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1 Inledning	
Det är en tid då skolan har debatteras flitigt i olika medier där resultat från ett flertal 

nationella och internationella undersökningar som PISA och TIMSS visat på ett 

försämrat skolresultat i svensk skola (Skolverket 2012, 2013a). För tillfället 

sammanställs nya resultat från undersökningar som genomförts 2015 och förväntas 

presenteras i slutet utav 2016. Som ett led av förbättringsarbetet i den svenska skolan 

har flera förändringar genomförts med ett införande av en ny läroplan som startade 

med en utredning redan 2007 och som syftade till att ge tydligare mål och 

kunskapskrav i skolan (SOU 2007:28). Flera nationella prov har även införts med 

huvudsyftet att ”stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning” samt 

att ”ge ett underlag av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på 

huvudmannanivå samt även på nationell nivå” (Skolverket 2013b, s. 3). Proven kan 

också på så sätt bidra till att konkretisera de mål och kunskapskrav som finns angivet i 

de specifika kursplanerna som finns för varje ämne. Elever i årskurs 6 och 9 

genomförde för första gången 2013 nationella prov i samhälls- och naturorienterande 

ämnena men som sedan regeringen 2016 beslutade att ändra i skolförordningen till att 

enbart gälla årskurs 9 med anledning av bland annat den tidsbrist hos lärarna som 

uppstår vid administration och rättning av provet.   
 

Nationella prov ska vara ett instrument för likvärdig och rättvis bedömning men 

samtidigt konkretisera och tydliggöra kursplanen och då även ge ett budskap av vad 

som är av betydelse för ämnet. Christian Lundahl har beskrivit nationella prov som 

kunskapsbedömningar där ”Kunskapsbedömningar har vuxit fram som ett av de 

kraftfullaste pedagogiska verktyg vi har för att disciplinera individen – i positiv och 

negativ mening.” (Lundahl 2009, s. 12). Olika typer av bedömningar och 

användningen av dem ger olika konsekvenser för elevernas lärande. Forskning har 

visat att provens utformning och innehåll styr elevens lärande genom att proven anger 

och förmedlar budskap om vad som är viktigt i ett visst ämne och vilken kunskapssyn 

som skolan förmedlar. På så sätt kan eleven lära sig att enbart anpassa sig till de som 

kommer på provet – som leder till en form av ytinlärning (Odenstad 2010, s. 161; 

Korp 2003, s. 52). 
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Då centralt utarbetade prov är något som alla i skolan, lärare som elev, någon gång 

möter på så ser jag det som betydelsefullt att analysera hur de nationella proven är 

utformade med avseende på provfrågornas konstruktion, vilket faktainnehåll som 

finns med samt vilka förmågor som provet ger belägg för. Det finns relativt lite 

forskning kring det nya nationella provet i ämnet historia och då det ska bidra med att 

konkretisera kursplanen för ämnet och stödja en likvärdig och rättvis bedömning är 

det viktigt att det råder en hög samstämmighet mellan provet och kursplanen så att 

eleverna styrs åt de utsatta målen och inte åt själva bedömningen.  

 

1.1 Problemformulering		
En stor förändring skedde i början av 1900-talet när skolan kommunaliserades och en 

ny läroplan infördes med ett nytt betygssystem. Det tidigare normrelaterade 

betygssystemet ersattes av ett mål- och kriterierelaterat betygssystem. Där elevernas 

kunskaper sattes mot uppsatta mål, som gäller för alla, och inte där kunskaperna 

jämfördes mellan eleverna med en urvalsfunktion som det tidigare gjorde. Det nya 

betygssystemet innebar också en förändring i den rådande kunskapssynen där den 

traditionella faktakunskapen kompletterades med kunskapsbegreppen förståelse, 

färdighet och förtrogenhet. Trots förändringen så tyder forskning som gjorts i 

gymnasieskolans samhälls- och historieämne att lärare fortfarande använder en 

relativt stor andel faktabaserade frågor i sina skriftliga prov som mer mäter 

minneskunskaper och där frågor som kräver mer komplexa kognitiva förmågor som 

att resonera, jämföra, argumentera och analysera är mer sparsamma (se avsnitt 3 med 

tidigare forskning). Proven kan på så sätt tendera att bli enkelt mätbara för läraren 

med en till stor andel faktafrågor som inte kräver mycket tid i efterarbete men med 

problemet att andra förmågor som läroplanen innehåller utelämnas.  
 

Det nationella provet är konstruerat på ett sätt där det ska pröva elevens alla förmågor 

på ett varierat innehåll med stöd från de uppsatta mål och centrala innehåll som 

kursplanen förmedlar. Anders Jönsson (2013, ss. 193-194) menar i sin bok Lärande 

bedömning att det kan bli problematiskt då provet endast kan pröva en bråkdel av det 

centrala innehållet för ämnet och därmed riskerar provet att vara betydligt snävare än 

kursplanernas hela bredd. En anledning som Jönsson pekar på är den tidsbegränsning 

som provet har och att uppgifter som oftast kräver en längre tid att genomföras inte 
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ryms inom ramen för provet. De nationella proven beskrivs inte bara i negativa termer 

utan de kan också ha positiva effekter på undervisningen. En effekt är möjligheten till 

en ökad kvalitet på undervisningen då provet signalerar vad som är viktig kunskap i 

förhållande till de uppsatta målen samt dess bidragande effekt som motivationshöjare 

hos lärare för en ökad bedömningskompetens. Lärares bedömningsförmågor kan öka 

genom att en dialog mellan lärarkollegor framträder kring det nationella provets 

material (Andersson 2010, ss. 223-224). Med anledning av hur väl utformat det 

nationella provet är och hur det fångar upp de olika delarna av läroplanen så kan det 

finnas mycket att lära av vid konstruerandet av lärares egna interna prov och 

bedömningsunderlag. 

	

1.2 Syfte	och	frågeställning	
Med den här studien så vill jag analysera vilken bild av ämnet historia som det 

nationella provet förmedlar. Nationella prov är en form av bedömningsunderlag för 

läraren och ett instrument för likvärdig bedömning men det är också ett budskap om 

vad som räknas som betydelsefullt för ämnet. Jag vill med det se vad det nationella 

provet mäter för kunskaper och vilken kunskaps- och ämnessyn som det speglar. 

Stämmer dem överens med de uppsatta mål och det centrala innehållet i kursplanen? 

Vidare avser jag att föra en diskussion om lämpligheten att ha det nationella provet 

som mall vid provkonstruktioner.   

 

För att göra det avser jag att svara på följande frågor: 

- Hur är det nationella provet i ämnet historia konstruerat, det vill säga hur det 

är strukturellt utformat med avseende på dess olika delar, frågekonstruktion 

och bedömningsanvisningar? 

- Vilken bild av historieämnets ämnesstoff förmedlar provfrågorna som viktigt 

och samstämmer det med kursplanen för ämnet? 

- Vilka är historieämnets viktiga förmågor som provfrågorna förmedlar och 

samstämmer de med kursplanen för ämnet? 

	

1.3 Avgränsningar		
I den här undersökningen har jag valt att analysera och tolka det nationella provet för 

årskurs 9 i ämnet historia. Med tanke på att nationella prov i samhälls- och de 
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naturorienterande ämnena är relativt nya i grundskolan så finns det heller inte så 

många prov tillgängliga för allmänheten. Det har gjort att jag enbart fått använda mig 

utav det nationella provet i ämnet historia som finns tillgängligt från år 2013. Jag hade 

först en tanke om att även använda mig utav det prov som eleverna i årkurs 6 skrev 

samma år. Men jag gjorde en avgränsning av materialet till att gälla enbart provet för 

årskurs 9. Anledningar till mitt val berodde både på att det sedan januari 2016 

beslutats att det nationella provet i årkurs 6 ska tas bort och det känns därför inte 

relevant att använda samt att jag själv kommer att undervisa i årskurserna 7-9 och då 

blir provet i årskurs 9 mer relevant.  
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2 Bakgrund	och	teoretisk	utgångspunkt	
När min tolkning sker av det nationella provet så är det svårt att börja analysprocessen 

som ett tomt blad utan redan existerande föreställningar. Det som har påverkat mig i 

min syn på nationella prov är först och främst min egen erfarenhet av dem som elev i 

grund- och gymnasieskolan och sedan igenom tidigare forskning och litteratur om 

betyg och bedömning som jag kommit i kontakt med under lärarutbildningen. I det 

här avsnittet ger jag en översikt av vilka vetenskapsteoretiska utgångspunkter som 

ligger till grund för den här undersökningen och definierar olika typer av prov och 

frågekonstruktioner. När jag går in i den här undersökningen så gör jag det med ett 

par glasögon där jag ser på det nationella provet som en kanal för budskapsförmedling 

mellan olika inblandande aktörer. Mitt fokus ligger på provfrågona där jag ställer mig 

frågor vad dessa förmedlar för didaktiska budskap till provanvändare - som både kan 

vara historieläraren och/eller eleven.  

 

2.1 Nationella	prov	som	budskapsförmedlare		
Ett sätt att uppfatta det nationella provet i historia är att se det som en kanal för 

budskapsförmedling mellan olika aktörer. Den föreställning som jag tar med mig är 

inspirerad från Per Gunnemyr (2011, s. 51) som använder sig utav en 

kommunikationsmodell för att öka förståelsen för externa provs budskapsförmedlande 

funktion genom att bryta ner provets olika budskap till en produkt nivå. Aktörerna i 

den modell som Gunnemyr använder består av provbeställaren/provkonstruktörer som 

har politiska och statliga budskap och på den andra sidan har vi historielärarna som 

kan påverkas av dessa budskap. Gunnemyr menar att ett externt prov innehåller tre 

stycken produkter med urvalsteoretiska- eller konstruktionstekniska aspekter. 

