget genom att hänvisa till Versaillesfreden. Detta argumenterar han bra för och 

hänvisar till vilka regler som sattes upp för Tyskland samt att dessa inte var rimliga att leva 

upp till. Hitlers politik handlade mycket om att Versaillesfreden var orättvis och Hitler krävde 

hämnd för detta. Calle skriver: 

 
”Efter första världskriget fick Tyskland det svårt. Ibland när man har det svårt så letar man upp 

varför man har det svårt och hämnas för det. Versailles freden hade alldeles för svåra krav för 

Tyskland att klara av, detta fattade USA:s president därför skrev han inte under. Så andra 

världskriget var egentligen bara en hämnd för Versaillesfreden.”35  

  

När det gäller kopplingen till dagens samhälle är Calle inte lika tydlig och underbyggd. De 

exempel som tas fram är att radioaktivitet efter USA:s atombomber och att Tyskland delades i 

två delar, något som blev centralt för Kalla kriget. Argumenten kring atombomberna 

beskriver Calle med att det än idag i Japan föds missbildade barn i större utsträckning i 

Nagasaki och Hiroshima än övriga Japan. När det gäller att Tyskland delades i två delar finns 

det inget underbyggande argument för detta utan bara att detta kom att leda till Kalla kriget.  

     Slutligen när det gäller att vara medveten om att historiska händelser och förhållanden kan 

betraktas på olika sätt nämns detta vid ett tillfälle. Detta är under rubriken ”den slutliga 

lösningen” och det är när han argumenterar för att det finns folk som förnekar förintelsen.  

 
”Det finns folk som förnekar förintelsen. Och jag fattar inte varför, man beräknar att det 

försvann 6 miljoner judar i förintelselägren och koncentrationslägrarna. Vadå liksom, tror de 

dom då att dom bara försvann under mystiska omständigheter? Nää det e skitsnack, judarna 

dödades av Hitler och det finns det klara bevis på det.”36  
 

Calles argumentation är snarlik Lisas då det gäller deras syn på att förintelsen förnekas och 

även han har förmåga till perspektiv byte. Calle känner till att den förnekas men inte vilka 

argument som används. I sin argumentation visar han tydligt vart han står i frågan och han 

                                                             
35 Calles rapport, 2008. 
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ställningstagande i detta fenomen är att förintelsen har inträffat. Detta för att det finns 

omfattande historiska källor som visar för det.  

 

Frida  

Även Frida har gjort en välgjord rapport på tio sidor. Frida har varit inspirerad av mallen för 

rapportskrivingens innehåll men har valt att ha ett eget upplägg av rapporten men andra 

världskrigets händelser berättas ändå i kronologisk ordning. Detta gör att Frida lyfter fram 

perspektiv som de andra eleverna inte tar upp. Frida har visat att hon har förmåga att 

systematisera och hitta mönster i stor uträckning detta för hon har samlat in fakta från olika 

källor och har visat att hon har full förståelse för de olika händelserna hänger ihop.  

Fridas rapport baseras på djupinlärning då enskild fakta inte får något större utrymme utan 

rapporten visar istället övergripande stoff kring andra världskriget. Frida använder sin rapport 

som examination är mest rapport som en synpunkt detta för att hon visar vilken åsikt hon har 

kring olika händelser men ibland använder hon också sin rapport som en återgivare. Detta gör 

hon i vissa stycken då fakta mest återberättas.  

     Precis som de andra lyfter även Frida fram de mest centrala gestalterna i andra 

världskriget, Hitler, Stalin, Mussolini, Churchill, Goebbels och Göring. Dessa gestalters 

betydelse i kriget är ganska likt de övrigas. Hitler får en genomgripande redogörelse för vem 

han var och hur han kom till makten. Frida argumenterar också för sin uppfattning kring 

Hitler. Det som skiljer Frida åt de övriga är att hon har ett ställningstagande även kring 

Churchill. Frida lyfter fram Churchill som en av krigets hjältar och det var mycket tack vare 

honom som Hitlers rike föll. Churchill var den ende som vägrade ge vika samt att han var den 

ende som stod upp mot Hitler. Något nytt är att Frida tar upp Barack Obama i texten då hon 

försöker se likheter mellan Hitlers väg till makten med Obamas.  

