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Abstract 

 

This is a comparative study of two school systems, the International Baccalaureate (IBO) and 

the Swedish Upper Secondary School. The study focuses on the History and the grading of 

the courses. The similarities and differences between the two systems� overarching 

curriculum are examined and evaluated. 

 

Students and their teachers have answered questions regarding knowledge, history and the 

grading system. 

 

This study is concerned with the relationship between knowledge and assessment, and 

students� and their teachers� thoughts about fairness in grading the students. The study shows 

that the IBO has a more scientific approach to knowledge than the Swedish Upper Secondary 

School has. The Swedish system requires more of interpretation over goals and criteria while 

the IBO has more of clear goals and criteria. 

 

The students� and their teachers� views of knowledge are much the same in the two systems 

but there is a difference how they describe History as a subject. IB students emphasise critical 

thinking and a more neutral attitude towards historical events while the students in the 

Swedish system tend to take a position on basis of values. IB students consider their grading 

system fair but show concerns about the fact that the examiner does not have the whole 

picture of their skills. The students in the Swedish system do not find their grading system fair 

because criteria and goals are too open. The two teachers agree with their students in their 

concerns.   

 

Keywords: knowledge, history, grading systems, curriculum, IB 
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1. Inledning 

Bedömning av elevers kunskaper är ett stort och viktigt moment i lärarrollen. Dagens 

betygssystem är mål- och kunskapsrelaterat, det vill säga det utgår ifrån att kunskapen kan 

mätas utifrån de mål och kriterier som är angivna i nationellt fastställda kursplaner: 

 
Skolans kunskapsuppdrag kommer till uttryck i skollag, läroplaner, programmål, kursplaner och 

betygskriterier. Dessa styrdokument utgör en helhet och skall läsas tillsammans. Kursplanernas mål skall 

läsas mot bakgrund av läroplan och programmål och de kunskapskvaliteter som beskrivs i 

betygskriterierna återfinns i kursplanernas mål.1  
 

Men bedömningen är också beroende av tolkning och omformning till lokala kursplaner 

som är ett led i decentraliseringen av skolan. I de lokala kursplanerna måste det klart framgå 

hur eleverna skall gå till väga för att nå upp till de nationellt fastställda målen.2 Enligt 

Skolverket är det viktigt att de lokala kurs- och betygskriterierna diskuteras mellan lärare både 

inom den lokala skolan och mellan olika skolor för att kunna skapa en rättvis och likvärdig 

bedömning.3 Skolverket menar att det är viktigt med högt ställda mål för att eleverna skall 

kunna nå så långt som möjligt.4 Eleverna skall klart och tydligt få betygskriterierna 

redogjorda för sig för att kunna veta vad som krävs för att uppnå målen för de olika betygen.5 

Skolverket slår också fast att det är lärarens bedömning av hur eleven klarar av att nå målen 

som ligger till grund för betyget.6 Ansvaret för att undervisningen sker på en nationellt rättvis 

och jämförbar nivå är dock i hög grad den enskilda lärarens eller som pedagogen Arne Maltén 

uttrycker det: �I stora drag är det fråga om hur de politiskt fastställda ramarna påverkar 

lärarens tolkning av dem. I sina detaljer är helhetssynen ett uttryck för hur läraren i sin 

tolkning förmår hantera och avväga det fina samspelet mellan alla ingående komponenter.�7 

Betyg och bedömning kan diskuteras utifrån många perspektiv. Somliga menar att det 

inte bör finnas betyg alls och andra anser att det bör införas i skolans alla nivåer. Ytterligare 

en ståndpunkt är att om betygssystemet ändras kan en mer rättvis och likvärdig bedömning 

ske. Enligt min mening handlar det om olika sätt att se på begreppet kunskap. Jag är 

intresserad av att se hur elever och lärare ser på förhållandet mellan kunskap och bedömning i 

ämnet historia.  
                                                
1 www.skolverket Målstyrning 
2 Skolverket Bedömning och betygssättning s 25 
3 Ibid s 27, 28 
4 Ibid s 22 
5 Ibid s 19, 20 
6 Ibid s 19 
7 Maltén, Arne (1983) Vad är kunskap? s 123 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att studera hur elever och lärare i den svenska 

gymnasieskolan ser på kunskap, bedömning och likvärdighet utifrån kursplanen i historia i 

jämförelse med hur IB- elever och lärare ser på samma begrepp utifrån IB-programmets 

kursplan i historia. IB är en internationell skolform som finns på omkring 27 orter i Sverige. 

Utbildningen finns i Sverige mest som en del av den vanliga kommunala skolan. Det finns 

stora skillnader i de två systemens utformning både vad det gäller bedömning och 

kursupplägg.  

Jag skall jämföra kursplaner och betygskriterier för att se hur dessa skiljer sig åt för att 

därefter göra en jämförande analys. Min undersökning syftar till att försöka påverka 

diskussionen kring betyg och betygssystem att handla om kunskapsbegreppet som en grund 

för rättvis och likvärdig bedömning.  

Min frågeställning är: Hur ser elever och lärare i två olika målrelaterade betygssystem 

på likvärdighet och rättvisa i betygen utifrån begreppet kunskap? 

 

3. Metod, material och källkritik 

Min undersökning består av en analys av två olika målrelaterade kursplaner och tillhörande 

målkriterier tillsammans med en intervju/enkätundersökning av hur elever och lärare ser på 

kunskap, betyg och bedömning. Jämförelsen gäller den svenska gymnasieskolans och IB-

programmets kursplaner för historia. Analyserna av de båda kursplanerna kommer att tjäna 

som en bakgrund till elev- och lärarundersökningen. 

För att kunna genomföra denna studie har jag beslutat mig för att använda skriftliga 

intervjuer/enkätfrågor. Denna metod är inte utarbetad efter en vetenskaplig mall utan är en 

kompromiss på grund av tidsbrist. Frågorna är utformade efter min frågeställning, jag har så 

att säga �operationaliserat begreppen�.8 De enkla frågorna, som kan upplevas som ledande, 

förklaras med mer utförliga svar.9 Det innebär att jag kommer att behöva tolka elevernas och 

lärarnas svar. Undersökningen påverkas också av att elever och lärare i sin tur måste tolka 

frågorna som i vissa fall kan upplevas som styrande.10 Frågor och svar kommer att redovisas 

som bilagor till uppsatsen. Det går inte att dra några generella slutsatser av en dylik 

undersökning men den kan tjäna som ett exempel på hur två lärare och deras elever uppfattar 

förhållandet mellan kunskap och bedömning. 

                                                
8 Patel, Runa och Davidsson, Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder s 52 
9 Florén, Anders och Ågren, Henrik (2005) Historiska undersökningar s 76 
10 Ibid s 76 
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4. Teori 

Enligt skolverket skall kursplaner och målkriterier studeras utifrån läroplanen. Min 

undersökning är en jämförelse av två olika kursplaner i historia, den vanliga svenska 

gymnasieskolans och IB-programmets. Jag kommer att läsa kursplanerna med utgångspunkt i 

Lpf 94 och IB: utbildningsplan. Läroplaner, kursplaner och målkriterier tolkas enligt vissa 

koder, i ett samspel mellan samhället och styrdokumenten. Denna tolkning styr sedan 

undervisningen.11 Skolans styrdokument är skrivna utifrån ett idealperspektiv, det vill säga de 

presenterar bilden av hur skolan skall vara. Detta skall sedan tolkas och omformas till praktik. 

Hur verksamheten kommer att se ut är i hög grad beroende av vem som tolkar och 

förutsättningarna för denna tolkning.12 

Nuvarande läroplan, Lpo 94, är påverkad av den progressiva pedagogiken tillsammans 

med pedagogen John Deweys pragmatism vilket också visar sig i kursplanen för historia. I 

både läroplan och kursplaner finns ett nytt sätt att se på kunskap: 

 
Första gången som kunskapsbegreppet nämns särskilt är i 1980 års läroplan. Här införs ett aktivt 

kunskapsbegrepp som utgår från �att människor är aktiva och kunskapsbyggande till sin natur�. Detta har 

sin bakgrund i den pedagogiska progressivismens uppsving under 1970-talet, vilken lägger större tonvikt 

vid eleven och dennes motivation, intresse och aktivitet än den traditionella förmedlingspedagogiken.13  
 

Pragmatismen utvecklades i USA. Det är en handlingsinriktad pedagogik som menar att 

kunskap uppstår när eleven tvingas lösa problem genom reflektion och eget kunskapssökande. 

Dewey är en av de stora pragmatikerna. Han menade att kunskap börjar i det egna jaget, i 

förhållandet till vår omvärld och vår vardag. Genom att möta det obekanta och lösa problem 

som uppstår i detta möte når vi ny kunskap. 

Den internationella skolan IBO, International Baccalaureate Organisation, bildades i 

slutet av 1960-talet och hade 1970 lyckats bygga upp en fullt utvecklad organisation. Orsaken 

till uppkomsten var önskan att skapa en internationell utbildning som kunde förena 

specialisering med bredd för att motsvara nationella utbildningar världen över. På detta sätt 

skulle IB vara ett alternativ för att locka elever från alla länder i världen. Utbildningen är 

också den grundad i den progressiva och pragmatiska pedagogiken. Kunskap uppnås genom 

kritiskt och analytiskt tänkande.14 De båda betygssystemen bygger alltså på samma 

                                                
11 Stensmo, Christer (1994) Pedagogisk filosofi s 69 
12 Linde, Göran (2002) Det ska ni veta! En introduktion i läroplansteori s 51-56 
13 Gustavsson, Bernt (2002) Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap s 23 
14 IBO (2002) A Basis for Practice � The Diploma Programme s 3 
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grundtankar vad det gäller kunskapssyn och pedagogik men skiljer sig mycket åt i utformning 

av kursplaner och betygskriterier. IB-elever jobbar utifrån kursplaner och betygskriterier som 

är fasta och detaljerade till skillnad från det vanliga svenska kurssystemet där mål och 

kriterier är allmänt hållna för att ge utrymme för lokala tolkningar. Trots att IBO:s och den 

svenska skolans kursplaner och bedömningssystem skiljer sig åt på avgörande punkter ingår 

IB som en integrerad del av den kommunala skolan. 

I Skolverkets interna rapport, från 2004, Kursplanernas historia på Skolverket 

utvärderas framtagandet av svenska skolans kursplaner. Skolverket har intervjuat 15 personer 

som deltog i arbetet med de nationella kursplanerna.15 Slutsatsen i rapporten är att arbetet med 

nya kursplanerna forcerades fram på grund av den politiska styrningen vilket innebar att 

grundläggande analyser inte genomfördes. Det var den så kallade �valfrihetsreformen� som 

låg till grund för de snabba besluten. Därför menar Skolverket att det är viktigt att den nya 

gymnasiereformen bör inrymma analyser av det utbildningspolitiska läget innan arbetet med 

nya kursplaner kommer till stånd. Där skall frågor som kunskapssyn diskuteras vilket inte, 

enligt rapporten, gjordes ordentligt inför de kursplaner vi har idag. Vid framtagandet av 

kursplanerna uppstod �två kunskapskulturer� där de naturvetenskapliga ämnena fick 

detaljerade kursplaner medan de samhällsvetenskapliga och �allmänna� ämnenas kursplaner 

var mycket mer öppna. Detta menar Skolverket måste analyseras och diskuteras. Dessutom 

anser Skolverket att i det praktiska arbetet använder sig inte skolorna av alla styrdokument 

som det är tänkt utan ofta är det kursplanerna, och ibland betygskriterierna, som styr 

undervisningen utan att det sätts i samband med läroplan och programmål: 

�Värdegrundsfrågorna har skilts från lärandet.�16 

 

5. Forskningsläge 

Av någon anledning är det många uppsatser från Malmö Högskola som behandlar 

förhållandet mellan betyg och bedömning utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Bastian 

Andersson och Magnus Jansson har skrivit examensarbetet Likvärdig bedömning � Illusion 

eller verklighet vid lärarutbildningen vid Malmö högskola. Genom intervjuer med lärare och 

rektorer har de försökt att se hur det resoneras kring betyg och bedömning utifrån ett rättvise- 

och likvärdighetsperspektiv. Slutsatsen är att lärare har olika syn på bedömning och 

betygssättning och att detta inte leder till likvärdighet. 

                                                
15 www.skolverket.se (2004) Kursplanernas historia på skolverket 
16 Ibid s 16, 17 
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Fredrik Claussons uppsats Lokal förvirring � en inventering av lokala arbetsplaner i 

historia på skånska gymnasieskolor, också skriven vid Malmö högskola, har studerat 

förekomsten av lokala arbetsplaner i historia. Clausson har kontaktat en stor del av alla 

gymnasieskolor i Skåne och bett om att få ta del av deras lokala arbetsplaner för 

historieämnet. Dessa har sedan jämförts med de nationella styrdokumenten för historia. 

Claussons studie visar att många (skånska) gymnasieskolor saknar lokala arbetsplaner i ämnet 

historia och att de som finns är bristfälliga. Båda uppsatserna relaterar till det som min 

uppsats försöker belysa, fast utifrån andra metoder och andra utgångslägen. 

Jag har hittat en uppsats som gör en jämförelse mellan IB och den svenska skolans 

program. Det är en jämförelse mellan matematikundervisningen på IB och svenska SP- och 

NV-programmen. Uppsatsen är skriven av Florentine Claesens och heter 

Matematikundervisningen i IB, International Baccalaureate, programmet. En jämförelse med 

svenska program. Även den kommer från vid Malmö högskola. Genom att studera kursplaner 

och timplaner har författaren kommit fram till att IB-kurserna i matematik ger en djupare 

kunskap och omfattar flera avsnitt. Dessutom klaras detta av i ett högre tempo. 

Vid Linköpings Universitet har Annica Nicklasson skrivit Historieläraren, läroplanerna 

och kursplanerna. Nicklasson har undersökt hur historielärare uppfattar förändringarna i 

styrdokumenten över tid. Hennes uppsats är baserad på djupintervjuer där lärare frågats hur de 

förändrat sin undervisning i och med de ändrade styrdokumenten. Nicklasson konstaterar att 

lärarna har kunnat peka på direkta förändringar speciellt vad det gäller bedömningar och 

examinationer. 

 

6. Bakgrund 

6. 1 Kunskap vad är det? 

