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Abstract 

Title: The complexity in teachers’ assessment work.  

Construction of written tests and affecting factors in social science. 

Authors: Joakim Stare, Lammin Jallow. 

Supervisor: Johanna Pettersson. 

The aim of this study is to examine the complexity of teachers’ assessment practice. It is 

divided into a two part-studies. The first part aims to determine what type of knowledge is 

tested in teachers’ written tests, and how they relate to the curriculum. To answer this we 

analyzed two tests from four different teachers. The second part aims to find out how different 

factors influence the teacher’s in his or hers test construction. To answer this we interviewed 

the four teachers who provided the test. Together, the two parts helps us to understand how 

tests work, as well as why they are constructed the way they are. The study uses two different 

theories as analytical tools. The first part of the study uses Bloom’s revised taxonomy to 

determine different types of knowledge. The theory is also used to determine the knowledge 

of the curriculum. The second theory, which relates to the second part of the study, is a frame 

factor theory, to define different internal and external factors that influence in a teacher’s 

work. Methods used in the study are text analysis for the teachers’ tests and the curriculum, 

and interviews for the frame factors. 

The results of the first part shows a discrepancy between the knowledge tested in the tests and 

the knowledge expressed in the curriculum. Most notable was the lack of questions requiring 

evaluating skills in the tests, while the curriculum mentions it 4 times out of 9 different 

requirements. The results of the second part showed that a number of factors influence 

teachers in their test construction. The main factor influencing teachers in the test 

construction, mentioned by all teachers, were lack of ‘social moderation’, i.e. working within 

assessment as a group and being able to discuss and reflect with colleagues. Other factors 

mentioned were time and organization, which were partly mentioned along with the 

responsibility or involvement of the head teacher. 

Keywords: Test construction, summative assessment, frame factors, social moderation. 

Nyckelord: Provkonstruktion, summativ bedömning, ramfaktorer, sambedömning. 
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1. Bakgrund och problemformulering 

Parallellt med att vetenskapens syn på sanning har gått från absolut till relativ har även 

kunskapssynen i skolans värld ändrats, något som ställer nya krav på kunskapsbedömningar 

(Lundgren et al. 2014, 547). Så tidigt som på 1960-talet med skolans första läroplaner 

beskriver Lundgren att en ny kunskapssyn föds. Då börjar man frångå lärande med 

utantillkunskaper och fokuserar mer på kritiskt prövande och självständighet. Utvecklingen 

efter detta har fortsatt i denna riktning. Lundgren beskriver förändringen som att man går från 

substantiv till verb i samband med att läroplanen Lpo 94 träder i kraft. Detta kan tolkas som 

att eleven numera ska kunna tillämpa, analysera och värdera kunskapen. Denna utveckling 

fortsätter även i Lgr 11 (Lundgren et al. 2014, 548). 

En utveckling av samhällskunskapsämnet sker från 1960 då det blev ett eget ämne i skolan. 

Hon menar att elevens förmåga att tänka kritiskt nu fått större fokus, något som skiljer sig från 

det tidigare samhällskunskapsämnet där eleven skulle inhämta en mängd “stoff” och ta till sig 

detta. Odenstad hänvisar till kommentarmaterialet till läroplanen 1988 (Odenstad 2010, 50-

52): 

”den som kan återge mängder av fakta men aldrig reflekterat över dem och inte förstått 

sammanhangen har således inte förvärvat kunskaper i läroplanens mening.”(Läroplaner 1988:82, 

Samhällskunskap, kursplan med kommentarer) 

Med den förändring av läroplaner och hur vi idag ser på kunskap, krävs också att lärares 

arbetssätt utvecklas och anammar nya traditioner, det vill säga läroplaner och forskning. En 

tillsynsrapport från Skolinspektionen visar att många lärare tycker att bedömning och 

betygssättning är svårt (Skolinspektionen 2013, 21). Vi menar att det förändrade 

betygssystemet kan ha bidragit till denna osäkerhet. Det ser inte ljusare ut för blivande lärare. 

Christian Lundahl och Eva Forsberg (2006) konstaterar att studenter på lärarutbildningen inte 

ges tillräckligt stöd i frågor som handlar om bedömning och prov. Detta menar vi bidrar till en 

större osäkerhet och sämre kvalité i lärares bedömningspraktik. 