 
”Man kan jämföra Hitler med USA:s nyvalda president Barack Obama. Han säger ”Yes, we 

can!” han får med sig folket. Nu kanske Obama inte är ond som Hitler men han kan övertyga 

människor.”37   

   

 Även om hon nu gör en jämförelse männen emellan är hennes argumentation ganska svagt 

uppbyggd. Enda likheten mellan dem är att de lyckades övertyga människor. Frida gör här 

ändå försök till att visa på förmåga att generalisera och hon tyckas se vissa mönster i historian 

som åter upprepar sig med dagens samhälle.  

                                                             
37 Fridas rapport, 2008.  
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     De idéer som lyfts fram är t.ex. SA/SS och koncentrationslägren. Det är även dessa som 

Frida beskriver lite djupare vad de innebar. Eftersom Frida har valt att inte används sig av den 

mall som läraren har gett ut har Fridas historiska förändringar som tas upp varit betydligt mer 

omfattande än de andra eleverna. Frida betraktar de olika slagen var för sig vilket gör att dessa 

även betraktas som enskilda förändringar. Ett exempel är när Danmark och Norge ockuperas. 

Frida ger en väldigt utförlig beskrivning hur det gått tillväga, vad detta innebar, samt hur 

dessa länder påverkades och förändrades genom denna ockupation.  

Fridas samband till första världskriget är detsamma som tidigare elevers, det som lyfts fram är 

Versaillesfreden. Denna fred blev en av orsakerna till att andra världskriget bröt ut. När det 

gäller att se kopplingen mellan andra världskriget och idag är det desto intressantare och 

utförligare. Frida gör fem kopplingar till dagens samhälle, dessa är Kalla kriget, EU, rasism, 

grundandet av staten Israel och som tidigare nämnts Obama. Detta gör att hon har visat på god 

kännedom om kopplingen mellan det konkreta och abstrakta då hon ser tydliga orsak-verkan 

samband i vår historia.  

     Frida visar precis som de andra eleverna att historia kan betraktas ur olika perspektiv 

genom att hänvisa till nekandet och bejakandet av förintelsen. Fridas personliga 

ställningstagande är att hon ”tycker det är konstigt att folk förnekar förintelsen”. Hon visar 

inte speciellt mycket att hon reflekterar över sitt eget ställningstagande. Vad hon däremot 

visar är att hon har kännedom att folk förnekar förintelsen samt att hon har perspektiv byte.   

 
 
Lisa 

När det gäller Lisa följer hon mallen för rapportskrivningens innehåll. Uppsatsen är välgjord, 

såväl formellt som innehållsmässig och totalt är hennes rapport på tretton sidor. Lisa har 

använt sig av flera olika källor och har efter det sammanställt fakta för att berätta om andra 

världskrigets händelser i kronologisk ordning. Rapporten antyder på ytinlärning detta för att 

enskild fakta får en betydande viktig roll. Det som gör Lisas rapport lite speciell är att hon har 

en omfattande diskussions del. Hur Lisa använder sin rapport kan betraktas som ett mellanting 

mellan vad som betraktas som rapport som en synpunkt och rapport som en återgivare. De 

gestalter som Lisa tar upp är personer som är direkt kopplade till andra världskrigets olika 

händelser, exempel på detta är Adolf Hitler, Joseph Goubbels, Winston Churchill och Harry s 

Truman. Idéer som tas upp är till exempel flera olika visioner som Hitler hade, enande av en 