Skolans styrdokument bottnar i att kunskap är något som människor konstruerar.17 Även den 

vetenskapliga kunskapen är en mänsklig konstruktion som är �sanktionerad av det rådande 

samhället�.18 Skolverket menar att denna syn på kunskap innebär att lärandet utgår från en 

helhetssyn där sammanhang och mening betonas istället för enskildheter.19 Skolverket menar 

också att kunskap är både teori och praktik och �att lärandet sker på alla nivåer eller i alla 

former samtidigt�.20 I detta resonemang kan vi klart se influenserna från Dewey och 

pragmatismen. Idéhistorikern Sven-Eric Liedman tar också upp frågan i sin bok Ett oändligt 
                                                
17 Skolverket (2006) Bedömning och betygssättning s 13 
18 Ibid s 14 
19 Ibid s 15 
20 Ibid s 15 
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äventyr � Om människans kunskaper, där det förs fram att det finns något som kan betecknas 

som �rotkunskaper�, kunskap som är en förutsättning för ett mer detaljerat kunnande. 

Rotkunskaper är nödvändiga för att en människa skall kunna förhålla sig till en verklighet 

�där så många fakta förändras oavlåtligt�.21 Vidare framhåller Liedman att den diskussion 

som förs om det nya �kunskapssamhället� ofta blandar ihop begreppen kunskap och 

information: 

  
De som hävdar att kunskap numera är en färskvara har inte reflekterat över vidden i kunskapsbegreppet. 

Istället ser de kunskapen som i princip liktydig med information, alltså identisk med allt det som slungas 

emot oss så snart vi beger oss ut på Internet, öppnar en tidning, läser av börsens piruetter på en 

reuterskärm eller söker förstå bruksanvisningarna för en ny apparat. Vi upplever en pyramidal ökning av 

antalet upplysningar, nyheter och kommentarer om allt och ingenting.22 

 

I Skolverkets skrift Vad är kunskap? skriven av idéhistorikern Bernt Gustavsson 

reflekteras det också kring skillnaden mellan information och kunskap. Där betonas att det är 

en demokratisk fråga som handlar om att ge människor kunskap så att de kan förhålla sig 

kritiskt och reflekterande till all information som sköljer över oss.23 Författaren slår fast att det 

i en god utbildning finns tre former av kunskaper; att veta, att kunna och att vara klok.24 

Vidare fastslås: 

 
Ett demokratiskt kunskapssamhälle bygger på ömsesidig respekt och likvärdighet för de olika former av 

kunskap som finns i olika verksamheter. Det kräver en upprättelse och legitimitet för den kunskap som 

bärs av oss som medborgare och medmänniskor. För detta krävs i sin tur en djupgående diskussion om 

möjligheten för var och en att upprätta sin egen välgrundade mening. Att bygga ett demokratiskt 

kunskapssamhälle är en samfälld och återstående uppgift. Hur detta skall gå till är den stora 

kunskapsfrågan.25 

 

Gustavsson hävdar att det var först med 1992 års läroplansutredning som 

kunskapsbegreppet problematiserades. Det var då kunskapen delades in i de fyra f:en; fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet. Den här problematiseringen uppstod, enligt Gustavsson, 

till följd av en diskussion kring George Henriks von Wrights bok Vetenskapen och förnuftet 

där författaren hävdar att teknisk utveckling, vetenskap och förnuft inte alltid leder till det 

                                                
21 Liedman, Sven-Eric (2001) Ett oändligt äventyr � Om människans kunskaper s 17 
22 Ibid s 17, 18 
23 Gustavsson, Bernt (2002) Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap s 15 
24 Ibid s 16 
25 Ibid s 17 
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som är gott för människan. Framväxten av det så kallade informationssamhället påverkade 

också debatten. Det demokratiska samhället måste ge människor verktyg för att kunna 

orientera sig i all den information som produceras. Gustavsson framhåller att 

kunskapsdebatten frammanade en blandning mellan politiska och pedagogiska argument. 

Högern kom att stå för ett kunskapsbegrepp där vetenskap och disciplin var bärande medan 

vänstern förde fram det sociala samspelet och det motivationsbaserande lärandet.26 Enligt 

Gustavsson finns mycket av konflikten kvar där förmedlingspedagogik och progressivism står 

emot varandra och �där kunskapsbegreppet fortfarande till stora delar är oreflekterat�.27 

Liedman förespråkar också en kunskapssyn där kunskapen inte blir till kunskap förrän 

den sätts i ett sammanhang, och där det är möjligt att göra en kritisk reflektion kring den 

uppnådda kunskapen. Detta innebär att den som skall lära sig något måste vara uppmärksam 

och besitta ett intresse för det som skall läras in. Kunskapsprocessen kräver kreativitet och 

öppna sinnen.28 

Jämför man detta med vad som står i läroplanen om kunskap och lärande finns det 

många likheter. Det handlar även här om att sätta in kunskaper i en meningsfull kontext för att 

kunna göra reflektioner kring varför och hur dessa kunskaper kan användas, och har använts. 

Läroplanen poängterar vikten av att ge eleverna �en positiv inställning till lärande� för att 

därigenom stärka elevernas tro på sig själva:29 

 
Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om 

kunskapsbegreppen, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling 

sker. Olika aspekter på kunskap är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget 

entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former � såsom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet � som förutsätter och samspelar med varandra. Undervisningen får inte ensidigt betona den 

ena eller den andra kunskapsformen. Undervisningen skall ge ett historiskt perspektiv, som bl.a. låter 

eleverna utveckla beredskapen inför framtiden, förståelsen för kunskapens relativitet och förmågan till 

dynamiskt tänkande.30 

 

Det som skiljer Liedman och läroplanen åt är Liedmans betoning av baskunskaper, eller 

det som han kallar �rotkunskaper�. Alla människor måste gå igenom en läroprocess från 

grunden. Vi föds inte med all världens samlade kunskaper utan det är sådant vi genom ett 

                                                
26 Ibid s 23, 24 
27 Ibid s 30 
28 Liedman, Sven-Eric (2001) Ett oändligt äventyr � Om människans kunskaper s 18, 19 
29 www.skolverket.se Lpf 94 s 6 
30 Ibid 
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arbetsamt mödande inhämtar genom att studera och ta till oss den kunskap som redan finns. 

Först därefter kan vi genom reflektion gå vidare och skapa ny kunskap: 

 
Varje läroprocess innebär ett motstånd. Bara intresset kan göra detta motstånd omärkligt. Barnet som 

redan i förskoleåldern kan använda datorer och som från skolstarten får små forskningsuppgifter 

invaggas lätt i en bedräglig trygghet att hon också behärskar det hon klickar fram på sin skärm. Samma 

illusion kan drabba den vuxne som på ett ögonblick får svar på en invecklad fråga. Det är lätt att inbilla 

sig att den nödvändiga kunskapen inskränker sig till de rätta knapparna och kommandona som får datorn 

att arbeta.31 

 

Detta innebär inte att skolan skall ägna sig åt ett rent faktabaserat lärande där 

inlärningen tragglas och blir till utantillkunskap utan mening och sammanhang. Liedman 

skriver att problemet med den moderna pedagogiken är att den för att väcka elevernas intresse 

lägger undervisningen på en så �närliggande nivå�, utifrån elevernas egen vardagssituation, 

att kunskapen på så sätt blir för trivial och välbekant. Det blir inte till någon ny kunskap. Vi 

måste uppmuntra eleverna att ställa frågor, även om frågorna inte har ett svar.32  

Gustavsson är även han inne på dessa tankar. Han menar att mål- och resultatstyrningen 

har resulterat i att kunskapen får ett slags effektivitetstänkande inslag där det handlar om en 

snabb väg till kunskap, där kunskapen blir en vara och lärandeprocessen riskerar att gå 

förlorad: 

 
Men skapande, liksom sökande, kräver viss grad av processriktning. Det gäller också generellt för kunskap 

att vägen till kunskap inte har några snabba genvägar. Kunskapsprocesser sker oftast över omvägar, på 

vilka upptäckterna och insikterna kommer i det kanske helt oväntade, i det vi finner på vägen.33  
 

Vad gäller kritisk reflektion skall den inte enbart användas som ett sätt att sortera bort 

felaktigheter, missuppfattningar eller orimliga antaganden. Den kan också hjälpa oss att ställa 

helt nya frågor som kan omkullkasta etablerade och vedertagna sanningar. Här är fantasin ett 

ovärderligt hjälpmedel. Vetenskap är precis som allt annat föränderlig. Det som var sant igår 

är nödvändigtvis inte det idag. Gustavsson visar att detta sätt att se på vetenskapliga sanningar 

är relativistiskt och kan ställas mot kunskapsteoretisk realism som säger att kunskapen 

avspeglar den objektiva verkligheten.34 Vetenskapen måste vara öppen för både och. Vissa 

                                                
31 Liedman, Sven-Eric (2001) Ett oändligt äventyr � Om människans kunskaper s 23 
32 Ibid s 27 
33 Gustavsson, Bernt (2002) Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap s 38 
34 Ibid s 73 
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antaganden kan sägas vara sanna tills motsatsen är bevisad. Kunskap och vetenskap är 

beroende av det sociala sammanhanget, fullständig objektivitet finns inte. Fördomar, 

vidskepelse och lögner som har setts som sanningar kan leva kvar i det kollektiva minnet.35 

Det finns olika sätt att se på världen, olika paradigm som existerar samtidigt. Tomas 

Kuhn, amerikansk författare och fysiker, lanserade paradigmbegreppet för att visa hur ny 

kunskap totalt kan förändra vår världsuppfattning. Det sker ett paradigmskifte. Men olika 

paradigm kan existera samtidigt. De olika världsbilderna är inte jämförbara med varandra 

eftersom att de har helt olika utgångspunkter:  

 
En vedertagen uppfattning om vetenskapen är att den bygger på förnuftiga antaganden om att världen är 

ordnad och begriplig. Men om man kan framställa två bilder av världen som båda kan vara sanna, men som 

inte kan jämföras med varandra, så finns inte den entydiga bild av världen som rationaliteten förutsätter.36  
 

Med vedertagen kunskap kommer makt. De som inte identifierar sig med den 

kunskapssyn som råder i samhället hamnar i underläge. Underordningen kan vara relaterad till 

etnicitet, klass och kön.37 John Deweys tankar om vägen till kunskap har haft ett stort 

inflytande över den svenska skolans läroplan. Sökandet efter kunskap måste grundas i den 

egna individen. Individen måste, för att kunna ta till sig ny kunskap, reflektera över sina egna 

vanor och rutiner och på så sätt utveckla en ny förståelse: �Att rätt ha tillägnat sig 

informationen, är detsamma som att rätt kunna använda sig av den. Då har den blivit till 

kunskap.�38 För Dewey var lärprocessen och produkten lika viktig. De båda måste hänga ihop 

för att individen skulle kunna uppnå en intellektuell frihet. Det gynnar, i sin tur, det 

demokratiska samhället.39 

Kunskapssynen hänger ihop med vilken människosyn och samhällssyn vi har. Alla som 

jobbar som lärare i den svenska skolan har till uppgift att tillämpa den värdegrund som 

läroplanen anger. Den säger att demokrati och människors lika värde är de grundläggande 

värden som skolans verksamhet skall vila på. Dessutom anges att skolan skall främja ett 

utvecklande av elevers solidaritet med svaga och utsatta i samhället, förmåga till förståelse 

och medmänsklighet.40 För att skolan skall kunna klara detta mål krävs att de lärare som 

                                                
35 Liedman, Sven-Eric (2001) Ett oändligt äventyr � Om människans kunskaper s 35 
36 Gustavsson, Bernt (2002) Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap s 66 
37 Ibid s 75 
38 Ibid s 98 
39 Ibid s 98 
40 www.skolverket  Lpf 94 
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jobbar i skolan kan hantera målen. När pedagogen Arne Maltén skrev boken Vad är kunskap? 

utgick han ifrån den tidigare läroplanen, Lgr 80, och konstaterade då att; 
 

Att vi lärare har olika människosyn är helt klart och måste kanske så vara i ett demokratiskt land, där 

frihetsgraderna är så många att man med nödvändighet får en pluralistisk värdegemenskap. Detta speglas, 

som vi ska se, även i läroplanerna där det inte heller går att finna någon enhetlig elevsyn.41 

 

Frågan är om det är så annorlunda idag. De politiska ideologierna skiljer sig åt ifråga om 

grundläggande människosyn. Kraven på fler betyg och mer �ordning och reda� i skolan 

vittnar om detta. Vi som ska arbeta i skolan, och de som redan gör det, har alla olika sätt att se 

på människans förmågor till kunskap. Därför kommer alltid undervisningen och bedömningen 

påverkas av den enskilda lärarens grundsyn.42 Under 1990-talet infördes i den svenska skolan 

ett marknadsmässigt tänkande där valfriheten var det centrala. En likvärdig skola skulle finnas 

men med en mängd olika valmöjligheter. Konkurrensen om studieplatser, betyg och lärarlöner 

tog fart. Kunskapen skulle bli mer mätbar genom tester, betyg och skolstatistik: 

 
Processen kan ses som ett slags kvalitetssäkring, som ett sätt att via allmänhetens val dra slutsatser om 

skolornas kvalitet. Framgångsrika skolor betraktas definitionsmässigt som goda skolor, problemskolor och 

problemelever förs åt sidan och tas bort från marknaden. Sortering (läs: förstärkt segregering) kan bli följd 

av hela systemet. Så ungefär kan det nya systemet sammanfattas om man tillåter sig att vara onyanserad.43  
 

En likvärdig utbildning är en demokratisk rättighet som skall tillkomma alla i samhället, 

även dem som inte, som det så fint heter, gör ett aktivt val. För faktum är att det sociala arvet 

till stor del bestämmer vilken förmåga vi har att välja. Dessutom, hävdar jag, är läroplanen 

och målen, inte skrivna utifrån den kunskapssyn som krävs för ett strikt mätbart 

konkurrenssystem. Följande citat från Skolverket kan illustrera detta: 

 
Med den syn på lärande som präglar dagens läro- och kursplaner krävs det emellertid andra underlag för 

bedömning. Läraren måste på ett mer aktivt sätt skaffa sig det behövliga underlaget genom observationer, 

samtal, elevarbeten, projektarbeten, grupparbeten och genom enskilda uppgifter med syfte att pröva 

specifika delar av den aktuella kunskapen.44 
 

 