Provfrågorna är en av produkterna som förmedlar både urvalsteoretiska aspekter i det 

att de visar vilket ämnesstoff som är viktigt för det aktuella ämnet samt vilka 

kognitiva förmågor som är viktiga. Det konstruktionstekniska budskapet handlar om 

vilken frågekonstruktion som är lämplig för att mäta elevernas kunskaper.  

 

De andra två produkterna som Gunnemyr anser att ett externt prov innehåller är 

värderingsinstrument och användningsdirektiv. Det den förra förmedlar sker 

tillexempel genom en bedömningsmatris eller provspecifikation som visar på 

kunskapsprogression – vad som utmärker kvalitet i ett provsvar. Beroende av vilket 
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värderingsinstrument som används förmedlas även budskapet att just det instrumentet 

är lämpligt för att värdera dessa kvaliteter. I användningsdirektiven ser Gunnemyr 

explicita budskap, som inte har några tydliga ämnesspecifika budskap, utan där 

angivelser finns för hur provfrågor och bedömningskriterier ska användas samt hur 

själva provresultatet ska användas. Det finns också ett ansvarsutkrävande budskap 

som förmedlar vilka aktörer som kan utkrävas ansvar för provresultatet och vilka 

konsekvenser som resultatet får för de inblandande aktörerna.  

 

I min studie, då jag är intresserad av vilken bild av historieämnet som det nationella 

provet förmedlar, är synen på provfrågorna som en produkt av provets olika budskap 

intressant och kommer därför att användas som kommunikationsmodell i den här 

studien. Den delen av Gunnemyrs kommunikationsmodell, men ett tillägg från min 

egen sida där jag lagt till eleven som mottagare av provfrågornas budskap, beskriver 

min förförståelse för hur jag uppfattar det nationella provet. Jag kommer också att 

fokusera på ett av värderingsinstrumentets budskap som Gunnemyr har med i sin 

modell. Värderingsinstrumentet består i den här undersökningen av de 

bedömningsanvisningar som finns tillgängliga för det aktuella provet. Dessa 

anvisningar ger en bild av vad som utmärker kvalitet i ett provsvar och hur ett 

provsvar ser ut för de olika betygsnivåerna och ger främst ett budskap till 

historielärare som får ta del av dessa anvisningar vid bedömning och rättning. 

Modellen tar sammantaget upp de områden som är av intresse för den här studien att 

ta reda på. Jag vill, som tidigare nämnt, även se eleven som aktör i den här 

budskapsförmedlingen som kan bli påverkad på samma sätt som jag anser läraren kan 

bli med tanke på den forskning som visar att elever påverkas av lärares prov. För att 

tydliggöra hur provfrågorna fungerar som en kanal för budskapsförmedling har jag 

försökt visa det i figur 1.  
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Figur 1. Provfrågorna innehåller ett budskap om vilka olika format på provfrågor 

som är mest lämpliga för att mäta olika kunskaper, ett budskap om vilket ämnesstoff 

och innehåll som är viktiga och betydelsefulla för ämnet samt ett budskap om vilka 

förmågor som är viktiga för eleven att ha. Dessa tre budskap påverkar nästa led i 

kommunikationsmodellen som består av historielärarna och, med tillägg från mig, 

också eleverna. Bedömningsanvisningar ger ett budskap, till främst läraren som ska 

rätta provet, om vad som utmärker kvaliteter i ett provsvar för de olika 

betygsnivåerna. 

	

2.2 Frågekonstruktion	och	format	på	provfrågor	
Alla skriftliga prov består av olika frågor eller uppgifter som en elev ska ge svar och 

lösningar på. Frågorna kan ha olika format med olika svarsmöjligheter och behöver 

därför inte se likadana ut. I den här studien skiljer jag på stängda format och öppna 

format. Frågor med stängda format beskriver Korp (2003, s. 96) som objektiva 

svarsformat vilket innebär att det redan finns angivet vilket svar som är rätt istället för 

att provtagaren själv ska formulera svaret. Uppgifter med ett stängt format är 

tillexempel flervalsfrågor, där provtagaren får ta del av olika svarsalternativ. Det kan 

också vara en typ av påståendefråga där provtagaren får avgöra om påståendet är sant 

eller falskt. Dessa frågor kallas även för dikotomiska då svarsalternativen utesluter 

varandra. En nackdel mot den formen av format är den stora gissningschansen – med 

50 % chans att gissa rätt (Wikström 2013, s. 80). En annan typ av stängd fråga är 

matchningsfrågan. Det är oftast information från olika kolumner som ska paras ihop 

Provfrågorna	
Bedömningsanvisningar	

Provformat	
Ämnesstoff	
Förmågor	

Kvaliteter	i	ett	
provsvar	

Elever	
Historielärare	
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med varandra på något sätt. Likt invändningen mot dikotomiska frågor menar även 

Korp (2003, s. 97) att objektiva svarsformat inte ger någon information om vad 

provtagaren faktiskt kan utan snarare bara information om vilka frågor provtagaren 

har rätt på. Fördelar med dessa format som både Wikström och Korp tar upp är dess 

objektivitet som gör det lätt att jämföra svaren mot en mall som benämner svaret som 

rätt eller fel. Det resulterar också i att frågorna tar mindre tid i anspråk att rätta. 

Istället tar det då längre tid att konstruera dessa frågor eftersom redan angivna 

svarsalternativ ska konstrueras. I den här studien så kommer stängda frågor 

kategoriseras under rubriken frågor med bundna svarsalternativ.  

 

Det öppna formatet innebär istället att provtagaren själv ska formulera sitt svar och 

kännetecknas därför som mer subjektivt (Wikström 2013, s. 72). Exempel på öppna 

frågor som Wikström tar upp är så kallade färdigställande frågor där provtagaren ska 

fylla i ett ord eller meningar i en lucka som saknas i en text. Två andra former av 

öppna frågor är frågor med korta respektive långa svar. Precis som namnet säger så 

tyder dessa på att provtagaren själv ska formulera ett svar som antingen förväntas 

bestå av några ord till ett par meningar eller frågor som kräver längre svar som i 

extrema fall kan vara flera sidor långa (t.ex. uppsatser). I den här studien kommer 

beteckningen kortsvarsfrågor att användas vid frågor med ett provsvar som förväntas 

vara ett par meningar långt. Korp beskriver frågorna som kräver långa svar som 

essäfrågor vilket även jag kommer använda mig utav i den här studien för frågor som 

kräver längre svar än kortsvarsfrågorna. Det finns även frågor som den här studien 

kommer att behandla som innehåller både det stängda och öppna formatet. Dessa 

frågor kategoriseras och beskrivs som stängda frågor med öppna svar. De kan både 

bestå av en flervalsfråga och en kortsvarsfråga.  

 

Det finns en ambition med öppna frågor att utmana elever att själva tänka till och 

formulera ett svar. Det anses också lättare att bedöma kunskaper på en högre kognitiv 

nivå i de öppna frågorna tillskillnad från stängda frågor som istället lämpar sig bättre 

för lättare faktakunskaper (Wikström 2013, s. 72; Korp 2003, s. 97). Däremot så 

problematiserar David Rosenlund (2010, s. 209) provfrågor som är tänkta att mäta 

högre kognitiva nivåer i lärares skriftliga prov. Han frågar om läraren verkligen kan 

vara säker på att en elev besitter en viss förmåga bara för att det ser ut så i provsvaret. 

Om en fråga kräver exempelvis att eleven ska resonera kring orsakerna till en viss 
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händelse så är det viktigt att inte läroboken har skrivit ut precis samma resonemang 

och radat upp orsakerna för då kan eleven memorera läroboken och det blir svårt att 

veta om förklaringen är från eleven eller om den bara är tagen från läroboken. Där 

anser Rosenlund det som viktigt att provfrågorna är konstruerade utifrån ett material 

som är nytt för eleverna och istället lära eleverna vad det innebär med att konstruera 

en förklaring, hur man resonerar eller gör en jämförelse till exempel. Både stängda 

och öppna frågor har alltså sina för- och nackdelar. 
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3 Tidigare	forskning	
Som redan nämnts så finns det relativt lite forskning kring det nationella provet i 

historia, och kanske är det inte så konstigt då det enbart finns ett prov tillgängligt för 

allmänheten samt att det endast konstruerats nationella prov i ämnet historia sedan 

2013. Eva Forsberg och Viveca Lindberg (2010) har sammanställt en 

forskningsöversikt över den svenska forskningen till området bedömning och 

betygssättning och ställt det i ljuset av internationell forskning. Deras resultat är att 

det finns sparsamt med forskning inom ämnesdidaktiska inriktningar i Sverige, där 

bedömning och betygssättning i ämnet historia inte tas upp alls, utan att den forskning 

som finns främst är inom matematik och svenskämnet.  