”germansk folkart”, ”skapa ett stort och mäktigt Tyskland, både militärt och politiskt.” Andra 

idéer är krigs olika taktiker och metoder, speciellt mycket plats får förintelsen. Här beskrivs 
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grundligt hur utrotningen av judar, romer och homosexuella gick till väga. Precis som Pelle 

har Lisa följt mallen för rapportskrivningens innehåll vilket gör att även hon betraktar 

förändringar i kriget efter de uppsatta rubrikerna, ”Hitlers väg till makten”, ”Kriget i Europa”, 

”Kriget blir ett nytt världskrig” och ”Krigets vändpunkter”. Även här återberättas de 

historiska händelserna ur ett orsak-verkan perspektiv. Under till exempel rubriken ”Kriget blir 

ett nytt världskrig” berättas Axelmakternas (Tyskland, Italien och Japan) expansionen världen 

över, nya landområden intas genom olika militära attacker världen över. Japan anfaller Pearl 

Harbor osv.   

     Lisa visar sambandet mellan andra och första världskriget, något som Lisa motiverar och 

argumenterar bra för genom att berätta att Tyskland fick ett stort krigsskadestånd genom 

Versaillesfreden. Detta gjorde att det blev ekonomisk kaos i Tyskland och en orolig tid till 

följd av detta. Det den tyska befolkningen saknade var någon som kunde styra upp landet 

igen. Det är nu Hitler kommer in i bilden eftersom han hade det som folket saknade vilket 

gjorde att han senare kom till makten och landet börjar komma på fötter igen samt börjar 

expandera.  Kopplingen mellan andra världskriget med dagens samhälle är inte lika 

argumenterad utan mer i kort berättande fakta. Att till exempel Tyskland delades kom att bli 

en stor del av Kalla krigets uppkomst. En annan koppling är FN:s bildande 1945 detta för att 

”rädda kommande generationer”.  

     Att historiska händelser och förhållanden kan betraktas på olika sätt visar Lisa genom att 

hänvisa till förintelsen som vissa förnekar medan andra påstår att det är en verklig händelse. 

Argumentationen kring detta fenomen är omfattande och hon lyfter fram flera olika möjliga 

anledningar till hur det kan komma sig att personer förnekar detta beror på okunskap eller 

främlingsfientlighet. Genom att hänvisa till att förnekelsen av förintelsen visar hon förståelse 

till perspektiv byte. Att förintelsen skulle ha inträffat baserar hon på att:  

 

”Men samtidigt är det konstigt att komma med resonemanget att förintelsen aldrig har inträffat 

eftersom det fortfarande finns kvarlevande judar som har överlevt kriget och kan berätta om 

hur det faktiskt gick till. För varför skulle en jude som överlevt en sådan fruktansvärd 

förintelse ljuga om det? Det vore ju helt absurt att ens överväga det.”38     
 

Lisa visar att det finns folk som förnekar förintelsens men hon visar däremot inte varför någon 

skulle förneka förintelsen. I sin argumentation har hon ett tydligt ställningstagande kring detta 

                                                             
38 Lisas rapport, 2008.  
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fenomen. Som tidigare nämnt hade Lisa en omfattande diskussion, även i denna har hon ett 

tydligt ställningstagande för hur hon ser på krigets händelser.  

 
Pelle  

Pelles rapport består av sju sidor. Han följer mallen för rapportskrivningens innehåll men värt 

är att notera att rapporten saknar ”världskriget blir ett nytt världskrig” vilket gör att det inte 

går att säga om Pelle har en kännedom om kriget som helhet eftersom denna del inte alls finns 

med. Pelle försöker i sin rapport att systematisera och hitta mönster då han har samlat in 

material från källor för att sammanställa dessa men då kriget berättas är de olika historiska 

händelserna inte i kronologisk ordning. Detta gör att det inte går att säga att han nått upp till 

detta fullt ut. Pelles rapport kan betraktas som en rapport baserad på ytinlärning. Detta 

eftersom rapporten koncentrerar sig på ren fakta och ger sällan någon direkt övergripande bild 

av de olika händelserna kring kriget. Detta gör också att han använder sin rapport som 

återgivare av fakta.  