                                                
41 Maltén, Arne (1983) Vad är kunskap? s 124 
42 Skolverket (2006) Bedömning och betygssättning s 15, 16 
43 Hartman, Sven (2005) Det pedagogiska kulturarvet s 70 
44 Skolverket (2006) Bedömning och betygssättning s 16 
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6.2 Historia en tolkande vetenskap  

Enligt Knut Kjeldstadli, professor i historia vid Oslo Universitet, är: �Historievetenskapens 

objekt är det mänskliga samhället och människornas verksamhet i det förflutna � i all sin 

bredd.�45 Historia är ett humanistiskt ämne men som genom sin betoning på det sociala 

sammanhanget också kan räknas som ett samhällsvetenskapligt ämne: 

 
Vårt mänskliga medvetande ökas av att begrunda försvunna epoker och det historiska återskapandet 

kommer alltid att behålla sitt grepp över fantasin, eftersom att det erbjuder både författare och läsare 

ställföreträdande upplevelser. Samtidigt har historikerna en mer praktisk roll att fullgöra, och den historia 

som de lär ut, till elever i gymnasier och högskolor eller genom medierna till en bredare publik, måste 

genomsyras av ett medvetande om denna roll. På så vis uppfyller historieundervisningen flera mål på en 

gång: den tränar intellektet, förstärker medkänslan och ger ett högst nödvändigt perspektiv på några av vår 

tids mest angelägna problem.46 

 

Det centrala i studiet av historia är de processer, de förändringar som påverkat 

samhällsutvecklingen. Ämnet ger förutsättningar för att förstå variationer av mänsklig 

organisation, den mänskliga mångfalden. För att förstå samtiden måste vi se de historiska 

rötterna. Historieämnet kan få oss att ifrågasätta det sociala minnet menar historikern John 

Tosh: �Historieämnet har på detta sätt en kritisk och frigörande uppgift � att riva upp de myter 

vi bär med oss om det förflutna. Om vi, medvetet eller omedvetet, låter oss styras av 

föreställningar om hur det var förr i världen, bör dessa föreställningar vara riktiga.�47 Den 

historieundervisning som inriktar sig på händelser utan sammanhang, utan kritiska tolkningar 

och reflektioner, riskerar att göra historieämnet till något som inte rör oss eller som 

Kjeldstadli uttrycker det: �Ska historia försvara en plats som vetenskap måste den ge resultat 

som upplevs som relevanta för de människor och det samhälle som finns nu.�48 

I vetenskaplig historieforskning använder historiker sig av historiska källor för att kunna 

rekonstruera det förflutna. Det viktigaste i denna process är frågorna som ställs till källorna. 

Frågor som vad och varför styr arbetet. Det handlar om att kritiskt granska historien utifrån 

det sociala minnet, sätta in det i ett sammanhang och att se på det som en process. 

Rekonstruktionen av det förflutna är ingen objektivt sann vetenskap, utan en tolkning, som 

alltid bär spår av forskarens egna värderingar.49 Objektiviteten ligger i att bygga 

framställningen på sakligt framlagda och bevisbara påståenden, där framställningen är 
                                                
45 Kjeldstadli, Knut (1998) Det förflutna är inte vad det en gång var s 29 
46 Tosh, John (2000) Historisk teori och metod s 52 
47 Ibid s 26 
48 Ibid s 27 
49 Tosh, John (2000) Historisk teori och metod s 49 
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värderingsfri, opartisk och inte missvisande. Därefter kan en egen tolkning utifrån den 

framlagda undersökningen göras. Faktum är att redan valet av ämne, frågeställning, teori och 

metod reflekterar forskarens egna värderingar.50 Slutsatsen blir att undervisning i historia 

alltid måste syfta till en kritisk hållning, att ge elever verktyg att kunna ifrågasätta, samtidigt 

som vi visar på rena felaktigheter som finns i föreställningar kring hur det var förr. Det krävs 

en balans mellan relativitet och absolutism. 

 

7. Jämförelse av kursplaner, läroplaner och betygssystem 

7.1 IBO:s utbildningsplan i jämförelse med Lpf 94  

IBO, International Baccalaureate Organisation, är en internationell utbildning som finns i 

nästan hela världen. Till en början syftade utbildningen till att ge barn till internationellt 

arbetande föräldrar en möjlighet att få en enhetlig skolform som främjade geografisk och 

kulturell rörlighet och som byggde på en internationellt gemensam vetenskapssyn.51 

Utbildningen på gymnasienivå heter Diploma Programme och sträcker sig över två år. 

Ingången till Diploma Programme är ett förberedande program på ett år som kallas Pre-DP 

eller Pre-IB.  

Utbildningen bygger på tre fundamentala principer. Den skall vara bred och baseras på 

baskunskaper där det ges verktyg för kritiskt och analytiskt kunnande nödvändiga för högre 

studier. Det internationella perspektivet syftar till en fredligare och mer fruktbar framtid. Och 

för det tredje skall utbildningen vara flexibel med valmöjligheter inom ett balanserat 

ramverk.52 Alec Peterson, som 1987 var den högste chefen för IBO, menade att i lärande och 

kunskap är det processen som är det viktiga och inte innehållet: �the aim of general education 

was not the acquisition of general knowledge, but the development of general powers of the 

mind to operate in a variety of ways of thinking.�53 Detta tänkesätt kan sägas ligga väl i 

samklang med den svenska läroplanen där det uttrycks: 

 
Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan skall ge eleverna 

möjligheter att få överblick och sammanhang, vilket fordrar särskild uppmärksamhet i en kursutformad 

skola. Eleverna skall få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper.54 

 

                                                
50 Kjeldstadli, Knut (1998) Det förflutna är inte vad det en gång var s 285 
51 IBO (2002) A Basis for Practice � The Diploma Programme s 3 
52 Ibid s 3 
53 Ibid s 4 
54 www.skolverket.se Lpf 94 s 6  
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Målen för Diploma Programme är att ge eleverna en internationellt accepterad 

utbildning som ger tillgång till högre studier. Det internationella perspektivet är 

genomgripande och syftar till ökad förståelse över kulturella och nationella gränser. De två 

studieåren skall ge en helhetssyn på människan där den intellektuella, personliga, emotionella 

och sociala utvecklingen tillgodoses. Viktigt är att ge redskap för kritiskt och analytiskt 

tänkande där kapaciteten för reflektion och utvärdering finns med.55 Jämförs detta med den 

svenska läroplanen är den stora skillnaden det internationella perspektivet. I den svenska 

läroplanen betonas snarare det nationella:  

 
Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket skall befästas genom 

undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och medvetenhet om det egna kulturarvet 

stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. Skolan skall bidra till att 

människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det 

nordiska, det europeiska och ytterst det globala.56 

 

Genom att betona det specifikt svenska främjar den svenska skolan en internationell 

förståelse, medan IBO anser att internationalism istället leder till ett slags 

världsmedborgarskap där människor med olika kulturella föreställningar och språk arbetar 

tillsammans. IBO menar att genom den internationella betoningen kan elevernas egna 

identiteter stärkas genom kontakten med det andra. Den internationella profilen kan jämkas 

samman med lokala förutsättningar och intressen. Detta innebär att det finns möjligheter för 

varierande upplägg av utbildningen, där lärare och skolor kan påverka utformningen av kurser 

och kursutbud. Dessa lokala skillnader är dock begränsade av det bedömningssystem som 

skolan har. IBO:s utbildningsplan betonar också utvecklandet av elevers medvetande och 

förståelse för mänskliga rättigheter.57 Denna värdegrund uttrycks så här:  

 
The development of �world citizenship� requires a recognition and an appreciation of the worth of human life 

wherever it is lived, and of the shared bond with all other human beings. Such a pluralist view is based on the 

tenet that human diversity is intrinsically valuable and that because there is a plurality of human identities, 

interaction among them brings the possibility of greater mutual understanding. Developing in students an 

ability to appreciate and to evaluate human diversity and its legitimate boundaries can strengthen their 

motivation to modify their behaviour accordingly (Orellana, 1995).58 

 

                                                
55 IBO (2002) A Basis for Practice � The Diploma Programme s 4 
56 www.skolverket.se Lpf 94 s 3, 4 
57 IBO (2002) A Basis for Practice � The Diploma Programme s 13 
58 Ibid s 14 
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Svenska läroplanens värdegrund framställer också vikten av elevers medvetenhet och 

förståelse av mänskliga rättigheter och människors lika värde:  

 
Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar [--

-] Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt 

samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan 

skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 

västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande.59 

 

I IBO:s värdegrund betonas på ett helt annat sätt olikheten i mänsklig kulturell 

organisation än vad den svenska läroplanen gör. I den senare står det uttalat att det finns vissa 

värderingar som är bättre än andra och att dessa bör förmedlas till eleverna i den svenska 

skolan. IBO har ett mer interkulturellt förhållningssätt där respekten för alla människors lika 

värde innebär att olikheter i kulturella skillnader accepteras och uppmuntras. Det är berikande 

med mångfald till skillnad från det svenska perspektivet där mångfalden begränsas genom att 

vissa värderingar slås fast som mer värdefulla. Till skillnad från den svenska läroplanen tar 

IBO inte upp demokratibegreppet.  

Lärandet på IB bygger på elevens nyfikenhet och behov av att undersöka, det vill säga 

det lustbetonade lärandet. Uppmuntran till variation och flexibilitet sker ständigt.60 Den 

svenska läroplanen uttrycker likaså att utbildningen bör �sträva efter flexibla lösningar för 

organisation, kursutbud och arbetsformer�.61 Utbildningen enligt svenska läroplanen syftar till 

�positiv inställning till lärande� där eleverna stimuleras till att �utvecklas efter sina 

förutsättningar�.62  

Det finns alltså många likheter mellan de båda systemen men också stora skillnader. 

Den mest utmärkande är betoningen på ett internationella kontra det nationella. En annan 

skillnad är att den svenska skolan säger sig vila på en demokratisk grund vilket helt saknas i 

IBO:s utbildningsplan. 

  

 

 

                                                
59 www.skolverket.se Lpf 94 
60 IBO (2002) A Basis for Practice � The Diploma Programme s 13 
61 www.skolverket.se Lpf 94 s 7 
62 Ibid s 6 
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7.2 IBO:s målrelaterade betygssystem 

IB:s betygssystem skiljer sig mycket från det svenska. Alla betyg sätts efter examination, 

enligt en sjugradig skala där 1 är lägst och 7 är högst. Större del av examinationerna bedöms 

av en oberoende utomstående examinatorer. Detta är enligt IBO ett sätt att skapa så stor 

rättvisa i betygen som möjligt: �The system is complex and involves a great deal of work by 

all parties, but it is one that results in fair treatment of students whose futures, after all, 

depend on the assessment of their academic work.�63  

Vissa bedömningar görs dock av undervisande lärare exempelvis muntliga övningar, 

projekt, klassredovisningar, laborationer och konstnärliga utföranden. I dessa övningar är det 

läroprocessen som är det viktiga och här har läraren genom sin personliga kännedom om 

eleverna bättre möjligheter att värdera prestationerna.  

Kunskapssynen i IBO:s målrelaterade system utgår ifrån att det går att göra objektiva 

bedömningar utifrån vissa målkriterier där grundbegreppen för dessa är giltighet, 

tillförlitlighet och rimlighet: 

  
The Diploma Programme�s grading system is criterion based: each student�s performance is measured 

against well-defined levels of achievement consist from one examination session to the next. Grades reflect 

attainment of knowledge and skills relative to set standards that are applied equally to all schools. Top 

grades are not, for example, awarded to a certain percentage of students.64 
 

Underlaget för de externa bedömningarna är prov och uppsatser som skrivs i slutet av 

tvåårsperioden av Diploma Programme. Eleverna vet inte i förväg vilka frågor som kommer 

att tas upp. All examination är lika över hela världen och utförs enligt strikta regler och 

engelska, franska eller spanska är de språk som används. Enligt IBO visar dessa uppgifter en 

stor variation av kunskaper eftersom att det krävs att eleverna behärskar olika former av 

frågor som kräver olika former av svar:  

 
Objective tests comprising a set of multiple choice questions are used in some subjects, but short answer 

questions, structured questions, extended response questions, essay questions, data analysis questions, text 

analysis questions and case study questions are all used where appropriate. This variety of question types 

allows for a greater number of subject objectives to be assessed, and also reduces bias towards those 

students from a particular culture who might have greater experience in responding to one particular type of 

test.65 

                                                
63 IBO (2002) Schools� Guide to Diploma Programme s 14 
64 Ibid s 3  
65 IBO (2002) Schools� Guide to Diploma Programme s 16 
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I alla ämnen finns väl utarbetade kursplaner där mål och kriterier redovisas så att elever 

och lärare vet vad undervisningen skall beröra. Det finns möjligheter att välja utformning men 

samtidigt är det examinationen som styr vad som skall behandlas. Det går också att välja 

mellan olika kurser inom de olika ämnena. Eleverna på IB-programmet läser sex ämnen som 

ligger i olika ämnesgrupper där det finns möjlighet att göra vissa val. De kan också bestämma 

nivå på kurserna. Higher Level och Standard Level där skillnaden ligger både i kvalitet och i 

kvantitet. Higher Level omfattar 240 timmar och innebär djupare studier och kvantitativt mer 

stoff. Standard Level läses på 150 timmar och behandlar ett mindre stoff och läses mer ytligt. 

Varje elev måste välja minst tre kurser i Higher Level. Bedömningen som ligger till grund för 

betyget görs på tre examinationsuppgifter. I Paper 1 visar eleven kunskaper i källkritik. 

Extended essay är en uppsats där källkritiskt tänkande, analysförmåga och rena 

faktakunskaper visas. I Theory of Knowledge skall ämnets vetenskapliga grunder redovisas. 

Eleven kan få maximalt 45 poäng och för att klara examen måste minst 24 poäng uppnås.66 

Det problembaserade lärandet är grunden för utbildningen där kritiskt tänkande och 

analysförmåga är det viktigaste. IBO:s kursplaner vittnar om vikten av goda baskunskaper för 

ett problembaserat lärande. Därför är kraven på vad eleverna skall kunna högt ställda. 