 

Ett tillskott i den ämnesdidaktiska forskningen med historieämnet i fokus är från 

David Rosenlund (2011) som har i sin avhandling Att hantera historia med ett öga 

stängt undersökt hur lärare i gymnasieskolan utformar sina historieprov. Med det vill 

undersökningen se om eleverna ges chansen att få de kunskaper och redskap som den 

tidigare läroplanen, och med det vad samhället, eftersträvar att eleven ska tillgodogöra 

sig. Rosenlunds resultat tyder på att det råder en låg grad av samstämmighet och att 

eleverna inte alls får de redskap som krävs för att hantera historisk kunskap. Den 

kunskap som eleverna inte får med sig är exempelvis metodkunskaper och Rosenlund 

beskriver det som att eleverna inte får se på historieämnet med båda ögonen utan att 

ett öga hålls stängt. På så sätt blir det svårt för eleverna att använda och hantera de 

stoff- eller faktakunskaper som de får på ett konstruktivt sätt och utveckla ett djupare 

historiskt tänkande. Eftersom det konstruktivistiska perspektivet saknas möter eleven 

en bild av en sann historia i undervisningen som inte är problematiserad. Eleven får 

svårt att se historien utifrån olika perspektiv och riskerar att hantera historisk 

information de möter utanför undervisningen på ett liknande sätt och se en sanning 

där andra synsätt ses som mer eller mindre lögn. Det krävs också ett samtidsinriktat 

öga i den historieundervisning som Rosenlund har studerat. Det samtidsinriktade ögat 

innebär att nutiden studeras med ett historiskt perspektiv, vilket både ökar känslan av 

relevans för ämnet och bidrar till ett djupseende hos eleven inför deras agerande i 

samtiden. Resultatet av Rosenlunds undersökning kommer att jämföras mot den bild 

av ämnet historia som det nationella provet ger och diskuteras i studiens 

slutdiskussion.  
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Med den anledningen att det inte finns tillräckligt med forskning där historieämnet är 

i fokus så har jag valt att använda mig utav forskning gjorda inom ämnet 

samhällskunskap i gymnasieskolan. I en avhandling av Christina Odenstad (2010) så 

har 95 stycken skriftliga prov i samhällskunskap med totalt 1239 provfrågor som är 

utformade av enskilda lärare undersökts och en analys har gjorts huruvida de är 

utformade för att matcha den kunskaps- respektive ämnessyn som kommer till uttryck 

i den tidigare läroplanen, Lpf 94. Resultatet tyder på att den äldre kunskapssynen 

gällande faktafrågornas stora utrymme fortfarande utgör den största delen av proven 

med 64 % (Odenstad 2010, s. 97). Undersökningen visar också på att en 

ämnestradition kommer till uttryck i frågorna där kunskapsområden utelämnas i 

förmån för de mer traditionella områdena. Avhandlingen tyder också på att proven i 

sig har en styrande funktion för undervisningen och elevernas lärande där exempelvis 

proven för elever på yrkes- respektive studieförberedande program är konstruerande 

på olika sätt. De prov som är på de yrkesförberedande programmen innehåller fler 

flervalsfrågor med mer faktakunskaper vilket kan göra att de eleverna nöjer sig med 

att lära enklare faktakunskaper eftersom det är det som efterfrågas på proven och 

anses som viktigast tillskillnad från de studieförberedande programmen som har fler 

prov som prövar mer kognitiva förmågor som exempelvis analysförmåga (Odenstad 

2010, s. 162).  

 

En liknande undersökning om gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap har 

gjorts av Tobias Jansson (2011) som visar på att den bilden av lärares prov som enbart 

faktaorienterade behöver revideras. Resultatet visar att det finns en stor spridning i 

vilka kunskapsförmågor som testas mellan lärare vilket också kan påverka 

likvärdigheten på ett negativt sätt då vissa förmågor prioriteras mer än andra beroende 

på vilken lärare som undervisar. Det som också framkommer både från Odenstad 

(2010, s. 104) och Jansson (2011, s. 107) är att faktakunskaper, att minnas något, ofta 

beskrivs som en nivå för ett godkänt betyg och för att nå ett högre betyg så krävs det 

mer komplexa kognitiva kunskapsformer likt ett trappstegstänkande kring bedömning. 

Det är också främst frågor som kräver ett kortare svar där exempelvis flervalsfrågor 

används för att mäta faktakunskaper i de prov som studerats. Både Odenstads och 

Janssons undersökningar liknar min egen till stor del. Frågor jag ställer mig är om det 

finns några likheter eller skillnader mellan deras resultat och mitt eget på den här 
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studien. Om det går att urskilja något liknande mönster av ett trappstegstänk i det 

nationella provet, och därmed fortfarande är stort fokus på lösryckta fakta- och 

minneskunskaper, blir extra intressanta frågeställningar inför min egen studie.  
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4 Metodval	och	analysprocess	
I den här studien har jag gjort en kvalitativ textanalys med inspiration från Grundad 

teori som metodansats. I undersökningen har det skett en närläsning av både det 

nationella provet och kursplanen för ämnet för att sedan jämföra dessa med varandra 

och med tidigare forskning. Provfrågornas utformning i det nationella provet med 

avseende på dess format har studerats i den här undersökningens första analyssteg 

som avser att besvara den första frågeställningen. Frågeformaten har kategoriserats in 

i de format som har definierats i avsnitt 2.2 i den här studien. Det har skett genom en 

jämförelse av provfrågornas utformning mot de kriterier som de olika frågeformaten 

har. Kategorierna som undersökningen använt för frågeformat är frågor med bundna 

svarsalternativ, flervalsfrågor med öppna svar, kortsvarsfrågor samt essäfrågor. Dessa 

format har studerats mot de bedömningsanvisningar som finns i provet i form av en 

kunskapsruta i varje uppgift som anger progressionsmöjligheter i uppgiften.  

 

Min analysmetod för undersökningen av den andra och tredje frågeställningen är 

inspirerad av Grundad teori som innebär en teorigenerering på empirisk grund. Lite 

förenklat finns det två vetenskapsteoretiska traditioner, den positivistiska och den 

hermeneutiska, där den förra ofta förknippas med kvantitativa och deduktiva 

metodteorier och den senare med kvalitativa och induktiva metodteorier. Den 

deduktiva metoden förutsätter att man har en hypotes att testa som tillexempel vid ett 

experiment där det blir tydligt om hypotesen verifierades eller falsifierades medan den 

induktiva metoden inte har en hypotes eller teori att utgå ifrån. Istället så kan man 

säga att metoden snarare är den motsatta vid induktion, där det är en frågeställning 

som styr datainsamlandet som sedan tolkas och analyseras för att generera i en teori. 

Med Grundad teori så går det inte att kategorisera den metoden i något utav facken 

utan den skär rakt igenom dessa och är en blandning av deduktion och induktion och 

kan både användas vid kvantitativa- och kvalitativa studier (Hartman 2001, s. 27).  

 

Tanken är att arbetsprocessen med Grundad teori ska leda fram till och generera i en 

teori istället för att man redan har en teori från börjar. Analysen tar därför sin 

utgångspunkt i materialet som får utveckla teorin och inte i en redan befintlig teori. 

Det är främst det första fasen i grundad teori som den här undersökningen har använt 

sig av. Den första fasen innebär en öppen kodning där en närläsning av materialet sker 
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där olika indikatorer kodas som i sin tur leder fram till olika begrepp (Persson 2008, s. 

178). Indikatorerna ska på så sätt sammanfattas i ett övergripande begrepp. I min 

studie har det inneburit att jag i det första analyssteget av den här undersökningen har 

sammanfattat min tolkning av vilket innehåll som det nationella provet ger en bild av 

vara betydelsefull och viktig. Jag har sammanfattat mina indikatorer i två begrepp: 

Krig och illdåd mot mänskligheten samt samhällsförändringar och utvecklingslinjer. I 

det sista analyssteget, som avser besvara den sista frågeställningen, har fyra olika 

kategorier uppkommit som sammanfattat mina indikatorer. Kategorierna eller 

begreppen är: Föra resonemang om orsaker och konsekvenser och andra begrepp, föra 

källkritiska resonemang, föra resonemang om hur historia används samt att föra 

resonemang utifrån olika perspektiv.  

 

4.1 Material	
Det material som använts i den här studien består av det nationella provet i ämnet 

historia för årskurs 9 från år 2012/2013. Provet består av två delprov, A och B, med 

ett tillhörande texthäfte till de båda delproven. Dessutom så har tillhörande 

lärarinformation och bedömningsanvisningar studerats. Provet var en 

utprövningsomgång för årskurs 9 under hösten 2013 och finns tillgängligt för 

allmänheten att ladda ner från Malmö högskolas hemsida tillsammans med 

texthäftena, lärarinformationen och bedömningsanvisningarna.  

	

4.2 Tillförlitlighet		
Pål Repstad (2007, s. 136) menar på att det inte förekommer någon absolut 

objektivitet i kvalitativ forskning utan bara mer eller mindre trovärdiga tolkningar av 

verkligheten. Det är därför viktigt att poängtera att mitt material inte talar för sig 

självt utan att det måste ske en tolkning och att den tolkningen är min egen. Varje 

begrepp som uppkommit under analysprocessen har motiverats med hjälp av tydliga 

indikatorer från det studerandet provet och gör det därför lätt för läsaren att själv bilda 

sig en uppfattning. Det har också varit svårt att gå in i analysprocessen utan någon 

helt förutsättningslös tolkning, vilket egentligen Grundad teori innebär, utan jag har 

snarare varit påverkade av olika faktorer som utgör min teoretiska utgångspunkt. Jag 

har varit påverkad av både egna erfarenheter av nationella prov i grund- och 

gymnasieskola samt litteratur och tidigare forskning som jag fått ta del av under min 
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lärarutbildning. Då det endast är ett prov den här undersökningen avser att analysera 

går det inte att generalisera resultatet för att gälla alla nationella prov för ämnet. Jag 

har ingen kunskap om vad senare nationella prov i historia har haft för frågor eller 

innehåll och kan därför inte säga något om vilken bild av ämnet de proven förmedlar. 

Mitt resultat avser därför endast min egen tolkning av det nationella prov som har 

analyserats. 

 

4.3 Metoddiskussion		
Persson (2008, s. 187) lyfter fram en kritik, mot Grundad teori som metodansats, som 

menar på att metoden är alltför empirisk och inte lyfter till några teoretiska höjder. 