     Pelle tar upp två gestalter i sin rapport, Adolf Hitler och en man vid namn Hugo Gutmann 

vilket var en man som gav Hitler ett järnkors som utmärkelse under första världskriget. De 

idéer som finns med är till exempel visioner som ”tredje riket” men också pakter som 

Molotov-Ribbentroppakten. Eftersom Pelle använder sig av mallen för rapportskrivningens 

innehåll betraktas också de förändringar som sker under andra världskriget utifrån denna mall 

och förändringar berättas övergripande. De förändringar som tas upp är ”Hitlers väg till 

makten”, ”Kriget i Europa” och ”Vändpunkter”. Här återberättar Pelle vad som dessa rubriker 

innebär i förhållande till andra världskriget, hur dessa förlöpte samt en orsak-verkan samband. 

Under rubriken ”Hitlers väg till makten” berättas hur Hitler kom till makten och vilka följder 

och förändringar fick det för Tyskland och dess befolkning.  

     Då det gäller att se sambanden mellan andra och första världskriget och dagens samhälle är 

detta tunt besvarat. Pelle skriver: ”Hitler skall nu anfalla Polen tillsammans med Ryssland, 

Storbritannien och Frankrike var de två nationer som stått bakom beslutet om 

Versaillesfreden.” Mer koppling till första världskriget finns inte och Pelle visar inte vad 

Versaillesfreden innebär samt vilken koppling den har till andra världskriget. Pelle har visat 

att det finns ett samband med andra världskriget och dagens samhälle med att bara nämna 

Kalla kriget utan att berätta något om hur dessa händelser hänger ihop. Endast där andra 

världskriget lyfts fram i ett nutidsperspektiv är: ”I nuläget har England tagit bort lärdomen om 

förintelsen i kursplanen för att muslimer/Iran säger att det är bara påhittat av judarna för att få 

uppmärksamhet, så det är många som förnekar förintelsen också.” Detta stycke visar att 
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historiska händelser och förhållanden kan betraktas ur olika perspektiv. Dels att det finns 

personer som bekräftar att förintelsen har inträffat och dels de som förnekar förintelsen. Pelle 

har genom detta också visat att han har förståelse för att sätta sig in i andra personers synsätt. 

Detta gör han genom att hänvisa till både England, Iran och folkgruppen muslimer.   

 

4.3 Allmänna empiriska data 

När det gäller hur eleverna förhåller sig till varandra finns det såväl likheter som skillnader. 

Störst skillnader är det då eleverna tar upp gestalter, idéer och förändringar under andra 

världskriget. 

 

Tabell 2. Antalet, gestalter, idéer och förändringar i elevernas rapporter. 

 
 Antal gestalter Antal idéer Antal förändringar 
Calle 10 3 4 
Frida 6 6 14 
Lisa 11 7 4 
Pelle  2 4 3 

 
Antalet gestalter som eleverna tar upp är varierat. Pelle tar upp två gestalter medan Lisa tar 

upp elva. Antalet idéer som lyfts fram är desto jämnare där Calle som har minst lyfter fram tre 

och Lisa som har mest lyfter fram sju. Störst skillnad är antalet förändringar i rapporterna. 

Pelle har tre, Lisa och Calle har båda fyra medan Frida har fjorton. Frida var den enda av dem 

som inte använde sig helt av mallen för rapportskrivning.  

     När det gäller punkt två i kunskapsmålen, att se kopplingar mellan första och andra 

världskriget med dagens samhälle är det desto jämnare mellan eleverna. Eleverna svarade 

enligt tabellen nedan: 

 

Tabell 3. Antalet samband mellan andra och första världskriget samt dagens samhälle.  
 