 

7.3 Svenska gymnasieskolans målrelaterade betygssystem 

Det målrelaterade betygssystemet betonar kunskapsmål. I det här systemet relateras elevens 

kunskaper inte till övriga elevers utan enbart till de kunskapsmål som finns angivna i 

kursplanerna: �För att ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem skall fungera förutsätts att 

läraren kan ange vad som fordras för ett visst betyg och att läraren kan avgöra om eleven har 

de kunskaper som fordras för detta betyg.�67 I läroplanen för de frivilliga skolformerna står att 

betyget visar hur eleven har uppnått de kunskapsmål som uttrycks i kursplanen och som finns 

definierade i betygskriterier. Skolan strävar dels mot att varje elev tar ansvar för sitt lärande 

och studieresultat, dels mot att eleven kan bedöma sina egna resultat och utvecklingsbehov i 

relation till kraven i kursplanen.68 Läraren har till uppgift att informera eleven om 

utvecklingsbehov och �framgångar� i studierna och redovisa på vilka grunder 

betygssättningen sker. Läraren skall också samverka med hemmet och informera om elevens 

skolsituation och kunskapsutveckling.  

                                                
66 Ibid s 17 
67 Skolverket (1994) Betygsboken � Om betygskriterier i ett nytt betygssystem för gymnasieskolan och gymnasial 
vuxenutbildning s 8 
68 Lpf 94 
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Vid betygssättningen måste läraren utnyttja all tillgänglig information om elevens 

kunskaper, även sådant som eleven tillägnat sig utanför undervisningen. Det skall vara en 

allsidig bedömning där både skriftligt och muntligt redovisad kunskap vägs in i 

bedömningen.69 Ovidkommande faktorer som närvaro, flit, ambition, läxläsning och 

lektionsarbete är inte grund för betyget �såvida de inte är en direkt förutsättning för att målen 

ska kunna nås, till exempel i form av laborationsarbete�.70 Skolverket menar att lärares 

diskussioner kring bedömning och tolkning av betygskriterier, är viktiga för att 

bedömningsgrunderna skall vara lika.71 I gymnasieskolan finns en fyrgradig betygsskala 

eftersom IG (Icke godkänd) är ett betyg på avslutad kurs vilket skiljer sig från grundskolan 

där IG inte räknas som ett betyg.72 Betyget sätts av den undervisande läraren och kan inte 

överklagas: 

 
Av läroplanen framgår att rektor har ett särskilt ansvar för att lärarna får möjligheter till den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter (avsnitt 2.6 Lpf 

94). Rektor har också ansvar för att det ges utrymme för diskussioner mellan lärare om betygssättning.73  
 

Enligt skollagens paragraf 4 skall lärare använda de betygskriterier som fastställts av 

Skolverket och för de lokalt framtagna kurserna. Det betyder i klartext att kommuner och 

landsting, i den lokala arbetsplanen, har ansvaret för att undervisningen sker enligt de 

nationellt uppställda målen:  

 
I arbetsplanen materialiseras de nationella målen vilket innebär att kursplaner och betygskriterier måste 

diskuteras i lärarlagen på skolan och konkretiseras utifrån det stoffurval och de arbetsmetoder som de facto 

skall komma att gälla för undervisningen. De betygskriterier som skolverket fastställt utgör således ett 

underlag som måste diskuteras vidare bland lärarna. Det är först därefter som eleverna i den aktuella kursen 

kan delges vilka krav på kunskaper som ställs för de olika betygsstegen.74  

 

Kursplanen ligger till grund för planeringen av undervisningen, både för elever och 

lärare. Den är därmed ett av de viktigaste måldokumenten och underlag för skolans 

arbetsplan. I kursplanen finns de mål som varje elev skall ha uppnått efter kursens slut och 

                                                
69 Ibid 
70 Skolverkets allmänna råd (2004) s 47, 48 
71 Ibid s 48 
72 Ibis s 35, 48 
73 Ibid s 51 
74 Skolverket (1994) Betygsboken � Om betygskriterier i ett nytt betygssystem för gymnasieskolan och gymnasial 
vuxenutbildning s 12 
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betygskriterierna förtydligar denna nivå. Det vill säga där visas vilket betyg eleven får.75 Det 

är därför viktigt att betygskriterierna läses tillsammans med kursplanen. Kursplanen i sin tur 

måste ses mot bakgrund av läroplanen och programmålen, så att alla dessa dokument bildar en 

helhet: �Betygskriterierna skall precisera vilka kunskaper enligt kursplanen som krävs för att 

eleven skall få något av betygen Godkänd, Väl godkänd respektive Mycket väl godkänd.�76 

 

7.4 IBO:s kursplan för historia 

Kärnan i ämnet historia uttrycks i kursplanen vara att förklara trender och utveckling, 

sammanhang och förändringar genom tid och individuella händelser. Kursen skall ge 

kunskaper om både individer och samhällen ur ett brett perspektiv; politiskt, socialt, 

ekonomiskt, religiöst, teknologiskt och kulturellt. Historia skall enligt IB:s kursplan läsas i ett 

internationellt perspektiv för att ge förståelse för händelser och sammanhang. I och med 

globaliseringen och den teknologiska utvecklingen kommer olika samhällen och kulturer i än 

högre grad komma i mer kontakt med varandra vilket kräver en internationell förståelse för 

nuet men också för det förflutna.77 

För att förstå historiska processer har historiker utarbetat analytiska verktyg som 

förändras under tidens lopp. Dessa verktyg skall eleverna utrustas med. Historieeleverna 

studerar därför olika historiska källor där vissa kommer att vara av subjektiv natur. Det är 

viktigt att historieundervisningen ger redskap för att kritiskt granska och analysera det 

förflutna. Eleverna tränas i att försöka se hur historien kan skrivas ur olika synvinklar, hur 

man genom kritisk analys kan utröna vad det är som ligger bakom en viss beskrivning. Det 

handlar alltså om att ställa frågor till det material som presenteras, ett problembaserat 

lärande.78  

Eleverna medvetandegörs om att varje generation reviderar historien i och med att nya 

bevis, källor och attityder som påverkar vårt sätt att se på historiska processer. De får 

förståelse för att historisk vetenskap grundas på objektiva kriterier och sanningsenliga fakta 

framlagda på ett sakligt sätt men att dessa vid nya bevisbara fakta kan revideras. Det är viktigt 

att eleverna förstår varför historien ser så olika ut över tid, och i olika delar av världen. Det är 

omöjligt för historiker att inte påverkas av det samhälle som han eller hon lever i.79 

                                                
75 Skolverket (1994) Betygsboken � Om betygskriterier i ett nytt betygssystem för gymnasieskolan och gymnasial 
vuxenutbildning s 8  
76 Ibid s11 
77 IB Diploma Programme guide: History, February 2001 s 3 
78 Ibid 
79 Ibid 
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Under kursens gång måste eleven reflektera över historikerns roll. Beskriver historikern 

historien eller skapar han den? Eleven bör fråga sig om det finns objektiv historia. Genom 

denna problemställning når eleven fram till en förståelse och respekt för hur andra ser på och 

förstår historien ur ett annat perspektiv.80 

Målen är utformande i sex punkter. Där ingår förvärvande och förståelse av historisk 

kunskap i både bredd och djup, från olika kulturer. Eleven skall förstå och kunna använda sig 

av den vetenskapliga disciplinen när det gäller, källor, metoder och tolkningar. Internationell 

medvetenhet betonas och det skall ge förståelse för andra människor i andra tider och på andra 

platser. Meningen är att eleven med en djupare förståelse av det förflutna får en bättre 

förståelse för nuet. Eleven utvecklar förmågan att använda, kommunicera och förstå historisk 

kunskap. Det syftar till att väcka elevens intresse för ämnet. 

För Higher Level ges nio betygskriterier och för Standard Level gäller de första åtta: 

 
1. comprehend, analyse, evaluate and integrate source material critically as historical evidence 

2. demonstrate historical understanding of 20th century world history trough the acquisition, selection, 

effective use and synthesis of knowledge 

3. explain different approaches to, and interpretations of, historical events and topics 

4. place events in their historical context 

5. explain the causes and effects of historical continuity and change 

6. present arguments that are clear, coherent, relevant and well substantiated 

7. present historical explanations from an international perspective 

8. plan, organize and present an individual historical investigation. 

9. demonstrate an in-depth historical understanding of approximately 100 years of history (from 

between circa 1750 to 1995) of one region, through the acquisition, selection, effective use and 

synthesis of knowledge.81 

 

Higher Level är upplagd som fyra delkurser och inom dessa kan vissa underrubriker väljas. 

Standard Level läser tre delkurser. Undervisningen omfattar världshistorien under perioden 

1750�1991. Anledningen till att denna period valts är att IBO anser att det är främst den delen 

av historien som påverkar samhället idag. Studiet av �kalla kriget�, uppkomsten av 

diktaturstater, uppkomsten av nationalstater, frigörelse, avkolonialisering och utmaningar för 

nya stater är sådant som betonas. Annat som studeras är orsaker, förlopp och följder av krig. 

Staters förhållande till minoriteter är också ett viktigt studiemoment. De olika skolorna som 

ingår i IBO väljer själva inriktning. De elever i Sverige som väljer att läsa förberedelseåret 

                                                
80 Ibid 
81 IB Diploma Programme guide: History, February 2001 s 5 
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Pre-DP/Pre-IB genomgår en historiekurs som är en genomgång av hela världshistorien. På 

den skola jag har varit kontakt med, Katedralskolan i Linköping, läser eleverna gymnasiets A-

kurs i historia. Det betyder att eleverna får betyg enligt det svenska betygssystemet. 

 

7.5 Svenska skolans kursplan för historia 

Historieämnet enligt den svenska gymnasiekursplanen syftar till att göra det möjligt att se 

sammanhang och ge bakgrund till samhällen och individer både i ett långt och kort perspektiv. 

Kursen skall ge fördjupad förståelse för händelser och företeelser, vardagspolitiska och 

storpolitiska, över tid och rum. Dessutom syftar den till att �kartlägga olika krafter som 

påverkar samhällen och människor�.82 Historia skall väcka elevernas lust till att vidga 

omvärldsperspektivet, i en tidsdimension, för en bättre förståelse för den egna individen: 

�Därmed stärks även den egna identiteten och insikten om det egna kulturarvet liksom om 

andras, inte minst nationella minoriteters, ursprung och kulturarv.�83 Omvärldsperspektivet 

finns beskrivet på följande sätt: 

  
Ämnet syftar även till att skapa historisk medvetenhet och bildning. Härigenom tillägnar sig eleven en 

förståelse som befrämjar samarbete över både sociala, etniska och geografiska gränser, vilket gynnar 

handlingsberedskap inför framtiden. Historia ger möjlighet till att stärka grundläggande värden som 

hänsyn, solidaritet och tolerans, vilket i sin tur bidrar till att stärka medborgarrollen och grunden för 

demokratin. Historiska insikter om andra folk, länder och kulturer skapar förutsättningar för internationellt 

samarbete samt ökad förståelse i en multietnisk, konfliktfylld värld.84 

 

Under rubriken �mål att sträva mot� anges att eleven skall få kunskaper om historiska 

processer som skall ge samband och bakgrund åt samhällen och individer. Där betonas åter 

�kulturarvet�: �insikter om kulturarvet och dess skiftande innehåll för olika människor och 

olika nationella minoriteter, på basis av det historiska arvet utvecklar en trygg och 

demokratisk identitet�.85 Problemet med den här formuleringen är att den är svårtolkad. Det 

kan både betyda det �svenska kulturarvet� eller kulturarv i allmänhet. Kulturarv är inget 

enhetligt. Skulle man ställa frågan till olika svenskar om vad som är det �svenska kulturarvet� 

skulle vi säkerligen få en mängd olika svar.  

Andra mål är att fördjupa historiemedvetandet och utveckla förmågan att anlägga ett 

historiskt perspektiv även inom andra ämnen. Den historiska kunskapen skall också ge en 
                                                
82 www.skolverket.se Kursplan Historia s 1 
83 Ibid 
84 Ibid  
85 Ibid  
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förståelse för nutiden och ge handlingsberedskap för framtiden.86 Eleven utvecklar förmågan 

till att källkritiskt granska texter, bilder, massmedier och andra källor. Förmåga till 

självständigt resonemang och att �föra ett samtal utifrån ett historiskt perspektiv� är ett annat 

mål.87 

Under ämnets karaktär och uppbyggnad konstateras:  

 
Historiesynen bestämmer också det historiska perspektivet och ger t.ex. idealistiska, historiematerialistiska 

framställningar eller genushistoria eller de långa linjernas historia. Historia kan också skrivas, eller på 

andra sätt förmedlas till vår tid, utifrån överhetens eller folkets perspektiv.88  
 

Det ges ingen anvisning om hur denna insikt kan användas i undervisningen. Ett annat 

karaktärsdrag anses vara att ämnet kan vara en brygga mellan olika studieinriktningar och 

olika ämnen �och kan därigenom skapa synteser och djupare insikter. Temastudier och 

fördjupningar kan ge samma resultat.�89 Det slås vidare fast att historieämnet är brett både till 

innehåll och karaktär. Källkritiken behandlas i en rad: �Källkritik är ämnets grund och ger 

särskilda möjligheter att befrämja en problematiserande och kritisk hållning inför texter, 

bilder och andra medier också i vår egen tid.�90 Historia lämpar sig väl för olika slags 

presentationsteknik för att �levandegöra och fördjupa förståelsen för människor och 

samhällen i vår tid och i gångna tider�.91 Sedan kommer kursplanen in på det oändliga stoffet 

och att ett urval måste göras. Men hur och vad diskuteras inte. Därefter dryftas kopplingar 

mellan nutiden och det förgångna och att detta:  

 
[---] gynnar analys och problematisering. Detta bidrar till handlingsberedskap vare sig det är tal om 

emancipation, migration eller interkulturell förståelse. Samma gäller kulturarvets bevarande i ett dynamiskt 

och multietniskt samhälle präglat av förändringar och kontinuitet i internationaliseringens tecken.92  
 

Här är vi tillbaka i kulturarvet. Emancipation, migration och interkulturell förståelse bör 

analyseras och problematiseras men när det gäller kulturarvet så är det dess bevarande i ett 

multietniskt och föränderligt samhälle som skall analyseras och problematiseras. Stycket om 

ämnets karaktär och uppbyggnad avslutas med: �Centrala begrepp inom olika slags historia 
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ger ämnet struktur och insikt i ämnets kärna. Krafter som styrt den historiska utvecklingen 

kan friläggas och beskrivas i dagens samhälle.�93 

Avslutningsvis ges korta beskrivningar av A-, B- och C- kurserna. A-kursen bygger på 

grundskolan och skall ge ett �sammanhang och bakgrund för hela historien till vår tid 

samtidigt som den ger tillfälle till särskilda nedslag och fördjupningar utifrån elevernas behov 

och intressen�.94 I denna kursbeskrivning ser vi också den elevdemokratiska utgångspunkten, 

elevernas �behov� och intresse skall tillgodoses. Men det understryks också att �oundgängliga 

skeenden, företeelser och personer skall ingå�.95 Vilka dessa är får vi dock inte veta. I 

beskrivningen av B-kursen sägs att den bygger på Historia A och att studierna anpassas efter 

elevens studieinriktning. Här tränas eleven i självständiga och kritiska fördjupningar i 

jämförande studier över tid och rum.96 C-kursen skall ännu mer fördjupa �kunskaperna i 

källkritik och historiesyn�. Här står också att den bygger på Historia A utan att nämna B-

kursen.97 

Vad det gäller betygskriterier är de sammankopplade med de olika kurserna och skrivna 

på sådant sätt att det sker en stegvis ökning i hur mycket som krävs för de olika betygsstegen. 