Men egentligen behöver inte metoden innebära att helt nya teorier produceras utan 

kan även fungera som ett tillägg på redan befintliga teorier vilket den här 

undersökningen snarare kan tänkas göra. Den fördel jag själv ser med Grundad teori 

är att materialet får styra undersökningen och risken för att tvinga in materialet i redan 

angivna teorier inte existerar. Jag hade först en tanke om att använda mig utav en 

redan formulerad taxonomi som exempelvis Blooms reviderade taxonomi som syftar 

till att kategorisera in kunskap utifrån dess kognitiva nivå, där vissa kunskaper har en 

lägre kognitiv nivå än andra. Det som avgjorde mitt val var just den risk jag anser 

finns att leta efter just dessa kunskapsdimensioner och då riskera att blunda för annat 

av intresse som dyker upp. Med en Grundad teori får istället materialet styra 

undersökningen och bilda kategorier snarare än att materialet ska tvingas in i redan 

existerande kategorier.  
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5 Det	första	analyssteget		
I den här delen kommer resultatet av studiens första frågeställning, om hur det 

nationella provet är utformat, analyseras och presenteras. Med utformning menas i det 

första steget vilka olika delar provet består av och vilken information som anges till 

eleverna i dessa. I det andra steget analyseras vilken typ av frågeformat som används i 

de olika uppgifterna och mot vilken betygsnivå frågeformaten ger belägg för.  

	

5.1 Provets	olika	delar	och	anvisningar	
Det nationella provet för årskurs 9 består utav två stycken delprov, del A och B, som 

båda innehåller ett elevhäfte och ett texthäfte. Delproven skrivs separat under två 

stycken tillfällen med en provtid på 120 minuter. Utgångspunkten är elevhäftet med 

provuppgifter och det är där frågorna ska besvaras. Behöver eleven mer 

svarsutrymme får kan lösa blad användas som sedan häftas samman med elevhäftet. 

Provuppgifterna i elevhäftet innehåller anvisningar i form av text tillsammans med 

bilder i vissa utav frågorna. Eleven har under provets gång tillgång till ett texthäfte 

som innehåller texter och bilder som främst ska användas vid uppgifter gällande att 

granska, tolka och värdera källor. Förutom texter och bilder som används vid 

specifika uppgifter finns det även så kallade stödstrukturer i texthäftet till några utav 

uppgifterna. Stödstrukturerna innehåller meningar som kan vara till hjälp när eleven 

ska skriva en text. Det är inte obligatoriskt eller ett måste för eleven att använda sig 

utav den hjälpen utan är endast avsedda att underlätta lösandet av uppgifterna. Vid en 

fråga som handlar om att resonera kring orsakerna till att nazistpartier kunde ta 

makten i Tyskland ser några utav hjälpmeningarna ut såhär: ”Den politiska 

situationen i Tyskland var … det innebär att … ”eller ”En del ansåg att … vilket 

gjorde det lättare för Hitler eftersom …” (Texthäfte A, s. 6). När en fråga kräver ett 

längre svar finns det på flera frågor anvisningar om vad eleven ska tänka på i 

elevhäftet. Till exempel kan det stå att eleven ska; tänka på att använda historiska 

begrepp…, eller tänka på att orsaker kan hänga ihop eller kopplas ihop med varandra 

och att tänka på att orsakerna ibland även förstärka varandra. 

 

Provet innehåller en information i form av en kunskapsruta som eleven får ta del av 

med tre vågräta rutor, som anger kunskapskraven på de olika nivåerna E, C och A, 

samt fyra lodräta rutor som anger vilket mål som uppgiften prövar, se figur 2. Dessa 
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mål beskrivs som förmågor som ska ligga till grund för kunskapskravens 

beskrivningar i kursplanen. Kunskapsrutan anger uppgiftens inriktning med avseende 

på vilken förmåga från kursplanen uppgiften prövar beroende på vilken rad som är 

markerad i kunskapsrutan. Den första raden handlar om förmågan att ”använda en 

historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, 

gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer” (Skolverket 2011, s. 172). Den andra 

raden är förmågan att ”kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att 

skapa historisk kunskap” (Skolverket 2011, s. 172). Den tredje raden handlar om 

förmågan att ”reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika 

sammanhang och utifrån olika perspektiv”(Skolverket 2011, s. 172) och den sista 

raden är förmågan att ”använda historiska begrepp för att analysera hur historisk 

kunskap ordnas, skapas och används” (Skolverket 2011, s. 173). Kunskapsrutan visar 

också på vilka möjliga belägg för kunskapskraven på de olika nivåerna E, C eller A 

som uppgiften ger och indikerar därför svårighetsgraden. Om endast rutan för ett E är 

ifylld med vit färg så kan bara uppgiften ge belägg för betygsnivån E. Däremot om 

exempelvis rutorna är ifyllda med vit färg för alla nivåer så finns det chans för belägg 

på alla nivåer. Det finns också uppgifter som prövar fler förmågor i en och samma 

uppgift. I det andra delprovet, del B, så finns det också med en uppgiftsmatris till 

varje provfråga som eleverna får i elevhäftet. Uppgiftsmatrisen beskriver hur elevens 

svar bedöms på de olika betygsnivåerna och tydliggör en möjlig progression i svaret. 

 

   E        C       A 

Förmågan att använda en historisk referensram 
 
Förmågan att granska, tolka och värdera källor 
 
Förmågan att reflektera över sin egen och andras användning av 
historia 
 
Förmågan att använda historiska begrepp 

 

Figur 2. Ett exempel på kunskapsrutan vid en provfråga som prövar förmågan att granska, 

tolka och värdera källor som belägg för kunskapskrav på en nivå för betyget E 
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5.2 Provets	olika	frågeformat	
På det nationella provet i årkurs 9 så finns det totalt 22 stycken frågor varav nio utav 

dem är av kategorin för bundna svarsalternativ. Frågor med bundna svarsalternativ 

eller objektiva svarsformat är frågor som är stängda och kan till exempel vara 

flervalsfrågor, dikotomiska med påståenden som sant eller falsk eller uppgifter där 

svarsalternativ ska paras ihop med varandra. Den första frågan i del A och B på 

provet börjar med en flervalsfråga men efter den så blandas öppna frågor med stängda 

frågor utan någon speciell ordning. Det vanligast förekommande formatet för frågor 

med bundna svarsalternativ är flervalsfrågor där det finns mellan tre och fyra 

svarsalternativ att välja mellan. Två utav frågorna är både stängda och öppna i 

avseende att de både innehåller en del med ett flervalsalternativ samt en del som 

kräver en motivering till valet. Därför placeras dessa frågor i de båda formaten och i 

den kategori jag kallar flervalsfrågor med öppna svar. I en utav frågorna ska eleven 

placera historiska tidsbegrepp i rätt kronologisk ordning och är därför placerad i 

kategorin för bundna svar där svarsalternativ ska, i det här fallet, paras ihop med en 

tidslinje.  

 

Med kortsvars frågor innebär det frågor som besvaras med enstaka ord eller ett par 

meningar som eleven själv skriver och kan därför också ses som öppna frågor. Det 

kan också vara frågor som består av ofullständiga meningar som eleven ska fylla i. 

Fyra utav frågorna ska besvaras med kortare svar på en till ett par meningar. Två utav 

frågorna innehåller också en flervalsfråga och är då placerade i kategorin med 

flervalsfrågor med öppna svar. Det format som är mest frekvent, och som tydligt visas 

i figur 3, är så kallade essäfrågor som kräver ett längre svar från eleverna. Hälften 

utav frågorna är av karaktären essäfrågor där det också är vanligt att eleven får 

information med hjälpmeningar för att komma igång med skrivandet.  
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Frågeformat:  Antal: 

Bundna svarsalternativ 

Flervalsfrågor/ dikotomiska frågor/ matchningsfrågor 

7 

Flervalsfrågor med öppna svar 

Innehåller både en stängd fråga och en öppen fråga  

2 

Kortsvars frågor 

Enstaka ord eller meningar 

2 

Essäfrågor 

Långa svar som skrivs i en längre sammanhängande text 

11 

 

Figur 3. Visar andelen frågor med respektive frågeformat på det nationella provet. 

Tabellen visar att essäfrågor är mest använda på provet följt utav frågor med bundna 

svarsalternativ.   

 

5.3 Progressionsmöjligheter	i	provfrågorna	
På det nationella provet blir det tydligt om det är en fråga som kräver ett längre 

respektive ett kortare svar eftersom eleven har fått anvisningar att anteckna direkt på 

provet. Svarsutrymmet med ett visst antal rader är redan förbestämt och kan indikera 

på vilket typ av format provfrågan har. Progressionsmöjligheterna i en uppgift följer 

ett tydligt mönster som följer antagandet att ju längre svar frågan kräver ju större 

möjligheter finns det till en progression som ger belägg på högre betygsnivåer. 

Detsamma gäller uppgifter med redan fasta svarsalternativ, och som därför är 

placerade i formatet för bundna svarsalternativ, som endast kan ge belägg på en E-

nivå enligt bedömningsanvisningarna som finns direkt i elevhäftet. Uppgifterna 

saknar därmed möjlighet till en progression. Men det finns två undantag på de frågor 

som är i kategorin för flervalsfrågor med öppna svar där belägg för högre 

betygsnivåer kan ges om eleven visar på mer kognitiva förmågor i det öppna svaret. 