 Första världskriget  Dagens samhälle 
Calle 1 2 
Frida 1 5 
Lisa  2 3 
Pelle 1 1 

 
Samtliga elever ser bara en koppling till första världskriget och det är Versaillesfreden som 

tas upp på ett eller annat sätt. Däremot när det gäller att se kopplingen mellan andra 

världskriget och dagens samhälle finns det en viss skillnad. Det enda eleverna har gemensamt 
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är att de kan se en koppling mellan andra världskriget och Kalla kriget. Frida är den som ser 

mest sambandet mellan andra världskriget och dagens samhälle.  

     Då det gäller för eleven att kunna ge exempel på historiska händelser som kan betraktas på 

olika sätt nämner samtliga elever samma sak nämligen det faktum att förintelsen förnekas av 

vissa människor. Argumenten för detta är snarlika för samtliga kring denna koppling.  
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5 Resultat och diskussion 
Går det att dra några slutsatser i de empiriska fakta som framkommit? Går det att besvara 

problemområdets frågeställningar? Ja det tycker jag även om eleverna har ganska varierade 

former på sina rapporter och eleverna har koncentrerat sig på att behandla olika fakta. Når 

eleverna lärarens uppsatta kunskapsmål? Ja det gör samtliga elever. Alla elever har fått med 

de punkter som finns i arbetsområdets kunskapsmål. Hur eleverna däremot når upp till dessa 

varierar stort. Tydligast skillnad är det i målet om gestalter, idéer och förändringar. De mest 

centrala fakta är homogena men det som skiljer är när eleverna tar upp olika utvecklingar 

kring andra världskriget. Då det till exempel gäller gestalter har eleverna lyft fram Göring och 

Goebbels men även en person som hette Hugo Gutmann. Göring och Goebbels har direkt 

koppling till andra världskriget medan Gutmanns relevans till kriget kan diskuteras.    

     Hur har då eleverna svarat i sina rapporter i förhållande till Arevik och Ove Hartzells 

modell? Det samtliga eleverna hade gemensamt är att de har visat förmåga till perspektivbyte 

och inlevelseförmåga i både tid och rum. Detta visade samtliga elever då de hänvisar till att 

förintelsen kan betraktas på olika sätt. Eleverna hänvisar till att vissa ser förintelsen som fakta 

medan vissa förnekar den. Frida, Calle och Lisa har även visat att de har förmåga till 

personligt ställningstagande och förmåga att reflektera kring sitt eget tänkande detta för att 

de också argumenterar hur det kan komma sig att vissa människor förnekar samt bejakar 

förintelsen. Pelle däremot argumenterade inte något kring sitt eget ställningstagande.  

     Gemensamt för Frida, Calle och Lisa är också att de har förmåga att systematisera och 

hitta mönster eftersom dessa har redovisat att de har förstått hur andra världskriget förlöpte i 

helhet samt förståelse för hur de olika händelserna hänger ihop. Pelle däremot har bara till 

viss del nått upp till denna punkt. Eftersom det saknas relevanta delar i hans rapport går det 

inte att bedöma om han har förstått helheten kring andra världskriget. Däremot i de delar som 

är med i rapporten visar han en viss förståelse kring andra världskriget. Likaså är det då det 

gäller att se sambanden mellan första och andra världskriget. Samtliga elever visar att det 

finns ett samband mellan världskriget genom Versaillesfreden. Pelle redogör inte hur detta 

hänger ihop medan de andra eleverna har en förklarande koppling mellan världskrigen. 

Granskas eleverna var för sig finns det en viss skillnad även här. 
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Calle  

Calles rapport var ganska lik Lisas då det gäller till antalet uppnådda mål i kunskapsmålen. 

Intressant är att Calle säger att han har utgått mycket ifrån kunskapsmålen under 

rapportskrivningens gång men trots detta har han relativt bra uppnått kunskapsmålen.  