För godkänd i Historia A räcker det att kunna använda fakta och förstå. För väl godkänd 

förväntas att eleven tillägnar sig fakta och förstår på så sätt att det blir till en färdighet. Det 

slutliga steget blir att tillägna sig dessa förmågor på så ett så bra sätt att förtrogenhet uppvisas 

i ämnet, det vill säga att eleven kan reflektera, resonera och dra slutsatser.98 

 

7.6 Jämförande analys 

Båda kursplanerna ger en relativt likartad beskrivning av vad historia är, ämnets bredd och 

vidd. IB:s kursplan betonar dock ämnets kärna, nämligen källkritiken. I IB-kursen är det 

främst detta som eleverna skall lära sig; att problematisera, källkritiskt granska och värdera 

olika historiska källor. I den svenska kursplanen är formuleringarna mer svepande och 

svårtolkade. Trots att källkritik uttrycks vara ämnets kärna lyfts det inte fram eller diskuteras  

som en del av undervisningen. Detta kunde knytas ihop med vikten av att utveckla ett kritiskt 

och analytiskt tänkande hos eleverna som ett redskap i tolkningen av historiska berättelser, 

exempelvis kopplas till resonemanget om det �svenska kulturarvet�. I Skolverkets skrift Långt 

borta. Och nära. förtydligas hur det svenska kulturarvet bör hanteras: 
                                                
93 Ibid 
94 Ibid s 2, 3 
95 Ibid s 3 
96 Ibid 
97 Ibid 
98 www.skolverket.se Historia A s 1, 2 
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En ökad förtrogenhet med det egna kulturarvet innebär att kunna se och förstå vilka grundläggande 

värderingar som styr ens handlingar. Det innebär inte att okritiskt acceptera eller anamma värderingar bara 

för att de kan förankras historiskt. Tvärtom är den kulturella identiteten en förutsättning för ökad förståelse 

för andra människor och kulturer och en ökad insikt om det värdefulla i kulturell mångfald.99 

 

Det hade varit bra om detta behandlats i kursplanen för historia. IB:s kursplan är mer 

styrd och inriktad på senare historia. Det är därför som eleven får en genomgång av hela 

världshistorien i Pre-DP (som motsvarar den svenska A-kursen). Det finns dock möjlighet för 

olika val i IB men valen styrs av det som kommer att tas upp i examinationen. IB-kursen 

pekar också på historikerns roll för historieskrivningen. Eleverna skall få en känsla för hur 

historia skrivs och därigenom få en förståelse för olikheter i historiebeskrivningar. Enligt IB 

måste historia vara något som berör oss i det samhälle som vi lever i idag. Detta på ett mer 

konkret vis än vad den svenska kursplanen gör. Det internationella perspektivet är viktigt i 

IB:kursen. Det skall ge en förståelse för olika samhällen i tid och rum. I den svenska 

kursplanen ligger betoningen på det nationella.  

Svenskt kulturarv kan studeras på många olika sätt och i kursplanen för historia ligger 

tolkningen öppen. Frågan är vad det svenska kulturarvet består av. Det är fritt för var och en 

att tolka. Sätter man sedan samman detta med ett av målen att sträva mot som lyder: �på basis 

av det historiska arvet utvecklar en trygg och demokratisk identitet�100 så blir det hela 

komplicerat. Historieundervisningen i den tidiga svenska folkskolan försökte fostra svenskar 

till att få en nationell identitet som i mångt och mycket gick ut på att Sverige var ett land där 

frihet och demokrati hade en lång tradition, ända tillbaka till vikingatiden.101 Frågan är om det 

är i denna anda vi skall fortsätta studera det svenska kulturarvet. I och med att det är 

formulerat på detta öppna sätt är det fritt för alla tolkningar. Skolverket skriver i Bedömning 

och betygssättning att meningen med öppenheten i systemet är att detta skall kunna omformas 

i lokala kursplaner och lokala betygskriterier.102 Undersökningen om lokala kursplaner i 

skånska gymnasieskolor visar att det ofta saknas lokala kursplaner i historia och att de flesta 

skolorna nöjde sig med att använda sig av nationella mål och kriterier.103 Skolverket säger sig 

vara medveten om att det finns plats för subjektivitet i de lokala kursplanerna men att denna  

                                                
99 Skolverket (1996) Långt borta. Och nära. s 46 
100 www.skolverket.se Kursplan Historia s 1 
101 Hagerman, Maja (2006) Det rena landet: Om konsten att uppfinna sina föräldrar s 256-264 
102 Skolverket (2006) Bedömning och betygssättning s 25 
103 Fredrik Clausson (2005) Lokal förvirring � en inventering av lokala arbetsplaner i historia på skånska 
gymnasieskolor Examensarbete vid Malmö högskola 
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kan vägas upp av �nyanseringar och prioriteringar som knappast kan göras med detaljerade 

och �mätbara� mål�.104 Enligt Skolverket finns det en ambivalens inbyggd i systemet: �Å ena 

sidan ska det finnas ett lokalt friutrymme för val av stoff och arbetsmetoder. Å andra sidan 

ska betyg vara likvärdiga och rättvisa.�105 Det förutsätter lokala tolkningar: �Likvärdighet och 

rättvisa kräver med nödvändighet professionella samtal mellan lärare.�106 Enligt 

undersökningen i Skåne fanns detta i alla fall inte där. Det är också intressant att Skolverket 

 i sin utvärdering av kursplanerna kommer till den slutsatsen att kursplanerna forcerades fram 

på grund av �valfrihetsreformen� och att otydligheten ligger i att kunskapsbegreppet inte 

diskuterades tillräckligt på grund av olika politiska ståndpunkter.107 

Kunskapssynen skiljer sig åt i de båda systemen trots allt. IB har en mer vetenskaplig 

absolut tro på kunskap, där det finns vissa kriterier som gör det möjligt att bedöma kunskaper 

på ett objektivt sätt. Kunskapssynen i det svenska systemet är mer relativt där individens 

intressen och behov styr mer. IB:s historiesyn sammanfaller mer med den vetenskapliga 

historiesynen som jag redogjorde för i kapitlet Historia en tolkande vetenskap.108 IB:s 

konkreta studieplan ger eleverna en möjlighet att klart och tydligt i förväg veta vad som 

förväntas av dem. Kraven är högt ställda och det krävs hårt arbete för att nå målen. Det finns 

inte samma möjligheter att välja fördjupningsområden som i det svenska systemet vilket gör 

att studierna inte kan sägas vara �intresse- eller behovsstyrda�. Båda systemen säger sig vara 

målstyrda och inriktade på att mäta kunskaper utan att ta hänsyn till ovidkommande saker 

som närvaro, flit och beteende. Bedömningen i IB görs utifrån uppsatser som eleverna skriver. 

Det muntliga arbetet faller i utanför ramen och är mer en del av processen att utveckla 

förtrogenhetskunskaper. I den svenska skolan bedöms dessa inslag som lika viktiga för 

betygsunderlaget, vilket kan göra att bedömningarna blir mer subjektiva. Men naturligtvis blir 

alla bedömningar på något sätt subjektiva. Det är ofrånkomligt.   

I den svenska kursplanen, liksom i läroplanen, betonas det demokratiska inslaget. 

Svenska skolan är demokratisk, precis som det svenska samhället. Trots detta, eller tack vare 

detta, måste historia läsas utifrån ett etnocentriskt perspektiv där andra folk och deras kulturer 

studeras för att ge en ökad förståelse och insikt som skall leda till ett bättre internationellt 

samarbete. Kultur är oerhört svårt att studera speciellt ifrån ett utanförperspektiv. För att 

förstå kulturella meningsskapande system måste dessa studeras på djupet annars är risken stor 
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108 Tosh, John (2000) Historisk teori och metod s 49 
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att det endast blir schabloner som lärs ut. Det leder inte till ökad förståelse, utan snarare 

tvärtom. Begreppet folk är också problematiskt. Frågan är hur vi definierar ett folk. Det kan 

vara språklig gemenskap, nationella gränser och religiös identitet i ett historiskt perspektiv. 

Dessa gränser är ofta flytande och förändras i tiden. Många av dem är dessutom konstruerade 

genom kolonisering, erövring och uppbyggandet av nationalstater. Visserligen betonas också 

studiet av nationella minoriteter och deras kulturarv. Frågan är bara vilka som skall studeras 

och varför. Historia måste läsas utifrån ett sammanhang för att ge insikter och djupare 

förståelse. Det måste finnas en frågeställning som gör att det som studeras känns relevant och 

betydelsefullt för oss här och nu.109 Detta ställer ytterligare krav på att det finns lokalt 

utformade kursplaner som tydliggör målen för undervisningen. 

 IB har inte det demokratiska perspektivet. Det har antagligen att göra med att IB finns i 

länder som inte är demokratier. Detta kan naturligtvis ses som ett problem. Demokrati är en 

grunden för mänskliga rättigheter. Demokrati är något att värna och vara stolt över men den 

måste också problematiseras och inte tas för given. Bara för att man har möjligheter att välja 

vad man vill läsa eller hur man vill läsa det uppnås inte demokrati. Demokrati handlar om 

både frihet och ansvar, ansvar över det gemensamma och accepterandet av det annorlunda. 

Genom samarbete kan demokrati spridas. 

 

8. Intervjuundersökning 

8.1 Undersökning av elevers och lärares förhållande till begreppen kunskap, historia 

och bedömning i IBO:s målrelaterade betygssystem 

Den IB-historiegrupp som jag har undersökt bestod av 13 elever och vid 

undersökningstillfället var 11 närvarande. Eleverna fick skriftligt svara på sju förtryckta 

frågor utan att frågorna förklarades. Detta för att inte styra svaren. Jag inleder med lärarens 

svar på frågorna som är formulerade utifrån pedagogens perspektiv. 

Läraren definierar kunskap som något som man behärskar. Det finns olika dimensioner 

av kunskap, allt från fakta till att bemästra olika situationer i vardagen. Det gäller att lära sig 

av sina erfarenheter. Historieämnets syftar till att ge förståelse för hur komplicerat allt är och 

att ge en bättre insikt i nuet, att förstå förändringar som lett till att vi är där vi är idag. 

Förhoppningsvis kan vi lära oss något av historien. Historia handlar om tolkning av olika 

källor och man måste förstå att det alltid finns olika perspektiv. Läraren menar att det inom 

ramen för IB:s kursplan finns en möjlighet påverka utformningen av kursen. Genom att visa 
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på olika tolkningar försöker läraren koppla historien till nuet. Att lära eleverna att granska och 

hantera källor ingår som en obligatorisk del. När eleverna skriver sina Historical 

Investigations (uppsats i slutet av kursen) har de frihet att välja utifrån eget intresse. 

Visserligen är undervisningen styrd av examinationerna, men inte så mycket som man kan 

tro: �Eleverna behöver så mycket mer än det som tas upp där.�110 Läraren upplever det som en 

enorm fördel att inte behöva sätta betyg på eleverna. Det innebär att relationen till eleverna är 

helt annorlunda: �Det blir mer som ett samarbete.�111 I början av kursen får eleverna kursplan 

och betygskriterier och under kursens gång tas de upp kontinuerligt. Det är viktigt att jobba 

med kvaliteter för att nå längre. En varierad undervisning ger större kvalitet. Betygssystemet 

fungerar överlag bra. För det mesta stämmer betygen med elevernas prestationer. Ibland kan 

bedömningen upplevas som lite hård.112 

Elevernas definition av kunskap är mycket lika varandra och detta beror antagligen på 

att de inom de olika ämnena diskuterar begreppet ingående. De flesta tar fasta på att kunskap 

handlar om mer än bara att kunna en stor mängd fakta. Verb som förstå, reflektera och kritiskt 

granska återkommer i de flesta svaren: �Kunskap är inte nödvändigtvis enbart att kunna rada 

upp fakta, utan snarare att verkligen förstå och kunna analysera olika situationer, från flera 

perspektiv och samtidigt hålla en nödvändig distans.�113 Flera av eleverna menar att begreppet 

är komplext och mycket svårt att definiera:  

 
Kunskap är när man kan saker och kan använda det i vardagen. Det kan vara allt ifrån onödig fakta man har 

pluggat in till egna erfarenheter och upplevelser som man sedan kan använda sig av. Vilket fall som så är 

kunskap väldigt svårt att definiera.114  
 

Deras syn på kunskap återspeglar det som står i både den svenska läroplanen och IBO:s 

studieplan. 

Nästa fråga handlar om ämnet historia. Jag vill veta vad eleverna anser vara det 

viktigaste i ämnet. Det som är mest frekvent i svaren är att ämnet ger förmåga att tänka 

kritiskt och att eleverna lär sig att se saker och ting ur olika perspektiv:  
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Jag tycker att det viktigaste i historia är att vara medveten om olika perspektiv och att �rätt och fel� inte 

finns på samma sätt som i t.ex. matte. Det är även viktigt att man är källkritisk och är medveten om att 

historia är baserad på olika källor.115  
 

Vissa svar för också fram tanken på att historia kan ge förståelse för hur samhällen 

utvecklas och hur allting �hänger ihop�. En av eleverna menar att det viktigaste i 

historieundervisningen är att den är varierad och baseras på olika redovisningsformer. På detta 

sätt kan eleverna lära sig att förstå och se sammanhang och få se på historien från olika 

synvinklar.116 Ingen av eleverna för fram någon speciell händelse i historien eller diskuterar 

begrepp som epoker utan fokus ligger på att beskriva ämnets karaktär. Av deras svar och 

döma är de skolade att betrakta historien på ett kritisk och analytiskt vis. Deras svar går att 

spåra till IB:s kursplan för historia där det verkligen poängteras att ämnet syftar till att 

utveckla denna förmåga. 