Tabellen nedan i figur 4 förtydligar progressionsmöjligheterna på frågor med ett visst 

format. Det går därmed att dra slutsatsen att öppna frågor, där utgångspunkten i svaret 

är elevens egen text, ger större möjligheter till progression och de högre 

betygsnivåerna medan stängda frågor, där svaret redan är formulerat, inte har samma 

möjlighet. 
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Frågeformat Progressions 
möjligheter 

Bundna svarsalternativ E X 
C  
A  

Flervalsfrågor med  

öppna svar 

E X 
C X 
A X 

Kortsvarsfrågor E X 
C X 
A  

Essäfrågor E X 
C X 
A X 

Figur 4. Visar progressionsmöjligheten till belägg för en högre betygsnivå i provets 

olika frågeformat. 
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6 Det	andra	analyssteget	–	En	historisk	referensram	
En historisk referensram innefattar viktiga händelser, skeenden och personer från det 

förflutna som anses vara betydelsefulla att känna till i nutiden. Det nationella provet 

innehåller uppgifter med ett varierat kunskapsinnehåll från olika tidsperioder och 

platser som förväntas ingå i elevernas historiska referensram. Nedan kommer jag att 

presentera mitt resultat av undersökningen med fokus på vilka begrepp som 

uppkommit under analys- och tolkningsprocessen. Vilken bild av ämnet historia 

speglar det nationella provet med avseende på dess innehåll och ämnesstoff är den 

frågeställning som kommer att besvaras. Begreppen som uppkommit under 

analysprocessen presenteras med vilka indikatorer som sammanfattar och leder fram 

till begreppet i enlighet med den första fasen i metodansatsen Grundad teori. Jag har 

sammanfattat det historiska innehållet i två kategorier/begrepp: Krig och illdåd mot 

mänskligheten samt samhällsförändringar och utvecklingslinjer. Indikatorerna kan 

förklaras som olika sidor av samma mynt där myntet representerar det uppkomna 

begreppet. Den bild av vilket innehåll som är viktigt enligt det nationella provet 

jämförs sedan med vad undervisningen i historia ska behandla från det centrala 

innehållet i ämnets kursplan.  

 

Kursplanen innehåller tre stycken delar där första delen beskriver ämnets syfte och 

svarar på frågan varför man läser historia i skolan och avslutas med fyra stycken 

långsiktiga mål som är uttryckta som förmågor. Dessa långsiktiga mål ligger sedan till 

grund för kunskapskravens beskrivningar som finns i den sista delen av kursplanen. I 

den andra delen hittar vi det centrala innehållet som berättar vad undervisningen ska 

handla om. Det centrala innehåller är indelat i fem stycken kunskapsområden som 

kategoriserar in innehållet utifrån olika tidsperioder och kunskaper. De fem 

kunskapsområdena är: 

- ”Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 

- Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 

- Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 

- Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid 

- Hur historia används och historiska begrepp ” 

(Skolverket 2011, s. 176-177) 

Dessa kunskapsområden kommer jag i min jämförelse att hänvisa till. 
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6.1 Krig	och	illdåd	mot	mänskligheten	
I provet finns det uppgifter med ett innehåll som behandlar olika krig från det 

förflutna och handlingar som gjorts av människor som resulterat i bland annat 

folkmord och förtryck som tillexempel Förintelsen. Utifrån min tolkning tycker jag att 

provet förmedlar en bild av historieämnet som ett moraliskt uppdrag att lära oss ta 

ansvar för våra handlingar. Flera händelser i det förflutna som exempelvis orsaker till 

krig och folkmord ger oss en förståelse för att bakom varje händelse så finns det en 

individ eller grupp. Det finns också med händelser som ligger närmare den tid vi lever 

i idag som också visar på att historien kan upprepa sig och det går att se samband 

mellan olika händelser.  

 

I delprov A så krävs det att eleven har kunskaper om första världskriget och handlar 

därför om att ha en historisk referensram, en faktabas, för att sedan kunna applicera 

förmågan att resonera om exempelvis händelsens orsaker. Det är både kunskap om 

orsaker till första världskriget samt dess konsekvenser som kommer till uttryck i 

uppgift 2 och 8 i delprov A. Det första världskrigets konsekvenser som är en del av 

uppgift 8, där eleven ska resonera om orsakerna till nazistpartiets framgång i 

Tyskland, ger också en bild av elevers kunskaper om orsaker till det andra 

världskriget men som inte är utskrivet i provet.  

 

Kristallnatten är också en viktig händelse som provet tar upp i uppgift 9 som också 

kan placeras in under begreppet krig och illdåd eftersom det är en händelse som 

hänger samman med andra världskriget och förintelsen. Perioden som brukar 

benämnas Kalla kriget finns också med i en uppgift där eleven ska placera olika 

tidsbegrepp på en tidslinje. Det krävs dock ingen större referensram om vad kalla 

kriget innebar utan ses endast som ett tidsbegrepp i uppgiften. Dock tyder 

användningen av begreppet att det är en period eleven bör ha någorlunda kunskaper 

om vilket också uppgift nummer 3 i delprov B ger en bild av. I den uppgiften tar man 

upp Vietnamkriget, som är en av konflikterna under Kalla kriget, och andra historiska 

exempel från bland annat andra världskriget som har gemensamt att de varit illdåd 

mot mänskligheten.  
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Slavhandeln är ytterligare ett exempel på illdåd och förtryck mot de mänskliga 

rättigheterna som provet behandlar genom uppgift 6 i delprov A. Där får eleverna ta 

del av historiska källor som beskriver levnadsförhållandena på slavskeppen som åkte 

över Atlanten. Imperialism hänger ihop med kolonialism som innebär att en stat 

erövrar ett område utanför sitt eget land. Ett exempel på kolonialism är när Afrika 

delades upp mellan europeiska länder i slutet av 1800-talet som den tredje uppgiften i 

delprov A handlar om och är ytterligare exempel på illdåd mot människor som levde i 

områden som blev erövrade. Det finns också med exempel på mer aktuella händelser 

som orsakat människor stort lidande varav den händelsen som behandlas i provet är 

det som skedde på Utøya i Norge 2011.  

 

Ser vi till vad kursplanen säger om vad undervisningen ska behandla så stämmer det 

bra överens med den bild det nationella provet förmedlar att vara ett viktigt 

ämnesstoff. I det tredje kunskapsområdet täcker provet in den del som handlar om 

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism som uppgift 3 i delprov A 

är ett exempel på. Under samma kunskapsområde ska också undervisningen behandla 

de båda världskrigen med dess orsaker och följder, förtryck, folkfördrivningar och 

folkmord samt förintelsen och gulag. Provet innehåller både uppgifter om 

världskrigen samt förintelsen. Andra förtryck och folkfördrivningar är de som skedde 

under kolonialismen men även under slavhandeln som också går under det centrala 

innehållet för tiden runt 1700-1900-talet med en ökad världshandel – där slavhandeln 

var en del av triangelhandeln. Under kunskapsområdet demokratisering, efterkrigstid 

och globalisering, cirka 1900 till nutid ska undervisningen bland annat behandla 

Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i 

världen. En konflikt som skedde under Kalla kriget som provet behandlar är 

Vietnamkriget. Däremot saknas det ett ämnesstoff som mer behandlar den senare 

delen av innehållet med Sovjetunionens sönderfall och maktförhållanden idag. Under 

samma kunskapsområde står det också att det centrala innehållet om aktuella 

konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa ska ingå i undervisningen. Den 

uppgift på provet som tar upp en aktuell konflikt är uppgift 9 från delprov A som 

handlar om sambandet mellan Kristallnatten och händelsen på Utøya i Norge 2011.  
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6.2 Samhällsförändringar	och	utvecklingslinjer	
Samhällsförändringar och utvecklingslinjer ska ingå i den historiska referensram 

eleverna ska fått under undervisningen i skolan. De viktiga förändringar och 

utvecklingslinjer som provet tar upp är band annat demokratiseringsprocessen med 

sin start i den första frågan i delprov A om demokratin i det antika Athen. Det är 

sedan Sveriges demokratiseringsprocess som provet signalerar vara viktig att ha 

kunskaper om. Uppgift 1 i delprov B handlar om kvinnors rösträtt i Sverige när 

allmän och lika rösträtt infördes samt hur den ser ut idag medan uppgift 8 i samma 

delprov handlar om tre olika tidsperioder under Sveriges demokratiseringsprocess. En 

annan viktig samhällsförändring som tas upp är det nazistiska maktövertagandet i 

Tyskland som ledde till att Tyskland blev en diktatur. En viktig politisk förändring 

som provet har med är det som sker under Ryska revolutionen när kommunismen som 

politisk ideologi träder i kraft som uppgift 7 i delprov A handlar om. Där ska olika 

uppfattningar om Leninpriset presenteras och motiveras med historiska exempel.  

 

Industrialiseringen är en stor samhällsförändring som provet tar upp i flera utav 

uppgifterna. Det handlar både om förklaringar till industrialiseringen i Storbritannien, 

om hur människors värderingar var under den tiden samt om användningen av 

industrialiseringen som ett historiskt exempel i nutiden för att markera den nationella 

identiteten i Storbritannien.  

 

Flera utav uppgifterna har ett ämnesstoff om olika levnadsvillkor som rådde i Sverige 

under olika tidsperioder. Det svenska välfärdssamhället är en samhällsförändring som 

förändrade arbetarnas levnadsvillkor gällande arbetsförhållanden som uppgift 7 i 

delprov B handlar om. Uppgift 4 i delprov B handlar om levnadsvillkor för barn i 

Sverige under 1950-talet och uppgift 5 i samma delprov belyser hur situationen var 

för barnarbetare i slutet av 1800-talet i Sverige. Ett liknande innehåll har uppgift 6 i 

samma delprov som istället belyser situationen för sömmerskor på en textilfabrik på 

1960- och 1970-talen i Sverige. Den sista uppgiften i delprov B handlar om 

utvecklingslinjer inom migration och ekonomiska förhållanden under olika 

tidsperioden där även ett tänkbart framtidsscenario ska presenteras med hänvisningar 

till de tidigare tidsperioderna.  
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Det ämnesstoff som jag presenterat stämmer till hög grad överens med flera utav 

punkterna som står med i det centrala innehållet för ämnet. Det kunskapsområde där 

samstämmigheten är något lägre är området forna civilisationer, från förhistorisk tid 

till cirka 1700. Den uppgiften som handlar om de politiska rättigheterna i det antika 

Athen stämmer delvis överens med det innehåll som behandlar antiken, dess 

utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid där den första delen 

stämmer in med Antikens utmärkande drag som epok medan den senare delen om en 

mer samtidsförståelsen inte finns med i uppgiften.  