 

Frida 

När det gäller Frida är hon den elev som har mest till antalet uppnådda mål enligt 

kunskapsmålen. Eftersom Frida inte följde mallen för rapportskrivninges innehåll vilket 

gjorde att hennes rapport skiljde sig från de övriga. Tydligast är att Frida visar förmåga att i 

tanken röra sig mellan det konkreta och det abstrakta. Detta visar hon genom att redovisa att 

hon förstår sambanden mellan andra världskriget och dagens samhälle. Frida lyfte fram ett 

annat intressant perspektiv i sin rapport då hon gjorde försök och jämförde Hitlers väg till 

makten med Obamas. Även om argumentationen kan tyckas vara en aning bristfällig visar 

Lisa att hon gör försök till att hitta förmåga att generalisera då hon drog paralleller mellan de 

olika männens väg till makten. 

 

Lisa 

Det som kan tyckas vara motsägelsefullt då det gäller vad Lisa sa under intervjun med hur 

hon redovisade rapporten var att hon saknade fakta kring krigets olika gestalter. Trots detta 

var det Lisa som hade med flest gestalter av samtliga elever   

 

Pelle 

När det gäller Pelle hade han till antalet minst uppnådda mål i kunskapsmålen men samtidigt 

har han ändå uppnått dem. Pelle hade inte speciellt många till antalet gestalter, förändringar 

samt att se sambandet mellan andra världskriget med dagens samhälle. Enligt Pelle själv hade 

han inte utgått så mycket utifrån kunskapsmålen och han uppgav även att han inte tyckte 

lektionerna gav speciellt mycket utrymme kring sambandet mellan andra världskriget med 

dagens samhälle. Detta skulle kunna förklara varför Pelles rapport hade detta innehåll.   

 

När det gäller djup- och ytinlärning finns det vissa skillnader mellan rapporterna. Frida och 

Calle som har visat förståelse hur andra världskriget förlöpte som helhet vilket tyder på 

djupinlärning. Eleverna har inte koncentrerar sig på enskild fakta utan ser istället till helheten. 

För Pelles och Lisa ser det däremot annorlunda ut. Eftersom Pelle saknade en viktig del i sin 

rapport gick det inte säga med säkerhet om han har förståelse för helheten. Det som talar för 
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att Pelles rapport baseras på ytinlärning är främst i fallet med Gutman. I Lisas rapport är fakta 

mest återberättad från tidigare källor vilket tyder på ytinlärning.  

     Utifrån ett formativ bedömningssätt har samtliga elever visat en viss utveckling eller goda 

förutsättning till fortsatt utveckling inom ämnet SO. Tydligast ses detta då samtliga på ett eller 

annat sätt hänvisar till kopplingen med första världskriget och dagens samhälle även om det 

ibland var en aning bristfälligt. Genom denna koppling har eleverna visat att de tagit till sig 

från tidigare arbetsområden. Elevens koppling till dagens samhälle är positivt för samtliga. 

Eftersom de redan i detta arbetsområde har insett att det finns ett samband mellan andra 

världskriget och kalla kriget. Då eleven senare kommer att arbete med kalla kriget har eleven 

redan en viss förkunskap vilket är en fördels då eleven bedöms utifrån sin utveckling i sin 

läroprocess. Skulle eleverna bedömas utifrån en summativ bedömning skulle det finnas en 

viss skillnad för eleverna. Frida och Calles rapporter är som sagt baserade på djupinlärning 

och har därför ett bredare perspektiv och deras rapporter är mer kompletta vilket inte har 

någon större påverkan på deras rapporter i en summativ bedömning. Lisa och Pelles skulle bli 

de som förlorar på en summativ bedömning. Även om Pelle och Lisa har vissa brister i sina 

rapporter visar de att de har utvecklats i sitt lärande något som inte kommer att framkomma i 

en summativ bedömning.   