På frågan om de upplever att betygskriterierna är klart definierade, svarade åtta av 

eleverna att de anser att det är så medan tre är mer tveksamma. Två av dessa anser att i 

jämförelse med exempelvis biologi så är kriterierna mer �luddiga� medan den tredje menar 

att: �Så där, historia har lösa gränser, där man kan ha olika förklaringar. Tyvärr, så tycker jag 

ibland att betygskriterierna tenderar att ignorera detta.�117 Men de flesta anser alltså att det är 

klart och tydligt formulerat vad eleven måste kunna för att nå upp till ett visst betyg. Deras 

svar tyder på att de är väl insatta i betygskriterier för kursen. 

Vidare frågande jag om eleverna anser att undervisningen är styrd av examinationen. 

Fem av eleverna menar att så är fallet medan sex tycker både ja och nej. De sex som menar att 

det inte bara är examinationen som styr undervisningen för fram lärandeprocessen som lika 

viktig. De betonar det långsiktiga lärandet: �Både ja och nej. Vi lär oss för att klara 

examinationen men även för ett långsiktiga lärande. Historia är ett brett ämne och mycket 

man lär sig är för förståelsen och inte bara för examination.�118 En av eleverna pekar på att det 

finns risk att både lärare och elever fokuserar för mycket på examinationen och att då förloras 

något av ämnets bredd.119 Fyra anser att fokuseringen på examinationen är berättigad eftersom 

att det är målet för undervisningen.  

Eleverna ger sina synpunkter på vad som upplevs som det väsentliga i bedömningen av 

sina arbeten. Där menar sju att det mest väsentliga är att det blir en rättvis bedömning och att 
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detta kan uppnås när examinationerna bedöms av oberoende examinatorer. En elev svarar inte 

på frågan och fyra anser att det väsentliga är att det de gjort ett bra arbete. Ett svar tar upp 

problemet med att kunskapen bedöms vid få tillfällen och att då �eleven kunde göra en dålig 

skrivning trots att eleven har stor kunskap.�120  

På frågan hur det upplevs att inte lärarna examinerar svarar sex att det är bra och fem 

tycker att det är både positivt och negativt. Det positiva enligt eleverna är att det blir en mer 

objektiv bedömning. Detta faktum är också enligt två elever ett minus eftersom examinatorn 

inte har alla faktorer om deras kunskaper klart för sig. Tre uttrycker att de känner ett bättre 

stöd från läraren på detta sätt: �Läraren blir mer som en coach istället för domare.�121 Ingen av 

eleverna är helt negativ. 

Avslutningsvis frågar jag om de ansåg att IB:s betygssystem är rättvist och likvärdigt. 

Sju elever anser att det är så: 

 
Ja det tycker jag. Framförallt det är en bred betygsskala vilket bidrar till att man får det betyg man förtjänar. 

En examination i slutet av gymnasietiden bidrar till ett mer långvarigt kunnande eftersom man måste hålla 

kunskapen i huvudet en längre tid.122  
 

Tre tycker att det både och: �Både ja och nej. Det är rättvist i den meningen att våra prov 

skickas iväg men samtidigt har läraren en bättre bild av hela elevens prestation genom alla 

åren vilket inte examinatorn har.�123 En elev menar att han inte vet detta förrän examinationen 

är avklarad medan en annan anser att kraven för att få en 7:a är nästan omöjlig att nå. Överlag 

verkar eleverna anse att det finns goda möjligheter till att förstå vilka krav som ställs på dem 

och att det går att få en rättvis och likvärdig bedömning inom systemet. De flesta upplever att 

examinationerna är målet för undervisningen men att det inte är något konstigt med det.  

 

8.2 Undersökning av elevers och lärares förhållande till begreppen kunskap, historia 

och bedömning i det svenska målrelaterade betygssystemet 

Undersökningen gick till på samma sätt som i IB-klassen men med den skillnaden att här var 

frågorna sex till antalet. Jag besökte en NV-klass, med 21 elever. Läraren här definierar 

kunskap utifrån den svenska läroplanen, de fyra F:n; fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Historia som ämne är viktigt för att få kännedom om människor som levt innan 
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oss, att se på händelser som påverkat utvecklingen och varför. Kursen har fokus på 1900-

talets historia fram till 1945 men läraren försöker hinna med tiden innan och efter det så gott 

det går. Betygsmålen styr undervisningen på det sättet att läraren måste se till att det finns 

möjligheter att nå alla kriterier vid examinationerna. För att göra eleverna medvetna om 

betygsmål och kriterier har läraren muntliga genomgångar där målen och kriterierna 

visualiseras med OH. Vid varje examination återkommer betygskriterierna med fokus på den 

uppgiften det gäller just då. Vad det gäller betygssystemet anser läraren att det borde finnas 

fler steg. Läraren gillar inte att använda sig av plus och minus men gör det ändå för att visa 

eleverna hur de ligger inom de olika stegen.124 

Elevernas syn på kunskap skiljer sig något från de på IB. Här är det sex elever som 

betecknar faktakunskaper och information som kunskap. Men i övrigt anser de allra flesta att 

kunskap är mer en fråga om färdighet och förtrogenhet, att förstå och att kunna använda sig av 

kunskapen: �Att vara insatt i ett ämne. Man kan ha stor/djup kunskap, då är man mer 

specialiserad på ett ämne. Man kan också ha lite mer ytlig kunskap, då är man enligt mig mer 

allmänbildad.�125 

När det gäller definitionen av historieämnet är skillnaderna större. Här betonas 

historiska händelser på ett helt annat sätt. Det är flera som påpekar att det går att lära sig av 

historiska misstag för att dessa inte skall upprepas: 

 
Det viktigaste är att man får lära sig på djupet om alla misstag som begåtts av personer och allt allvarligt 

som hänt som till exempel nazismen och förintelsen, så att man vet hur det ser ut och hur man ska kunna 

förhindra att det händer igen.126  
 

Det betonas också att samband, orsaker och verkan är viktiga och att se helheten: �Att få 

en överblick över hur världens historia har varit. Orsaker och följder av den. Få en inblick i 

varför världens samhälle ser ut som den gör idag.�127 Ingen tar upp den källkritiska aspekten 

av historieämnet, inte heller att det går att se på historien utifrån olika aspekter. 

Vad det gäller förståelsen av betygskriterierna svarar åtta att de är klart definierade: �Ja, 

men de tolkas olika av alla lärare. Däremot så har, i alla fall mina lärare, klart för sig hur de är 

det och är säkra på hur de sätter betyg.�128 Medan sju anser att så inte är fallet: �Nej, skrivs 
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oftast flummigt och på onödigt svår svenska.�129 Fem av eleverna vet inte tillräckligt mycket 

om betygskriterierna: �Har aldrig läst dem.�130 Det är anmärkningsvärt att eleverna upplever 

betygskriterierna på detta sätt trots att läraren lägger ner mycket arbete på att redovisa dem. 

Åtta av eleverna hävdar att undervisningen styrs av betygen, det är: �Självklart är den 

det, dum fråga.�131 Fem av dem menar att det är så ibland: �Svårt att säga, i vissa fall då man i 

förhand får veta vilka områden som man skall känna till för de olika betygsnivåerna vilket 

leder till att vissa elever struntar i att plugga vissa saker.�132 Tre anser att betygen inte alls styr 

medan fyra inte förstår frågan.  

De flesta eleverna uppfattar att analyser är det viktigaste i bedömningen. Att förstå, 

analysera, tolka och kunna sätta in händelser i ett sammanhang: �Att man kan analysera och 

se samband.�133 Fem av eleverna för fram att det är helheten som borde vara det viktiga: �Att 

man tar hänsyn till att alla har olika lätt för de olika redovisningssätten ex. Prov, uppsats, 

muntligt. Vissa får fram saker bättre när de pratar och andra när de skriver.�134 En av elverna 

menar att det är personen som bedöms. 

På frågan betygssystemet upplevs som rättvist och likvärdigt svarar fem av eleverna att 

så är fallet medan fem anser att det inte är så. Ytterligare fem elever menar att kommer an på 

läraren: �Det beror ofta på läraren, men i de flesta fall är det rättvist.�135 Fem av eleverna 

efterlyser fler betygssteg: �Nej. Jag tycker att det ska finnas en större skala med fler 

�betygsnivåer�. I nuläget omfattar varje betyg så många olika kunskapsnivåer. VG-/VG/VG+ 

är ju på papperet samma betyg i slutändan.�136 

Av undersökningen i den här klassen kan slutsatsen dras att mindre än hälften av 

eleverna anser att betygskriterier och betygssystemet fungerar väl medan den större delen av 

inte är helt nöjd. Deras syn på kunskap och historieämnet avspeglar den kunskapssyn och 

historiesyn som finns i läroplanen och i kursplanen för ämnet historia. Anledningen till att 

eleverna inte känner sig lika säkra i detta system måste bero på att både läroplan och kursplan 

är svårtolkade. Eleverna har krav på sig att analysera och tolka men utrustas inte med verktyg 

för att lära sig detta. Som en elev uttrycker det: �Nej! Tex. Analysera, analysera hur då och 

vad skriver man igentligen i analysen?�137 
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8.3 Jämförande analys 

De elevundersökningar som jag gjort är inte direkt jämförbara därför att NV-klassen läser A-

kursen i historia och IB-klassen läser på Diploma Programme vilket snarare kan jämföras med 

B- och C-kurserna i det svenska systemet. Men det går ändå att utläsa hur eleverna är skolade 

inom de olika systemen och det är detta som är intressant. Trots att båda skolformerna utgår 

ifrån ett kunskapsbegrepp som är i princip likvärdigt; där kunskap skall uppnås genom ett 

samband mellan både teori och praktik går det ändå att se en skillnad i kunskapssynen. Båda 

systemen menar också att kunskap uppnås genom att eleven är intresserad och nyfiken på det 

som lärs ut. Det framgår också att kunskap kan mätas på ett objektivt sätt utifrån målbaserade 

kriterier där analys och reflektion är nödvändiga för att nå de högsta betygen. 

Den stora skillnaden är enligt mig hur undervisningen är upplagd för att eleverna skall 

kunna nå de högst ställda målen. Inom IB finns det fastställda uttalade krav som både elever 

och lärare har att arbeta utifrån. Den svenska skolan lyckas inte fullt ut, i alla fall inte här, 

med att förmedla förståelsen för hur kritiskt tänkande, analys och reflektion uppnås. IB 

tillhandahåller genom väl utarbetat undervisningsmaterial tillgång till olika källor som tolkar 

samma händelser ur olika perspektiv. Detta gör att eleverna får kännedom om hur det går att 

se på händelser ur olika synvinklar, de lär sig en källkritisk metod. Flera av NV-eleverna 

uttrycker att det går att göra värdebedömningar som grundas i rätt och fel och att det 

viktigaste i ämnet historia är att lära sig av misstag för att inte upprepa dem. Det är ett slags 

värde-etnocetriskt perspektiv. Det är väl här det svenska kulturarvet kommer in. Målen och 

kriterierna upplevs av mer än hälften av eleverna vara luddiga, och inte ens kända av vissa. 

Eleverna vet att de måste analysera men vet inte hur det går till. Flera saknar också den 

konkreta faktakunskapen i bedömningen vilket tyder på att det läggs för stor vikt vid analyser 

redan innan de behärskar den rent faktamässiga kunskapen.138 Det verkar saknas det som 

Sven-Eric Liedman kallar �rotkunskaper�.139 Större delen av IB-eleverna är nöjda med både 

betygskriterier, mål och bedömning.  

Alla elever som har utfrågats har tankar om vad kunskap är och vad som är viktigt i 

historieämnet. De allra flesta verkar intresserade och vill lära sig mer. Det är positivt. I båda 

systemen finns det frågor kring rättvisa i betygen. För IB handlar det om hur rättvisa kan 

uppnås i ett system där bedömaren saknar kunskap om hela eleven medan eleverna i det 

svenska systemet ställer frågor om subjektivitet. Min tro är att bedömningar alltid blir 

subjektiva vare sig det är elevens lärare som värderar eller utomstående examinatorer. Det 
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handlar mer om att lägga upp undervisningen på ett sätt så att alla har möjligheter att lära sig 

metoder för analyser och reflektioner. Undervisningsmaterial, varierande uppgifter och 

redovisningar är viktiga delar i läroprocessen. Mer fokus på läroprocessen i stället för 

bedömningar tror jag skulle vara fruktbart. Flera av IB-eleverna framför att de lär för livet. 

Eleverna i det svenska systemet uttrycker sig inte så konkret men i deras definition av 

kunskap framgår att detta var en grundsten för kunskap, alltså att kunna använda sig av det 

som man lärt sig. Eleverna i de båda klasserna har likartade tankar om förhållandet mellan 

kunskap och bedömning trots de olika kursplanerna. 

 

9. Slutsatser 

Jämförelsen mellan kursplanerna visar att kunskapssynen skiljer sig åt på flera sätt. I IB:s 

kursplan för historia finns en mer absolut vetenskaplig syn på hur kunskap kan nås med 

tydliga mål och kriterier. Den svenska skolans kursplan för historia är öppen för tolkning och 

återspeglar en mer relativistisk kunskapssyn. För att tydliggöra mål och kriterier krävs lokala 

kursplaner. 

Elever och lärare i de båda systemen definierar kunskap som något som skall kunna 

användas, där så att säga något inlärt omsätts i praktiken för djupare förståelse och �ny� 

kunskap. Skillnaderna ligger främst i synen på vad som är viktigt för ämnet. IB-eleverna 

betonar en kritisk hållning medan NV-eleverna framhåller ett värderingsperspektiv. Eleverna i 

båda systemen utrycker att det viktiga i bedömningen är förmågan att kunna analysera och 

reflektera. Flera elever i det svenska systemet anser att betygskriterier och mål är �luddigt� 

formulerade. De uppfattar betygssystemet mer orättvist och mindre likvärdigt. IB-eleverna är i 

stort sätt nöjda men uttrycker en viss oro för att all kunskap inte visas i deras examinationer 

då examinatorerna inte har tillräcklig kunskap om hela läroprocessen. Lärarnas svar ger 

samma resultat. Läraren i det svenska systemet framför att det borde finnas fler betygssteg för 

att bättre visa eleverna var de ligger i sin kunskapsutveckling medan läraren på IB anser att 

systemet fungerar väl men att bedömningarna ibland kan upplevas som hårda. 