 

En del av det centrala innehåller som täcker in till viss del på flera av uppgifterna är 

industrialiseringen i Europa och Sverige, olika historiska förklaringar till 

industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors 

levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen samt 

migration och mellan länder som ingår i det andra kunskapsområdet. En utav 

uppgifterna har ett innehåll om förklaringar till industrialiseringens start i 

Storbritannien och vilka konsekvenser de gav för de människor som levde där. 

Uppgifterna om industrialiseringen belyser inte bara det centrala innehåll som ingår i 

kunskapsområde nummer två utan även det femte området om hur historia kan 

användas på olika sätt för att exempelvis förstå hur människornas värderingar 

påverkas av den tid de lever i eller för att skapa eller stärka nationella identiteter. 

Migration mellan länder täcks in i den sista frågan i delprov B.  

 

Uppgifterna som handlar om demokratiseringsprocessen i Sverige samstämmer med 

den del av det centrala innehåller som innefattar demokratisering i Sverige, bildandet 

av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för 

allmän och lika rösträtt för kvinnor och män samt kontinuitet och förändring i synen 

på kön, jämställdhet och sexualitet som finns med i det fjärde kunskapsområdet, 

liksom uppgiften om välfärdssamhället som har förankring i innehållet om framväxten 

av det svenska välfärdssamhället.  
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7 Det	tredje	analyssteget	–	Förmågan	att	resonera	
Likt mitt resultat på vilket ämnesinnehåll i form av vilka historiska händelser och 

skeenden som det nationella provet signalerar kommer jag här att redogöra för hur 

eleven på bästa sätt visar sina kunskaper genom att jag redogör för vilka förmågor 

som provet kräver av eleverna för att nå de uppsatta målen som finns med i ämnets 

syftestext. Den övergripande förmågan som jag tycker kommer till uttryck i provet är 

att resonera. Flera anvisningar i provet innehåller begreppet resonemang. Ser vi till 

hela läroplanen så är förmågan att föra resonemang återkommande i alla skolans 

ämnes- och kursplaner. Exempelvis i kursplanen för ämnet idrott och hälsa står det i 

kunskapskravet för årskurs 9 att ”Eleven kan även utvärdera aktiviteter genom att 

samtala om egna upplevelser och föra (…) underbyggda resonemang om hur 

aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den 

fysiska förmågan.”(Skolverket 2011, s. 55) eller i kursplanen för ämnet kemi där 

”Dessutom för eleven (…) underbyggda resonemang kring människans användning 

av energi och naturresurser påverkar miljön (…)” (Skolverket 2011, s. 151). För 

ämnet historia så används begreppet resonemang frekvent i kunskapskraven. I de 

kunskapskrav som eleven ska nått i slutet av årskurs 9 används begreppet fem gånger. 

Exempelvis ska eleven ”(…) föra underbyggda resonemang om orsaker till och 

konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och 

handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.” och ”(…) föra underbyggda 

resonemang om källornas trovärdighet och relevans.” (Skolverket 2011, s. 180).  

 

Som exemplen ovan tyder på, från kunskapskraven i kursplanerna, så ska det finnas 

olika kunskaper som eleven ska visa genom att föra resonemang. I exemplet från 

ämnet idrott och hälsa handlar dessa kunskaper om olika aktiviteters och 

kosthållningars påverkan på den fysiska förmågan och hälsan. I kemiexemplet är det 

istället kunskaper om vilka konsekvenserna blir på miljön vid användning av energi 

och naturresurser. I det nationella provet har jag försökt kategorisera de kunskaper 

som eleven ska föra resonemang kring i fyra kategorier. Genomgående har jag jämfört 

dessa kunskaper med kursplanen i ämnet. Kategorierna som uppkommit är: att föra 

resonemang om orsaker och konsekvenser och andra begrepp, att föra källkritiska 

resonemang om historiskt källmaterial, föra resonemang om hur historia används samt 

föra resonemang utifrån olika perspektiv. Inom dessa kategorier ger 
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provkonstruktörerna en bild av vad som räknas som ett underbyggt resonemang 

genom att ange vilka delar som behöver ingå i ett resonemang på de olika 

progressionsnivåerna.  

	

7.1 	Föra	resonemang	om	orsaker	och	konsekvenser	och	andra	

begrepp	
Provet ger en bild av ett ämnesspråk där olika begrepp används i olika historiska 

sammanhang. Det är då viktigt att eleven förstår begreppet och vet vad det betyder. 

Ett exempel är tankebegreppet orsak som används i uppgift 3 i delprov A. Eleven ska 

i uppgiften resonera om orsakerna till kolonialismen som skedde i Afrika under slutet 

av 1800-talet. För att eleven ska komma igång med sitt resonerande finns det exempel 

i frågan på vad orsaker kan handla om som tillexempel ekonomiska, militära, 

politiska och ideologiska förhållanden. Resonemanget ska innehålla minst en orsak 

som eleven resonerar kring med hjälp av något relevant historiskt exempel som 

konkretiserar orsaken för att det ska räknas som ett godkänt resonemang. En 

progression i resonemanget innebär att eleven redogöra för flera orsaker och dessutom 

förklarar hur dessa historiska exempel hänger ihop med varandra. Det krävs då en 

djupare förståelse för händelsen för att ett resonemang ska vara mer underbyggt där 

eleven kan se samband mellan dessa olika orsaker. Den sista nivån i progressionen för 

att föra resonemang ska eleven också resonera hur dessa exempel påverkar och 

förstärker varandra.  

 

En liknande uppgifter hittar vi också i delprov A som testar elevens förmåga att 

resonera kring orsakerna till nazistpartiets framgång i Tyskland under 1900-talet. 

Även här ges eleven extra hjälp för att komma igång med skrivandet. Här tipsar 

frågan om att en orsak kan bero på Hitlers egenskaper som person och beslut eller de 

idéer och värderingar som fanns i det tyska samhället under den tiden. Den hjälp 

eleverna får tyder på att förmågan att resonera kring orsakerna och se samband mellan 

dem är viktigare än att bara redogöra för tänkbara orsaker eftersom flera utav 

orsakerna redan finns med i uppgiftens anvisningar. Det är istället kvaliteterna i 

elevernas resonemang om orsakerna som prövas. Dessa kvaliteter stämmer överens 

med ovanstående exempel vid resonemang om orsaker till en viss händelse. 
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Kvaliteterna handlar om hur många olika relevanta konkreta historiska exempel en 

elev kan förklara och hur dessa hänger ihop och påverkar varandra.  

 

Ett godtagbart provsvar innebär således att eleven endast kan redogöra för en relevant 

orsak till händelsen i sitt resonemang. Den typ av progression som krävs i provsvaret 

för en högre nivå är att eleven använder flera olika delar att resonera kring, där 

sambandet mellan de olika orsakerna även ska beskrivas, istället för att resonemanget 

endast behöver underbyggas med en relevant orsak som beskrivs med hjälp av ett 

historiskt exempel som då krävs för den lägsta godtagbara nivån. Dessa uppgifter i 

exemplen ovan kan ge belägg för alla betygsnivåer. Däremot ger den andra uppgiften 

i delprov A, som också handlar om orsaker till en händelse, endast belägg för en E 

och C nivå. En skillnad mellan uppgifterna är att två konkreta historiska exempel 

redan är angivna som orsaker i instruktionen på uppgift 2 som eleven ska resonera 

kring. Därmed uteblir delen att eleven själv ska ange rimliga historiska exempel utan 

snarare ska eleven resonera kring de redan angivna orsakerna.  

 

I uppgift 11 från delprov A ska eleven använda begreppet förklaring genom att 

studera olika texter som handlar om industrialiseringen och föra ett resonemang om 

vilken av dessa texter som är en historisk förklaring. För ett godtagbart provsvar krävs 

det att den rätta texten är vald och motiverad genom att eleven återberättar en 

förklaring till industrialiseringen som texten innehåller. En progression i uppgiften 

innebär istället att eleven dessutom motiverar med hjälp av tydliga exempel från 

texten och jämför texten med de övriga texterna och ser skillnader mellan dem. I den 

här typen av uppgifter krävs det då att eleven har en förståelse och vet vad det 

relevanta begreppet innebär och hur det kan användas och dessutom har en 

läsförståelse och kan göra enklare sammanfattningar av texters innehåll. Här ser vi 

återigen ett exempel där eleven behöver ha med flera delar i sitt resonemang för att 

resonemanget ska vara av en högre kvalitet.  

 

I det centrala innehåller för ämnet står det att undervisningen ska behandla ”Vad 

begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och 

hur de används i historiska sammanhang”. (Skolverket 2011, s. 177). Alla dessa 

begrepp går att finna i prov tillsammans med historiska tidsbegrepp som antiken, 

mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget som också har stöd i det centrala 
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innehållet. För att eleven ska lyckas med provet ska eleven kunna använda och förstå 

begreppen för rätt sammanhang. I vissa övningar räcker det att känna till några 

begrepp som exempelvis i en uppgift där tidsbegreppen ska placeras i rätt kronologisk 

ordning på en tidslinje. Även tankebegreppen orsak och konsekvens finns med i 

kursplanen för ämnet och används också i provet. I kunskapskraven står det att 

”Eleven har (…) kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 

olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra (…) underbyggda resonemang om 

orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor 

och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.”. (Skolverket 2011, s. 