Shepard (2000) påpekar att många skolsystem i världen kännetecknas av nya 

läroplansvisioner och undervisningsideologier men använder sig av traditionella mätmetoder 

som är formade efter tidigare läroplaner. Annan forskning ger liknande indikationer som 

pekar på att bedömningspraktikens utveckling är trögrörlig och tar tid att förändra. Trots den 

forskning som finns kring bedömning tillsammans med den politiska styrningen i form av nya 

läroplaner ser vi fortfarande spåren av en daterad kunskapssyn, med främst faktabaserade 
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kunskaper i de skriftliga proven (Gustavsson et al. 2012, 94). Detta menar vi visar på att det 

finns en vilja att förändra, men att lärarna av olika anledningar inte har förutsättningar att 

genomföra den fullt ut på grund av olika faktorer.  

Så sent som förra året lämnade tre elever i en skola utanför Stockholm in uppgifter med 

samma innehåll men som i slutändan ledde till tre olika bedömningar (Dagens Nyheter 2016). 

Detta exempel kan ses i samband med det skolinspektionen redovisade om att lärare känner 

sig otrygga gällande bedömning och betyg (Skolinspektionen 2013). Exemplet ovan visar på 

hur denna osäkerhet kan leda till godtyckliga och rättsosäkra bedömningar, något som 

påverkar eleverna och gör det svårt att uppnå en likvärdig skolgång. Forskning finns om hur 

en mer likvärdig bedömning kan uppnås som bland annat menar att bedömningssamtal och 

diskussioner mellan lärare höjer likvärdigheten (Skolverket 2016a). Trots kunskapen om hur 

likvärdig bedömning kan uppnås, anser vi att det finns faktorer som bromsar denna 

utveckling. 

Med de brister inom området bedömning som nämnts ovan finner vi det relevant att 

undersöka lärares bedömningspraktik närmare. Vi kommer titta på hur lärares skriftliga prov 

förhåller sig till kunskapskraven på mellanstadienivå då det saknas forskning på detta i 

årskurserna 4-6. Tidigare forskning om förhållandet mellan efterfrågad kunskap, det vill säga 

kunskapskraven, och lärarnas prov har framförallt fokuserat på gymnasiet (Jansson 2011, 

Odenstad 2010). Vi kommer att bidra till denna forskning genom att genomföra liknande 

studier på mellanstadiet, något som saknas i tidigare forskning. Likt Odenstad och Jansson 

kommer även vi att genomföra vår studie i samhällskunskap då vi upplever att ämnet oftare 

kräver mer komplexa förmågor som analysera och resonera än många andra av ämnena i 

mellanstadiet. Med de förändringar i kunskapssyn tillsammans med den trögrörlighet som vi 

nämnt ovan, finner vi det intressant att studera hur lärare bemöter detta samt hur det visar sig i 

deras bedömningspraktik. 
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2. Syfte och frågeställning 

Vi vill med vår studie undersöka den komplexitet som lärare ställs inför i utformandet av 

skriftliga prov med fokus på vilka kunskaper deras prov efterfrågar. Vilka möjligheter har 

lärare att testa de kunskaper som kunskapskravet syftar att testa. För att besvara frågorna 

använder vi oss av följande frågeställningar:  

- Vilka typer av kunskaper sätts i fokus när lärare konstruerar skriftliga prov? 

- Hur förhåller sig proven i relation till kunskapskraven? 

- Vilka faktorer påverkar lärarnas arbete med skriftliga prov? 

För att kunna svara på frågeställningarna kommer studien att genomföras med två olika delar 

som tillsammans bidrar till att nå den kunskap som studien efterfrågar. Den ena delen, som 

berör vilka kunskaper som proven testar, bidrar med kunskap kring hur proven förhåller sig 

till kunskapskraven. Denna del kommer att analyseras med hjälp av Blooms reviderade 

taxonomi, som är en beprövad metod för analyser av denna typ. Den andra delen syftar till att 

ta reda på vilka orsaker (faktorer) som kan spela in när lärare konstruerar prov. Denna del 

kommer att genomföras med intervjuer av lärarna och tar stöd av den ramfaktorteorin som vi 

utvecklat utifrån Janssons (2011) modell. Denna del kan bidra med förståelse för den 

komplexitet som lärare kan tänkas ställas inför, och kan eventuellt svara på frågan varför 

proven ser ut som de gör.  

3. Tidigare forskning  

Hur prov ska konstrueras och användas är fortfarande en aktuell fråga som experter inte är 

överens kring. Jönsson (2013) argumenterar för att en kvalitativ bedömning inte kan ske 

genom skriftliga prov då bedömningen bör vara autentisk. Med detta menar Jönsson att 

bedömningen dels ska ske direkt, alltså medan eleven utför någon form av praktiserande. 