 

10. Avslutande diskussion 

Bedömningen kan aldrig vara helt objektiv. Den är alltid relaterad till vad den enskilda läraren 

uppfattar vara målet för undervisningen. I dagens skola med uppnåendemål och individuella 

studieplaner finns risken att kunskapen relativiseras i så hög grad att vissa elever riskerar att 

tillåtas välja att förlora den makt som kunskap faktiskt ger. I Skolverkets lägesbedömning 

2006 konstateras att de individuella studieplanerna, som är viktiga för elevernas olika val, 
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enbart hanteras administrativt. De ger inte det stöd till eleverna som de är avsedda att göra. 

Vidare anser Skolverket att individuella studieplaner måste kopplas �till information om 

kursernas, ämnenas och studiepaketens innehåll och kunskapsmålen för utbildningen�.140. 

Detta för att konkretisera för eleverna hur målen skall uppnås. Enligt Skolverket görs inte 

detta i tillräckligt hög grad. Vad det gäller likvärdighet menar myndigheten att ökade 

valmöjligheter har gjort �att enstaka skolor och i många fall enstaka lärare tolkar mål och 

betygskriterier utan att ha referenspunkter eller någon att diskutera tolkningen med�.141 Detta 

ökar risken för att bedömningarna inte blir likvärdiga.142 

Skillnaderna i kursplaner och betygskriterier påverkar bedömningen, men också 

kunskapen. Där kursplaner och mål upplevs som luddiga och öppna är det svårare att veta vad 

som krävs av eleverna. Det kan göra att betygssystemet upplevs vara orättvist och subjektivt.  

IB-eleverna har gjort ett aktivt val. Deras positiva inställning till systemet vittnar om detta. 

Intagningspoängen till IB är höga och dessa elever hade antagligen klarat sig bra även i det 

svenska betygssystemet. När det gäller betyg och bedömningar utgår dessa för det mesta från 

en norm. De elever som inte omfattas av den normen löper större risk att få sämre resultat.143  

Skolminister Jan Björklund framförde i nyhetssändningarna den 16 maj 2007 att: 

�Betygssystemet är, i den utformning som det har idag, ett olikvärdigt system med olika krav. 

Det behövs mer av nationell styrning.�144 Risken är stor att den politiska styrningen än en 

gång forcerar fram ett nytt betygssystem utan att kunskapsbegreppet diskuteras på djupet.145 I 

den läroplan som vi för närvarande har att utgå ifrån, Lpf 94, står att:  
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skollagen föreskriver att 

utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 2 och 9§§). 

Normerna för likvärdigheten anges genom de riksgiltiga målen. En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn 

skall tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå 

målen. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla.146 

 

Min tolkning är att likvärdigheten inte ligger i hur målen nås utan att de fastställda 

målen skall kunna uppnås. Detta innebär att undervisningen kan läggas upp på helt olika sätt 
                                                
140 Skolverket Skolverkets lägesbedömning 2006 s 135 
141 Ibid s 136 
142 Ibid  
143 Gustavsson, Bernt (2002) Vad är kunskap? En diskussion om praktik och teoretisk kunskap s 75 
144 P1 Morgonekot den 16 maj 2007 
145 Gustafsson, Bernt (2002) Vad är kunskap? En diskussion om praktik och teoretisk kunskap s 23, 24 
146 www.skolverket.se 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 
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men det måste alltid finnas en möjlighet att uppnå målen i den undervisning som bedrivs. Det 

betyder att läraren i sin bedömning av elevers kunskaper måste utgå ifrån de fastställda målen. 

Läraren inte får höja eller sänka målen beroende på elevunderlaget. Problemet är att de 

nationellt fastställda målen är utformade utifrån en politisk kompromiss där 

kunskapsbegreppet inte diskuterats tillräckligt.147 Det absoluta kunskapsbegreppet med 

mätbara prov är knappast den väg vi bör gå för att elever skall kunna tillgodogöra sig ett 

kritiskt och analytiskt tänkande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
147 www.skolverket.se (2004) Kursplanernas historia på skolverket s 16, 17 
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Bilaga 

IB-frågor och svar 

A. IB-lärares frågor och svar: 

1. Hur definierar du begreppet kunskap? 

Kunskap det är när man behärskar något, allt från fakta till att bemästra olika situationer i 

vardagen. Det finns olika dimensioner av kunskap. Man lär sig av sina erfarenheter. 

2. Hur skulle du beskriva ämnet historia? 

Genom historisk kunskap kan man förstå nuet bättre och hur komlicerat allt är. Det lär oss 

förstå förändring, det som har gjort att vi har hamnat där vi är idag. Förhoppningsvis kan 

man lära av det. Historia är tolkning, det finns alltid olika perspektiv. 

3. Hur lägger du upp terminsplaneringen, vilka områden fokuserar du på? 

Jag använder den planering som finns utarbetad inom IB. Inom ramen för den kan jag 

påverka. Jag försöker ge mycket tolkningar och koppla till nuet. Eleverna måste lära sig 

att hantera olika källor. Detta bedöms sedan i Paper One. I uppsatserna, Historical 

Investigations kan eleverna välja område utifrån intresse inom ramen för den period som 

studeras, 1850 � 1991. 

4. Styr betygsmålen undervisningen? 

Ja, det gör de men inte så mycket som man kan tro. Eleverna behöver så mycket mer än 

det som tas upp där. 

5. Hur upplever du det att inte vara den som bedömer eleverna? 

Det är en enorm fördel, man utvecklar en helt annan relation till elverna. Det blir mer ett 

samarbete. 

6. Hur presenterar du betygskriterierna för eleverna? 

I början av kursen får eleverna kursplanen och kriterierna. Under kursens gång kommer de 

ständigt tillbaka. Jobbar mycket med kvaliteter för att nå längre. Variation är viktigt. 

 

7. Anser du att betygssystemet fungerar väl? 

Ja, fast ibland kan examinatorerna vara hårda. För det mesta stämmer dock betygen väl 

med elevernas prestationer. 

 

B. Elevfrågor och svar: 

1. Hur definierar du bergreppet kunskap? 

2. Vad anser du är det viktigaste i ämnet historia? 

3. Upplever du att betygskriterierna är klart definierade? 
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4. Upplever du att undervisningen är styrd av examinationen? 

5. Vad upplever du är det väsentliga i bedömningen av examinationerna? 

6. Hur upplever du att det att din lärare inte bedömer examinationen? 

7. Anser du att betygssystemet på IB är rättvist och likvärdigt? 

 

Elev 1: 

1. Kunskap är att veta någonting om någonting och att ha förståelse för det. 

2. Att tänka kritiskt och samtidigt skaffa sig en förståelse för historien. 

3. Ja, oftast är betygskriterierna ganska klart definierade men i jämförelse med t. ex. 

Biologi så är de lite otydligare. 

4. Ja, det har varit stor fokusering på examinationen på det sättet att det är den vi har 

förberett oss för, så undervisningen har varit styrd av examinationen. 

5. Det väsentliga är att den blir rättvis. I och med att betygen grundas både på internals 

och själva examensskrivningen kan bedömningen anses vara det. 

6. Det är bra å ena sidan för att det blir en rättvisare bedömning, vilket å andra sidan 

även kan vara dåligt om eleven kan mer än som kan ses i proven från exams. 

7. Ja, i stort sätt. 

 

Elev 2: 

1. Kunskap är att ha en god förståelse i olika ämnen. 

2. Det viktigaste i ämnet historia är att förstå varför saker hände och konsekvenserna av 

det. Analysen är viktigare än att kunna rabbla datum och namn även om det också 

behövs. 

3. Ja, det är klart vad man behöver kunna, även om det skiljer sig något mellan olika 

händelser. 

4. Inte genom hela kursen. Först handlar det om att lära sig allmänt, sedan utvecklas det 

till att få in rätt teknik för examinationen. 

5. Det väsentliga är att det blir en rättvis bedömning och att alla bedöms likadant. 

6. Bra, samtidigt som att det även kan vara negativt att examinatorn inte vet vem man är 

och hur man är som person. 

7. Ja det tycker jag. Framförallt att det är en bred betygskala bidrar till att man får det 

betyg man förtjänar. En examination i slutet av gymnasietiden bidrar till ett mer 

långvarigt kunnande eftersom man måste hålla kunskapen i huvudet en längre tid. 
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Elev 3: 

1. Kunskap är dels att veta mycket om ett ämne men också att visa sig kritisk mot vad man får 

veta. 

2. Jag tycker att det viktigaste i historia är att vara medveten om olika perspektiv och att �rätt 

och fel� inte finns på samma sätt som i t.ex. matte. Det är även viktigt att man är källkritisk 

och är meveten om att all historia är baserad på olika källor. 

3. Ja, mycket. Ett säkert system med tydliga kursplaner i varje ämne underlättar detta. 

4. Ja, men på ett positivt sätt då det förespråkar ett långsiktigt lärande. Dock börjar vi lärandet 

mer allmänt och fokuserar, först sista året på examinationen. 

5. Att det går rätt till och att examinatorerna är bra utbildade. 

6. Delvis så gör ju läraren det, vilket är bra. Också positivt med externa bedömare då ens 

lärare åsikter om eleven inte spelar in. 

7. Ja, det tycker jag då alla elever runt om i världen bedöms på samma sätt och då det både 

finns skriftliga och muntliga bedömningar utöver den slutliga examen. 

 

Elev 4: 

1. Kunskap är inte bara att kunna fakta utan att kunna förstå och att kunna dra paralleller. 

Detta ämne skulle kunna vara en hel ToK uppsats... 

2. Att kunna se saker och ting från flera perspektiv. 

3. Ja. 

4. Det är väl snarare så att examinationen är styrd av undervisningen i första hand. I 

andra hand kan man därför hävda att undervisningen är styrd av examinationen. 

5. Att examinatorn kan sin sak?? Att det blir rättvist och att examinatorn följer sina 

kriterier. 

6. Bra! Läraren blir mer som en coach istället för en domare. 

7. Ja, eftersom det är samma folk som bedömer världen över. 

 

Elev 5: 

1. Kunskap � Vad en människa vet och hur det används av personen ifråga. 

2. Förståelse varför en incedent hände och utvecklades i relation till nutiden. 

3. Ja. 

4. Till viss del. Man blir väl förberedd och lär sig mycket, men det handlar mest om att 

lära sig fakta för att sedan lära sig tackla uppsatser. 

5. Hur väl eleven använder sin kunskap till att reflektera och dra paralleller. 
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6. På ett sätt bra, på ett sätt dåligt. Det är en mer objektiv bedömning, men å andra sidan 

kan eleven göra en dålig skrivning, trots att eleven har stor kunskap. 

7. Ja. Bättre än svenska!! Det är fler betygssteg och det krävs mycket arbete för att 

förtjäna ett högt betyg. IB handlar mycket om att lära sig för livet, vilket är positivt. 

 

Elev 6: 

1. Kunskap är när man kan saker och kan använda det i vardagen. Det kan vara allt från 

onödig fakta man har pluggat intill egna erfarenheter och upplevelser som man kan 

använda sig av. Vilket fall som så är kunskap väldigt svårt att definiera. 

2. Det viktigaste i undervisningen är att den är varierad och innehåller 

föredrag/redovisningar, uppsatser, film, diskussioner och så vidare. Det är även viktigt 

om eleverna kan förstå, och får lära sig sammanhanget mellan historian och vardagen. 

Att förstå hur nutiden och dagens samhälle har formats av vår historia. Det är även 

viktigt att eleven får olika synvinklar på historien. 

3. Ja, det tycker jag. 

4. Både ja och nej! Vi lär oss för att klara examinationen men även för ett långtida 

lärande. Historia är ett brett ämne och mycket man lär sig är för förståelsen och inte 

bara för examinationen. 

5. Det väsentliga är att det blir rättvist bedömt och att det är lättare då våra prov, exams, 

skickas iväg. 

6. Det är bra då man får en rättvis bedömning och att läraren kan ge eleverna fullt stöd 

utan att känna kravet att bedöma oss. 

7. Både ja och nej, det är rättvist i den meningen att våra prov skickas iväg men samtidigt 

har läraren en bättre bild av hela elevens prestation genom alla åren vilket en 

examinator inte har. 

 

Elev 7: 

1. Kunskap är inte nödvändigtvis enbart att kunna rada upp fakta, utan snarare att 

verkligen förstå och kunna analysera olika situationer, från flera perspektiv och 

samtidigt hålla en nödvändig distans. 

2. Förmågan att analysera och förstå situationer och handlingar utifrån ett bredare 

perspektiv. 

3. Ja, som elev är man väl informerad om vad det är man behöver kunna för att nå upp 

till ett särskilt betyg. 
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4. Till viss del ja, då det lätt blir att man , både elever och lärare, fokuserar mycket på 

examinationen istället för att lära sig på ett bredare plan. 

5. Det viktigaste är naturligtvis att bedömningen är rättvis och objektiv. 

6. Det finns både för och nackdelar, men i det hela stora är det bra. 

7. Ja, det är mycket objektivare än att bli bedömd av sin egen lärare. 

 

Elev 8: 

1. Kunskap kan definieras som en av de viktigaste faktorerna till liv. Vi måste ha någon 

kunskap för att överleva, men bildad kunskap som man studerar sig till är 

svårdefinierat!  

2. Att kunna placera händelser i sin historiska kontext och kunna se resultat av det. 

3. Någorlunda, jämförelsevis med biologi så är det lite luddigt. 

4. Det är det som är målet man pluggar för. 

5. Att det är en bra uppsats. 

6. Tycker det är bra, mer avslappnad relation med läraren. 

7. Ja. 

 

Elev 9: 

1. En komposition av erfarenhet, allmänvetande och personlig närvaro i livet. Att kunna 

reflektera och vara mångsidig och öppen för flera förklaringar. 

2. Människans �capacity� att förvrida dess natur genom att förinta, förstöra för att gagna 

makt. 

3. så där jag menar historia har lösa gränser där man kan ha flera olika förklaringar tyvärr 

så tycker jag ibland att betygskriterierna tenderar att ignorera detta. 

4. Absolut, det är målet men kan vaiera. Man har blivit mycket bättre i allmänkunnandet 

och människans psykologi. 