180). Det står även att eleven ska kunna använda historiska begrepp i sina 

resonemang.  

	

7.2 	Föra	källkritiska	resonemang	om	historiskt	källmaterial	
Ett annat viktigt begrepp som är vanligt i uppgifterna är källkritik. Eleverna ska här 

föra källkritiska resonemang om historiska källmaterials relevans och trovärdighet 

genom att använda olika källkritiska begrepp. Att resonera källkritiskt innebär att 

eleven kan använda och tillämpa de källkritiska kriterierna äkthet, beroende, tendens 

och samtidighet eller andra begrepp som är synonymer med dessa. Fyra utav 

uppgifterna i provet har källkritiska inslag där det ska ske en tillämpning av 

källkritiska begrepp i resonemangen. Ett exempel på en sådan uppgift där förmågan 

att resonera källkritiskt prövas är uppgift 5 i delprov B. Uppgiften innehåller två 

stycken källor om barnarbetet i Sverige på 1800-talet där dessa källor ska kritiskt 

granskas, värderas och tolkas som grund för att skapa historisk kunskap om 

barnarbetet i Sverige under den tiden. Eleven visar detta genom att föra resonemang 

om källornas användbarhet i det avsedda syftet och källornas trovärdighet med hjälp 

av källkritiska begrepp. 

 

Ett underbyggt resonemang för den här typen av uppgifter på en godtagbar nivå 

innebär att eleven kan använda ett källkritiskt argument i sitt resonemang om 

trovärdigheten för en av källorna samt förklarar varför man kan säga något om 

barnarbete utifrån källorna. För en progression i provsvaret ska eleven istället 

beskriva trovärdigheten hos båda källorna med hjälp av flera källkritiska argument. 

Här ser vi igen ett exempel på där det är kvaliteten i resonemangets delar som snarare 
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bedöms utifrån antalet källkritiska argument som är motiverade i resonemanget. I 

kunskapskraven står det att ”Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra 

(…) underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då (…) 

underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.” (Skolverket 2011, 

s. 180) och samstämmer därför med provet.  

 

7.3 	Föra	resonemang	om	hur	historia	används	
I provet finns det flera exempel på uppgifter som testar elevers förmåga att resonera 

kring hur historia kan användas. Exempelvis i de uppgifter som innehåller historiska 

källor är det vanligt förekommande att utifrån källans användbarhet dra slutsatser om 

olika levnadsförhållanden. I uppgift 4 i delprov B används en källa från 2004 med ett 

uttalande från en man som levde på 1950-talet i Sverige. Utifrån källan ska eleven 

resonera över för vilket syfte den skulle kunna vara användbar. Historiska källor kan 

på så sätt användas för att skapa historisk kunskap som i fallet med uppgiften ovan 

handlade om levnadsförhållanden för barn under 1950-talet i Sverige.  

 

Historia kan också användas för att förklara händelser som sker i samtiden och visa på 

likheter och skillnader över tidsperioder. Ett exempel är uppgift 3 i delprov B som 

handlar om Sveriges statsminister på 70-talet, Olof Palme, som i ett jultal 

kommenterar USA:s bombningar av staden Hanoi under Vietnamkriget. Olof Palme 

använder historiska exempel på platser i världen där brott mot de mänskliga 

rättigheterna skett där eleven ska resonera kring varför han valde just dessa platser. 

Uppgiften visar hur historia kan användas i ett sammanhang för ett specifikt syfte. 

Uppgiften har på så sätt tydlig koppling till kunskapskravet där ”Eleven kan föra (…) 

underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några 

olika sammanhang och för olika syften (…)”(Skolverket 2011, s. 180). Ett annat 

liknande exempel från provet där historia används är uppgift 9 från delprov A. 

Uppgiften innehåller en affisch där händelserna under kristallnatten som skedde år 

1938 jämförs med det som hände på ön Utøya i Norge år 2011. I resonemanget ska 

det ingå för vilket syfte som affischen är skapad och vilka likheter som skaparna av 

affischen vill få fram.  
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Ytterligare ett sett att använda historia på som provet tar upp är för att ange en tänkbar 

fortsättning på utvecklingslinjer i samhället. Den sista uppgiften i delprov B handlar 

om just detta, nämligen att sia om framtiden med hjälp av historiska exempel från en 

förfluten tid och från den tid vi lever i nu. Även här handlar uppgiften om att se 

likheter och skillnader mellan olika tidsperioder och resonera utifrån dessa vad vi kan 

säga om framtiden.  

 

I exempelvis uppgiften om Olof Palmes användning av historia innehåller ett 

underbyggt resonemang för ett godtagbart svar en rimlig förklaring till varför han 

använder historia i sitt jultal. För en progression i resonemanget ska eleven dessutom 

underbygga resonemanget med några utav de historiska exemplen som uppgiften tar 

upp och förklara varför han tar upp just dessa platser. För ytterligare progression 

krävs det att eleven också gör en tydlig motivering till om Olof Palmes användning av 

historia i sitt jultal var bra eller inte. Här ser vi åter igen ett exempel på att 

progressionen innehåller fler delar som resonemanget ska underbyggas med där 

uppgiften kan ge belägg för alla betygsnivåerna.   

 

7.4 	Föra	resonemang	utifrån	olika	perspektiv	
En och samma händelse eller historisk person kommer säkerligen uppfattas på olika 

sätt beroende på vem det är som berättar om den. Uppgift 7 i delprov A handlar om 

att eleven ska föra underbyggda resonemang utifrån föreställning att det både är bra 

att kalla ett pris idag för Leninpriset samt föreställningen att det är dåligt. Eleven 

täcker där kunskapskravet som ”(…) hur skilda föreställningar om det förflutna kan 

leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.”(Skolverket 

2011, s. 180). Provsvaret bedöms här utifrån hur många rimliga förklaringar till att 

Leninpriset kan uppfattas som bra respektive dåligt idag med en allmän eller mer 

konkret hänvisning till Lenins roll i det historiska skeendet. Så för ett godtagbart svar 

krävs det endast en rimlig orsak som ska ha en allmän förankring till Lenins roll i det 

historiska skeendet och för mer progression ska istället svaret innehålla flera orsaker 

som ska ha en förankring i mer konkreta och tydliga exempel från historien. Här är 

istället ett exempel på en uppgift där kvaliteten i ett par olika delar av resonemanget 

bedöms likt exemplet med uppgift 2 i delprov A. Eleven behöver inte resonera kring 
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ytterligare delar för ett mer välutvecklat resonemang. Dock vill jag påpeka att 

uppgiften endast kan ge belägg för en E och C nivå.   

 

Uppgift 12 i delprov B handlar om att leva sig in i en annan tid, ett historiskt 

perspektiv, från industrialiseringen fram till mitten av 1900-talet och förklara hur de 

som levde då kunde tycka att fabriksskorstenar var något bra - med tanke på dagens 

värderingar och tankar kring miljöförstörelse. Eleven ska här visa på en förståelse för 

hur människor påverkas av den tid de lever i. Uppgiften ger endast belägg på en E-

nivå och saknar därför progression. I uppgiften används begreppet förklara och inte 

resonera. Det stämmer överens med kunskapskravet ”Dessutom förklarar eleven hur 

människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.”(Skolverket 

2011, s. 180).  
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8 Slutdiskussion		
Av den här studiens resultat går det att utläsa vilka budskap det nationella provet 

förmedlar till historielärare och elever. Den här studien har utgått från en 

kommunikationsmodell där provfrågornas utformning har förmedlat budskap om 

vilket som är historieämnets centrala innehåll samt vilka förmågor som är centrala att 

pröva. Dessutom har bedömningsanvisningarna, med dess bedömningsmatriser, 

fungerat som budskapsförmedlare av vad som kännetecknar kvaliteter i ett provsvar.   

 

Resultatet tyder sammantaget på att olika typer av frågeformat lämpar sig bättre än 

andra för vissa syften. Det nationella provet innehåller mestadels uppgifter av 

formatet essäfrågor följt utav frågor med bundna svarsalternativ. En fråga med redan i 

förväg rätta eller felaktiga svar lämpar sig för att mäta kunskaper på en lägre 

kvalitativ nivå och kan därför endast ge belägg på en E-nivå. De frågor där eleven 

själv ska formulera sitt svar lämpar det sig bättre att mäta kunskaper på en högre 

kvalitativ nivå och kan därför dessutom ge belägg på en C-och A-nivå. Det 

förekommer också frågor av formatet flervalsfrågor med öppna svar som kan ge 

belägg för en E- och C-nivå. Om eleven på dessa uppgifter visar belägg för en C-nivå 

i det öppna svaret ger det ett C i bedömningen. I en kortsvarsfråga förväntas eleven 

svara med några ord till ett par meningar och dessa uppgifter kan ge belägg för en E- 

och C-nivå. I provet finns det endast med två stycken frågor av det formatet.  

 

Resultatet visar också på att en hög samstämmighet råder mellan provet och 

kursplanen i ämnet. Provet har ett innehåll som ger en bild av att olika krig och andra 

illdåd mot mänskligheten samt samhällsförändringar och utvecklingslinjer är viktiga 

för eleven att ha i sin historiska referensram. Dessa områden täcker in stora delar av 

kursplanens centrala innehåll där delar från alla kunskapsområden finns med.  

