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Skriva historia
Literacyförväntningar och elevtexter i historieäm

net på m
ellan- 

och högstadiet

I denna avhandling utforskas exem
pel på de literacyförväntningar som

 elever i 
m

ellanstadiet och högstadiet m
öter i skolans historieäm

ne. Avhandlingen består 
av en kappa och tre em

piriska delstudier. I den första delstudien analyseras de 
undervisningsresurser som

 en klass i årskurs 4 erbjuds under ett historiearbete om
 

m
edeltiden, liksom

 de texter eleverna producerar i skrift och bild. D
elstudie två är 

en kritisk analys av literacyförväntningar i de nationella äm
nesproven i historia och 

geografi för årskurs 9, 2013. I den tredje och sista delstudien analyseras elevsvar på 
en källkritisk provuppgift i 2013 års historieprov för årskurs 9. 

Resultatet visar sam
m

anfattningsvis att den literacy som
 efterfrågas i årskurs 

9 är betydligt m
er  äm

nesspecifik än i årskurs 4, vilket är väntat, m
en bekräftar 

internationella studier. Avhandlingen ger exem
pel på hur dessa skillnader yttrar 

sig i de förväntningar på läsning, tolkning och textproduktion som
 eleverna 

m
öter 

i 
undervisningen 

respektive 
äm

nesproven. 
Resultatet 

visar 
också 

att 
förväntningarna är m

er im
plicita på högstadiet än på m

ellanstadiet. Vidare 
bekräftar avhandlingsresultatet att det skifte från narrativt till diskursivt skrivande 
som

 beskrivits i internationella studier av skolans historieäm
ne också gäller den 

svenska kontexten.
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