5.  Inget svar. 

6. Bra, han /hon ska var objektiv 

7. Nej och ja, att man ska ner/upp mederera är dåligt. 

 

Elev 10: 

1. Något man vet är sant, som man gynnas av. 

2. Att se händelser från olika perspektiv 

3. Ja 
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4. Nej, lite grann kanske. 

5. Att man ska kunna analysera inte bara skriva fakta samt se händelser från olika håll. 

6. Jag tycker att det är bra, vissa är inte så muntligt aktiva men har ändå kunskapen. 

7. Ja, det tycker jag. Även om jag tycker att kraven för att få en 7.a i biologi är nästan 

omöjligt att nå. 

 

Elev 11: 

1. ??? Går inte att definiera. 

2. Att allt hänger ihop, hur något påverkar något annat. 

3. Nja... 

4. Ja, det måste den ju vara! 

5. Om man visar att man vet vad som hände och hur det påverkade andra framtida 

handlingar. 

6. Bra, det blir rättvist för alla, oavsett om man är lärarens gullegris eller inte. 

7. Det får vi se efter exams! 

 

Historiekurs A: 

Frågor och svar 

C. Lärarfrågor och svar: 

1. Hur definierar du begreppet kunskap? 

De fyra F:n 

2. Hur skulle du beskriva ämnet historia? 

Viktigt att känna till hur människor har levt innan oss, vilka händelser som har påverkat 

utvecklingen och varför. 

3. Hur lägger du upp terminsplaneringen, vilka områden fokuserar du på? 

Försöker hinna med så mycket som möjligt från antiken fram till efter 1989. Fokus ligger nog 

på 1900-talets historia fram till 1945. 

4. Styr betygsmålen undervisningen? 

Genom att jag måste se till att eleverna kan nå alla kriterierna vid examinationerna. 

5. Hur presenterar du betygskriterierna för eleverna? 

Går igenom muntligt med hjälp av OH. Eleverna får diskutera betydelsen. Återkommer med 

mer kontretiserade betygskriterier vid varje examination det vill säga på uppgiften finns 

betygskriterierna för just den uppgiften. 

6. Anser du att betygssystemet fungerar väl? 
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Jag saknar fler steg. Framförallt G betyget är för �stort�. Gillar ej att använda plus och minus 

men gör det ändå. 

 

D. Elevfrågor och svar: 

1. Hur definierar du begreppet kunskap? 

2. Vad anser du är det viktigaste i ämnet historia? 

3. Upplever du att betygskriterierna är klart definierade? 

4. Upplever du att undervisningen är styrd av betygen? 

5. Vad uppfattar du som det viktigaste i bedömningen? 

6. Upplever du att betygssystemet är rättvist och likvärdigt? 

 

Elev 1: 

1. Kunskap inom historia är för mig att veta ungefär hur vår historia ser ut och kunna 

förstå sambanden mellan de olika sakerna. 

2. Se samband mellan olika händelser. 

3. Nej! T.ex. analysera, analysera hur då och vad skriver man igentligen i analysen? 

4. Nej, inte direkt, till viss del eftersom alla får lära sig samma saker. 

5. Att man kan analysera och se samband. 

6. Lite luddigt och otydligt ibland. 

 

Elev 2: 

1. Saker som man kan ha användning för också saker som man tar med sig efter en kurs. 

Något att kunna som man tar med sig. 

2. Varför våran värld ser ut som den gör idag, orsakerna. 

3. Ja, klara mål och är något olkart kan man diskutera med läraren. 

4. Nej, men den är styrd efter vad som väntas att tas upp och av våra redovisningssätt och 

presentationer på proven. 

5. Redovisning av kunskap, inte kolla enbart våra prov utan hur vi diskuterar en sak och 

delaktigheten på lektionerna. 

6. Det är inte rättvist! Alla kan inte banka in årtal och personer och vissa har bara svårt 

att skriva prov eller att stå framför en klass. Det bör vara mera flexibla 

redovisningssätt som gör också betygen rättvisa. 

 

Elev 3: 
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1. Något som ger något är i mina ögon kunskap. 

2. Att förstå helheten istället för detaljer. 

3. Nej, de är luddiga. 

4. Vet ej! (konstig fråga) 

5. Om man har förstått helheten. 

6. Nej, större betygsskala istället för plus och minus. 

 

Elev 4: 

1. sånt man har lärt sig genom inlärning och/eller egen erfarenhet. 

2. Att lära sig övergripande fakta om de viktiga delarna av våran historia. 

3. Nja, bra definierade men väldigt stränga. 

4. Nej. 

5. Analysen. 

6. Nej, andra klasser har prov där alla poäng fås från frågor som lätt kan fås genom att 

bara ha läst boken. I vissa fall måste man vara väldigt duktig på egen analys. 

 

Elev 5: 

1. Läran att kunna memorera fakta, som man sedan kan återberätta. 

2. Andra världskriget. 

3. Nej, de är flummigt formulerade så att läraren ska kunna sätta vilket betyg de vill, för att 

sedan hänvisa till flumkriterierna. 

4. Ja, det tycker jag nog att den är. 

5. Att kunna tolka och förstå historiska händelser och bakgrunder. 

6. Det kan göras bättre med fler betygssteg och tydligare kriterier. 

 

Elev 6: 

1. Kunskap är fakta man läst. 

2. Finns inget som är viktigare än något annat. Dock är de stora händelserna såsom 

världskrig viktigt. 

3. Nej, skrivs oftast flumigt och på onödigt svår svenska. 

4. Nej. 

5. Om man kan förklara en händelse i stora drag och varför. 

6. Ja. 
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Elev 7: 

1. Att man kan mycket, man är allmänbildad, oavsett vilket ämne. 

2. Att få en inblick i hur världen har fungerat. Historia är bra då man kan lära sig av 

misstagen. 

3. Har tyvärr inte läst dem så noga. 

4. Vet inte riktigt men de borde vara det, till en viss grad. Bra med lärare som vågar gå 

utanför målen lite. 

5. Allt! Prov, redovisningar, hur aktiv man är på lektionen(inte bara räcka upp handen). 

6. Jag tycker att det är för få steg, vilket resulterar i att man får G+/Vg- osv. 

 

Elev 8: 

1. Saker som man får lära sig eller som man vet och som man kan ha nytta av. 

2. Det viktigaste är att man får lära sig på djupet om alla misstag som begåtts av personer, och 

allt allvarligt som hänt som till exempel om nazismen och förintelsen, så att man vet hur det 

�ser ut� och hur man ska kunna förhindra att det händer igen. 

3. Det beror på, det finns olika kriterier för olika uppgifter, men i största allmänhet brukar de 

vara ganska klart definierade. 

4. Fattar inte frågan. 

5. Allt borde vara lika viktigt, men proven och att vara aktiv på lektionerna är nog det 

viktigaste. 

6. Ja, oftast men det beror också på vilken lärare man har, alla bedömer olika. 

 

Elev 9: 

1. Kunskap är inte bara vad man vet utan också förmågan att kunna koppla samman olika 

ämnen. 

2. Det viktigaste är just att kunna koppla samman olika händelser och se/upptäcka 

orsaker och följder av dessa händelser. 

3. Alla betygskriterier i alla ämnen är luddiga. Det är bara när man ser dem appliceras på 

uppgifter och förklaras som man förstår dem. 

4. Vi får, i min grupp, varierade uppgifter för att kunna visa vad vi kan, så ja. Tyvärr 

missar man områden som skulle vara roliga att läsa om i och med att man har vissa 

områden man måste hinna med. 

5. Att man tar hänsyn till att alla har olika lätt för de olika redovisningssätten ex. Prov, 

uppsats, muntligt. Vissa får fram saker bättre när depratar och andra när de skriver. 
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6. Det beror ofta på läraren, men i de flesta fall är det rättvist. 

 

Elev 10: 

1. När man lär sig något som faktiskt stannar kvar flera år i hjärnan. 

2. Egentligen allting i stora drag. Allting kanske man inte behöver veta i minsta detalj. 

3. Ja, tillräckligt. Dock kan det vara liteväl många svåra ord. 

4. Kanske lite, ibland. 

5. Att man ser till alla olika delar och att man använder sig av alla möjliga olika 

examinationer så att alla får en bra chans att visa vad man kan. 

6. Ja. Men ibland är det jobbigt när lärarna använder + och � när det ändå inte syns i 

betygen sen. 

 

Elev 11: 

1. Alla ens personliga erfarenheter och påsamlade fakta tillsammans. 

2. Att få kunskap om viktiga historiska händelser och att förstå vad de berodde på, så att 

man kan lära sig av dem. 

3. Jag är inte så insatt i betygskriterierna. 

4. Ja, man jobbar hela tiden för ett prov, arbete o s v. 

5. Att kunna analysera historiska händelser. 

6. Jag vet inte så noga. Jag antar det. 

 

Elev 12: 

1. Kunskap är att veta ganska mycket om något. 

2. Förhindra att dåliga saker som hänt i historien inte händer igen. 

3. Har aldrig läst dem. 

4. Absolut. Lärarna undervisar så att vi kan få betyg. 

5. Vad läraren tycker om en som person och vad man får på provet. 

6. Nja � beror på läraren mer nationella anonymt rättade prov. 

 

Elev 13: 

1. Att ha information. 

2. Lära sig vad som hänt och varför det hände. 

3. Vet inte riktigt om betygskriterierna... 

4. Förstår inte frågan? 



 51

5. Hur man analyserar, varför vissa händelser ägde rum. 

6. Jag skulle vilja att betyget sätts mer på vad man kan om vad som hänt än varför, mer fakta 

än analys. 

 

Elev 14: 

1. Jag skulle säga att kunskap är då man är insatt i ett ämne. Man kan ha stor/djup 

kunskap, då är man mer specialiserad på ett ämne. Man kan också ha lite mer ytlig 

kunskap, då är man enligt mig mer allmänbildad. 

2. Att få en överblick hur världens historia har varit. Orsaker och följder av den. Få en 

inblick i varför världens samhälle ser ut som den gör idag. 

3. Nej, det gör jag verkligen inte. De är väldigt öppna att tolka, vilket är vad som gör det 

svårt att ibland komma överens/hålla med lärarens bedömning. 

4. Ibland, dock inte till så stor del. Lite styrd måste den ju vara med tanke på kursplaner. 

Även det faktum att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter att lära sig samma 

saker inom ämnet. 

5. Att det redan från början är klara riktlinjer vad som bedöms och hur. 

6. Nej. Jag tycker att det ska finnas en större skala med fler betygsnivåer. I nuläget 

omfattar varje betyg så många olika kunskapsnivåer. VG-/VG/VG+ är ju på papperet 

samma betyg i slutändan. 

 

Elev 15: 

1. Den information man har tillgodoräknat sig genom att kunna sätta in i olika 

situationer. 

2. Andra världskriget, men även slavhandeln, uppdelningen av Afrika. Allt mänskligt 

förtryck. 

3. Nej! Men det är det inte i något ämne. 

4. ? Förstår inte riktigt, men njae, men målen är det i alla fall. 

5. Förmågan att göra analyser och tolkningar. 

6. Nej, inte i något ämne. Läraren bestämmer i stort sätt för kriterierna är flummiga. Så 

är det olika för varje klass. 

 

Elev 16: 

1. Att inneha mycket lärdom inom vissa ämnen i detta specifikt historia. 

2. Att se världens stora händelser och se hur världen har utvecklats. 
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3. Något luddiga man helt förståeliga. 

4. Ja det tror jag. Jag har inte så stor koll på kriterierna. 

5. Att kunna analysera olika händelseförlopp, vilket jag personligen tycker är svårt. 

6. Betygssystemet i sig G, VG, MVG är orättvist. Sen om det används rättvist tycker jag 

att det kan vara annorlunda i den frågan. Lite orättvist. 

 

Elev 17: 

1. Kunskap är samma sak som förståelse. Kunskap är att kunna förstå, beskriva och 

använda information. 

2. Att få en överblick över våran historia och kunna förstå orsak och verkan i historiska 

händelser. Att förstå att hela historien hänger ihop ex. Franska revolutionen ledde till 

politiska ideologier o s v. 

3. Jag tycker att deär ganska bra, ibland lite flummiga. 

4. Undervsiningen ger möjlighter till alla betyg. 

5. Förståelse för hur historiska händelser hänger ihop. 

6. Ja. 

 

Elev 18: 

1. Fakta som man kan använda sig av. 

2. Att få ganska djup insikt om sambanden mellan de viktigaste händelserna i historien. 

3. Vet inte riktigt vad betygskriterierna är. 

4. Svårt att säga, i vissa fall då man i förhand får veta vilka områden som man ska känna 

till för de olika betygsnivåerna, vilket leder till att vissa elever struntar i att plugga 

vissa saker. 

5. Att förstå sambanden mellan olika historiska händelser och att analysera dessa. 

6. I grund och botten ja. 

 

Elev 19: 

1. Väldigt brett. Både faktakunskap och analyskunskap. 

2. Allt är lika viktigt. Lära sig hur allt hänger ihop. 

3. Nja. De är något luddiga. 

4. Ja, men eftersombetygskriterierna är aningen luddiga är det svårt att avgöra. 

5. Helhetsbedömning på uppgifterna m. m. 

6. Ja. 
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Elev 20: 

1. Saker man kan, vet om ett ämne, man har kunskap i biologi tex. Förutsäger inte 

förståelse eller analyser dock. 

2. Lära sig om misstag som gjordes förr i tiden, så vi kan lära av dem och inte göra 

samma fel igen. 

3. Ja, men de tolkas olika av alla lärare. Däremot så har i alla fall mina lärare, klart för 

sig hur de är det och är säkra på hur desätter betyg. 

4. Jo, kanske, läraren lär ut baskunskapen och går sedan över till överkurs, eller de högr 

betygen. Mera analyser och sånt då alltså. 

5. Att eleven inte rabblar fakta utan analyserar problemen och försöker dra egna 

slutsatser. 

6. Ja, absolut. 

 

Elev 21: 

1. Att ur egna ögon behandla fakta och händelser. 

2. Det viktigaste är väl att ha en bild av hur världen formats efter viktiga historiska 

händelser och epoker. 

3. Nja, jag tycker inte de följs helt korrekt i vissa punkter. 

4. Självklart är den det, dum fråga. 

5. Att kunna analysera historiska händelser ur ett eget perspektiv. 

6. Nej, jag tycker faktiskt de flesta lärare lägger för mycket vikt på analysdelen, själv 

tycker jag att det viktigaste är att genom fakta bidra till elevens allmänbildande. 

 

 