 

Dessutom visar resultatet på att förmågan att föra resonemang är den viktigaste 

förmågan. Att resonera går att göra på olika kvalitativa nivåer där en progression 

innebär att momenten att resonera kring ökar. På den första nivån krävs det oftast att 

eleven visar kunskaper genom att resonera kring en historisk händelse, använda ett 

källkritiskt begrepp eller dra en slutsats om människors levnadsvillkor utifrån 
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historiska källor. Dessa ökar till antalet och innebär också flera moment adderas för 

högre kvalitativa nivåer.  

 

Resultatet kommer närmare att presenteras och diskuteras under rubrikerna: 

Frågeformat som avgör progressionsmöjligheter, olika kvaliteter i förmågan att föra 

resonemang samt samstämmigheten mellan provet och kursplanen. 

 

8.1 Frågeformat	som	avgör	progressionsmöjligheter		
Av undersökningens första analys går det att utläsa att det nationella provet innehåller 

en till stor andel essäfrågor med 50 % av det totala antalet provfrågor. En essäfråga 

hör till kategorin för öppna frågor där eleven själv får formulera sitt svar och där det 

inte finns redan förbestämda rätta eller felaktiga provsvar. I essäfrågorna finns det 

möjlighet för eleverna att visa på olika kvalitativa nivåer i sina provsvar med en 

progression från E till A där också provsvaren förväntas vara allt från ett par 

meningar långa till en och en halv sida med text. Provet indikerar på så sätt att det 

krävs längre texter för att nå de högre betygsnivåerna på ett svar. Det stämmer till stor 

del överens med mitt resultat som visar på att de högre kvaliteterna i ett resonemang 

kräver att eleven underbygger sitt resonemang med fler delar och förväntas därför att 

skriva mer. Exempelvis att eleven använder flera historiska exempel vid resonerande 

kring orsaker till en händelse och ser att dessa påverkar varandra eller att eleven 

använder flera källkritiska argument istället för endast ett i uppgifter som handlar om 

källors trovärdighet. I motsatt riktning stämmer resultatet av den första analysen in på 

antagandet att uppgifter med ett kortare svar då endast ger belägg för de lägre 

betygsnivåerna. Stängda frågor, som beskrivs som frågor med bundna svarsalternativ 

med redan i förväg formulerade svar, som det nationella provet innehåller testar 

enbart kunskapskraven som ligger på en godkänd nivå. Ett liknande resultat återfinns i 

Janssons (2011, s. 139) studie där frågor som prövar kunskaper på en godkänd nivå 

endast kräver korta svar och dessutom är fler till antalet. I det nationella provet så 

finns det istället fler essäfrågorna framför kortsvarsfrågor och frågor med bundna 

svarsalternativ. En orsak till denna skillnad kan vara tidsaspekten som även Jansson 

menar påverkar lärarnas val av frågeformat. Ett frågeformat med mestadels öppna 

provfrågor kräver längre tid av elever att utföra. När det nationella provet skrivs har 
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eleven totalt 240 minuter på sig att besvara alla uppgifter – vilket gör att öppna frågor 

kan dominera.  

 

Provet innehåller sju stycken uppgifter med bundna svarsalternativ där eleven snarare 

endast ska dra slutsatser om människors levnadsvillkor utifrån olika historiska källor 

där olika slutsatser redan är angivna eller placera tidsbegrepp i kronologisk ordning. 

Det är först när en flervalsfråga kompletteras med ytterligare en fråga som kräver ett 

eget formulerat svar av eleven som en progression i uppgiften är möjlig. Det finns 

dock även essäfrågor som endast ger belägg för en E till C nivå - som exempelvis 

uppgift 2 i delprov A är ett exempel på. Där förväntas heller inte provsvaret vara lika 

långt som i uppgift 3 i samma delprov som också handlar om orsaker till en händelse 

om vi ser till antalet rader som finns i texthäftet för att skriva på. En slutsats är att 

essäfrågor inte används som format på provfrågor som ger belägg för en E-nivå utan 

snarare på frågor som kräver fler kvaliteter.  

	

8.2 Olika	kvaliteter	i	förmågan	att	föra	resonemang		
I de skriftliga proven som Odenstad (2010, s. 104) analyserat har hon, likt Jansson 

(2011, s. 107) upptäckt att flera lärare använder ett hierarkiskt trappstegstänk i sina 

prov. Den kunskap som är på en lägre kvalitativ nivå i hennes forskning innebär ofta 

att eleven ska redogöra för faktakunskaper, eller minneskunskaper enligt Jansson, 

som inte kräver någon djupare kvalitativ förmåga. Det räcker oftast således att endast 

ha goda faktakunskaper för att nå ett godkänt betyg i de prov Odenstad och Jansson 

har studerat. För att nå ett högre betyg så krävs det att eleven dessutom klarar av 

uppgifter som är av mer förståelse karaktär där förmågor som att analysera, 

argumentera, resonera och jämföra ingår. Av den här analysens tredje del, som svarar 

på undersökningens andra frågeställning, så visar resultatet inte på ett liknade 

trappstegstänk, utan snarare att eleverna behöver ha mer än enbart lösryckta 

faktakunskaper för att nå ett godkänt betyg. Det jag anser kommer till uttryck i det 

nationella provet snarare innebär att det finns olika kvaliteter och 

progressionsmöjligheter av förmågan att föra resonemang. För en godkänd nivå 

räcker det oftast med att ange ett historiskt exempel eller ett källkritiskt argument i sitt 

provsvar medan det krävs fler exempel eller begrepp att resonera kring för en högre 

kvalitativ nivå för hur underbyggt ett resonemang är. Att resonera på olika kvalitativa 
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nivåer innebär i den här studien också att det ibland krävs att eleven resonera kring 

flera steg och adderar dessa i sitt svar. Exempelvis att eleven visar på samband mellan 

historiska händelser och då resonerar kring hur de kan förstärka varandra i ett 

sammanhang. Eller att eleven kan värdera användandet av historia för olika syften 

istället för att enbart förklara varför historia har använts.   

	

8.3 Samstämmigheten	mellan	provet	och	kursplanen	
Då ett av syftena med det nationella provet är att stödja en likvärdig och rättvis 

bedömning är det viktigt att en samstämmighet råder mellan provet och kursplanen 

vilket den här studiens andra och tredje analyssteg sammantaget visar på. Tillskillnad 

från det resultat som Rosenlund (2011) fått fram av sin undersökning som behandlar 

historieämnet i gymnasieskolan. Rosenlund har sett att lärares historieprov visar på en 

bristande samstämmighet med den tidigare kursplanen. Eleverna får inte se på ämnet 

utifrån olika perspektiv eller använda sig utav källkritiska metoder. Det finns inget 

samtidstänk där nutiden förklaras med ett historiskt perspektiv eller en förståelse för 

att synen på en viss händelse beror på från vilket perspektiv man intar. Det nationella 

provet som den här undersökningen utgår ifrån finns det tydliga inslag av uppgifter 

som kräver resonemang utifrån olika perspektiv och källkritisk förmåga, tillsammans 

med historieanvändning och begreppskunskaper. Det finns alltså en stor möjlighet för 

lärare vid konstruktion av provfrågor att ta hjälp av det nationella provet som på ett 

tydligt sätt visar hur uppgifter för de syftena kan se ut.  

 

Sett till vilka delar som undervisningen i skolan ska behandla finns alla 

kunskapsområden från det centrala innehåller med i provet. Vissa delar har fått ett 

större utrymme än andra där ett exempel är det första kunskapsområdet, Forna 

civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700, som har fått minst utrymme i 

provet. Om vi återgår till provets budskapsförmedlande funktion kan det tolkas som 

att det området inte är lika viktigt som de andra. Det är med andra ord inte lika viktigt 

att ta upp exempelvis några högkulturers framväxt och utveckling i Asiens eller 

Amerika fram till 1700-talet. Det stämmer överens med Jönssons (2014, ss. 193-194) 

beskrivning av att de nationella proven riskerar att vara snävare än kursplanens hela 

bredd och att det därför är viktigt att inte låta enbart provet få styra undervisningen. 

Det kan bli problematiskt om de budskap som provet förmedlar angående vilket 
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innehåll som är viktigt för ämnet appliceras på all undervisning. Om ett prov skulle 

innehålla allt som stod i kursplanen hade det inte räckt med enbart ett prov. Det går 

således inte att styra undervisningen utifrån vad ett nationellt prov visar. Men provets 

möjlighet att fungera som en tolkning och konkretisering av kursplanen är viktigt men 

att provets begränsningar är något provtagarna och lärare behöver vara medvetna om.  

 

8.4 Vidare	forskning	
Under forskningsprocessen har det uppkommit en stor nyfikenhet på hur senare 

nationella prov i ämnet historia har sett ut och varit konstruerade. Eftersom det endast 

finns tillgängligt ett prov från läsåret 2012/2013 har det inte funnits någon möjlighet 

att studera senare nationella prov i historieämnet. Det hade varit intressant att se om 

resultatet från den här studien stämmer överens och kan komma att gälla även de 

senare proven eller om det finns en förändring gällande frågekonstruktion, innehåll 

och dess förmågor proven ger belägg för. Med tanke på svårigheten att få med hela 

kursplanens bredd i ett och samma prov kanske provkonstruktörerna tar med ett annat 

centralt innehåll i nästkommande prov och på så sätt lägger tyngdpunkten någon 

annanstans. Eller så ligger fortfarande tyngdpunkten på det innehåll den här 

undersökningen visar på. För vidare forskning hade det dessutom varit intressant att 

göra någon form av kvalitativ intervju med provkonstruktörerna för att höra vilka 

tankar och värderingar som ligger bakom provet. Ytterligare ett sätt hade varit att se 

på provet ur ett elev- och lärarperspektiv för att se ifall kommunikationsmodellen 

stämmer och på så sätt se vilka budskap provet sänder ut till elever och lärare.  
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