     Det finns ett dilemma som har visat sig efter sammanställningen av elevernas rapporter. 

Att eleverna har på ett eller annat sätt uppnått de olika kunskapsmålen trots svarat relativt 

olika. När eleverna skulle lyfta fram olika förändringar i kriget lyfter tre elever fram tre till 

fyra förändringar medan Frida lyfter fram hela fjorton stycken. Detta betyder inte att Fridas 

uppsats är bättre än de andras. Självklart är det kvalitet före kvantitet som gäller i rapporterna 

men enligt kunskapsmålen går det inte att säga var gränsen skall dras.  Problemet är 

egentligen inte vad eleverna presterar utan mer kunskapsmålen eller kanske undervisningen. 

Något är vagt formulerat och vissa elever tycks ha svårt att dra gränsen för vad som 

egentligen är relevant inom detta ämne. Detta gäller fakta som är direkt kopplad till 

arbetsområdet men även då det gäller att dra slutsatser så att dessa inte blir allt för långsökta.  

 

5.1 Fortsatt forskning 

Resultatet kring denna forskning är en aning problematisk. Eleverna hade på ett eller annat 

sätt nått upp till de kunskapsmål som läraren hade satt upp, däremot var det stor skillnad 

mellan elevernas rapporter. Att det fanns en skillnad mellan eleverna är inget konstigt i sig 

men eleverna hade ibland koncentrerat sig på olika stoff. Förslag på fortsatt forskning skulle 
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kunna vara att försöka utveckla en metod kring hur kunskapsmålen kan formuleras så att 

dessa blir mer specifika och eleverna får hjälp att lyfta fram relevanta fakta. Problemet med 

detta skulle kunna vara att eleverna får alldeles för mycket hjälp på vägen i ett arbetsområde. 

En annan idé skulle vara att utveckla en metod så att eleverna lär sig förstå vad som är 

relevant för ett arbetsområde. Även om det till exempel stod i kunskapsmålen att eleven skulle 

ha med ”viktiga gestalter” säger detta inte så mycket. Vad som är viktig för en elev är mycket 

upp till eleven själv om denne kan argumentera för sin sak men visst finns det fakta som alltid 

kommer att betraktas som relevant inom vissa områden. Exempelvis är det svårt att arbete 

kring andra världskriget utan att nämna Hitler. Det är just dessa fakta som eleverna måste 

komma till insikt med. Hur lär sig eleven att sortera bort mindre relevant fakta och lyfta fram 

mer relevant fakta?  
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7 Bilagor 
 

Frågeställningar till rapportskrivning om Andra världskriget 
HT 2008 

Hitlers väg till makten  

- Ge en utförlig bakgrund hur Hitler kom till makten.  

- Beskriv förändringen i samhället, politiskt och socialt.  

 

Kriget i Europa 

- Vad hade Hitler för målsättning med sin politik i Europa? 

- Berätta hur de nordiska länderna påverkades av kriget i Europa. 

 

Kriget blir ett nytt världskrig 

- Hur kunde en konflikt i Europa utveckla sig till att bli ett nytt världskrig? 

- Beskriv krigets förlopp i Europa, Afrika och Atlanten.  

 

”Den slutliga lösningen”   

- Vad är den slutliga lösningen?  

- Idag finns det folk som förnekar att förintelsen, hur ser du på detta? Argumentera!  

 

Krigets vändpunkter 

- Berätta om olika vändpunkter i kriget och på vilket sätt var detta just vändpunkter i kriget?  

 

Krigets resultat 

- Vilka blev följderna till andra världskriget?  

- Går det att säga att det finns några vinnare i kriget?  

 

OBS! Lägg gärna till eget 
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Från det glada 20-talet till andra världskriget 
HT 2008, v 40-47  

 
Aldrig förr hade ett krig varit så omfattande som andra världskriget. Över allt i världens alla hörn påverkades av 
kriget. Aldrig förr hade heller ett människoliv varit så lite värt som under andra världskriget. Precis som de flesta 
historiska händelser är det alltid viktigt att förstå bakgrunden till varför något inträffar samt vilka följderna blev. 
Andra världskriget är inte en enskild händelse utan en lång kedjereaktion på olika fenomen.  
 
Kunskapsmål för eleven 
Eleven skall:  

- Kunna redogöra för viktiga, gestalter, idéer och förändringar i den historiska utvecklingen kopplat till 
andra världskriget.  

- Kunna se sambanden mellan händelserna under såväl första världskriget till andra världskriget samt hur 
de påverkat dagens samhälle.  

- Vara medveten om och kunna ge exempel på att historiska händelser och förhållanden kan betraktas på 
olika sätt. 

 
Mål att sträva mot 
Genom att tolka text, jämföra, analysera, samarbeta och samtala skall eleven: 

– förvärvar ett historiemedvetande, som underlättar tolkningen av händelser och skeenden i nutiden och 
skapar en beredskap inför framtiden. 

– utvecklar förståelse av historiska företeelsers och skeendens bakgrund och samband och att dessa kan 
uppfattas, förklaras och tolkas ur olika perspektiv. 

– utvecklar förmåga att urskilja historiska strukturer, utvecklingslinjer och förändringsprocesser. 
 
Betygskriterier:  
Godkänt 

– Eleven skall ha grundläggande kunskap om det historiska förloppet samt kunna se samband med första 
världskriget. 

– Eleven ska kunna se samband mellan samhällsförändringar och människors livsvillkor. 
– Eleven skall ha förmåga att granska och värdera olika framställningar av historiska händelser och 

förlopp. 
– Eleven använder minst ett historiskt källmaterial. 

 
Väl godkänt 
Samma som för G och dessutom skall eleven 

– Kunna koppla samman andra världskriget med begreppen nationalism, imperialism 
– Eleven kan redogöra för betydelsefulla historiska skeenden under andra världskriget. 
– Eleven gör egna studier som bygger på historiskt källmaterial samt sammanställer resultaten och kunna 

drar slutsatser. (använder minst två källor vid rapportskrivningen) 
 
Mycket väl godkänt 
Samma som för G, VG samt att kunna  

- redogöra för en helhetsbilden av andra världskriget. 
- Använda  källor som tillhandahålls av läraren och kunna söka egna.  
- Kunna bedöma och värdera historiska skeenden samt argumenterar för sina ställningstaganden.  
- Eleven diskuterar och förklarar händelser i nutiden som kan kopplas till det historiska 

händelseförloppet. 
- Eleven utvecklar genom studier utifrån historiska begrepp egen ny kunskap och använder denna i det 

egna arbetet. 
 
Examination  
Examinationen kommer att redovisas på två olika sätt 

- Aktivt deltagande under lektionstid genom tex diskussion och engagemang under arbetes gång.  
- Temat kommer att redovisas genom en skriftlig rapport efter den uppsatta mallen ”Rapportskrivning till 

andra världskriget”. Rapporten kommer att bedömas i både svenska och so. 
-  Senaste inlämning datum: 19 november 
 

OBS! Fjäska! Det är alltid roligt att läsa en snygg och prydlig rapport. LYCKA TILL 
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Intervjufrågor 
Hur tycker du det har varit att arbete med andra världskriget? 

Hur har undervisningen varit?  

Finns det något undervisningen har missat? 

Har du några andra tankar kring arbetsområdet eller undervisningen? 

Tycker du undervisningen har varit anpassad efter kunskapsmålen? 

Skulle du kunna besvara kunskapsmålen bara utifrån undervisningen?  

Har du utgått från kunskapsmålen då du skrivit din rapport? 

Har du nått upp till de här målen enligt dig själv? 

Tycker du att du har kunnat visa detta i din rapport? 
 