Dessutom ska bedömningen vara öppen. Jönsson exemplifierar detta med att beskriva 

flervalsfrågor som den motsatta, stängda delen av skalan, och autentiska bedömningar i den 

mer öppna delen av skalan. Med det menas att eleven till stor del får avgöra själv hur hen ska 

visa sina förmågor och kunskaper i ett angivet kunskapsområde. Gustavsson uttrycker i boken 

Prov och arbetsuppgifter - en handbok att en skola utan skriftliga prov, som Jönsson 

förespråkar inte är ett alternativ (Gustavsson 2012, 96). De påpekar att det heller inte finns 

forskning som visar på att en skola utan skriftliga prov skulle vara mer effektiv. Snarare 
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menar de att det finns stöd för att välkonstruerade prov kan ge positiva effekter för lärande. 

Gustavsson et al. (2012, 90) definierar det han kallar fungerande provuppgifter bland annat 

med att de ska relatera till verkliga eller fiktiva exempel och att de bör kräva någon form av 

kognitiv bearbetning av eleven. Denna definition påminner om det Jönsson beskriver som 

autentiska bedömningar, dock med den markanta skillnaden att Gustavsson et al hävdar att 

detta kan nås med skriftliga prov, medan Jönsson anser att det inte är fungerande om det inte 

är direkt. Det här visar enligt oss på en splittrad bild i hur bedömning kan och bör ske även 

från ledande forskare. Detta kan antas påverka lärarnas praktik inom ämnet och bidra till den 

osäkerhet som lärare uttryckte enligt Skolinspektionens rapport från 2013. Antaganden kan 

göras att denna osäkerhet kan minska om lärare får möjlighet till att öka sin 

bedömningskompetens.  

Jansson (2011, 20) hänvisar till Svingby (1998) som i en utvärdering av grundskollärares prov 

kom fram till att 95 % av 400 frågor var “reproducerande faktafrågor som premierade 

minneskunskaper”. Forskningen kan sägas vara något daterad, men är samtidigt den forskning 

som vi hittat vad gäller olika sorters förmågor och kunskaper i mellanstadiet. Dessutom kan 

den användas som bakgrund till de resultat som denna studie finner och sätta våra resultat i ett 

sammanhang. 

Det finns forskning som visar på hur olika faktorer påverkar lärarnas arbete med bedömning. 

Paul Black (2010)  menar att det finns en skillnad mellan vad lärare tror på och hur de i 

praktiken agerar när det gäller tester. En av förklaringarna menar han kan bero på att arbetet 

behöver vara tidseffektivt för både lärare och elever, vilket leder till att tester utformas mer 

kvantitativt än kvalitativt. Odenstad (2010, 31) påpekar att stängda provfrågor och prov med 

flervalsfrågor absolut har nackdelar, men att de även kan ha fördelar. Bedömningen av dessa 

prov kräver inte lika mycket resurser (tid) som den sortens prov Jönsson förespråkar. 

Även Korp diskuterar fördelar och nackdelar med öppna och stängda frågor på prov (Korp 

2011, 61). Hon menar att provfrågor med flervalsalternativ kan ha fördelar i form av att 

arbetet går snabbare att rätta samt ger en högre grad av samstämmighet, det vill säga att lärare 

bedömer provfrågorna på liknande sätt. En betydande nackdel menar hon dock är att ingen 

information ges om vad eleven faktiskt kan och inte kan, något hon anser som mer värdefullt 

än att nå samstämmighet. 

Sambedömning kan hjälpa lärare att nå en gemensam syn på hur styrdokumenten ska tolkas 

och användas vilket skulle kunna leda till att en mer likvärdig bedömning kan utföras 
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(Jönsson 2013, 201). Sambedömning relaterar till forskningssyftet i den här studien på så sätt 

att en kvalitativ bedömning också kräver kvalitativa provfrågor. Även Skolverket menar i 

publikationen Sambedömning i skolan (2013a, 25) att sambedömning kan öka likvärdigheten 

på sikt samt öka lärares bedömningskompetens. Vi tolkar sambedömning som en viktig och 

starkt bidragande faktor i lärarnas arbete för att nå en ökad likvärdig bedömning. Dock 

påpekas i publikationen att sambedömning på en skola enbart ger en samsyn på den skolan, 

inte att likvärdigheten i ett större perspektiv påverkas. Därmed tolkar vi det som att 

sambedömning är positivt men att det krävs fler förändringar för att åstadkomma en likvärdig 

bedömning för alla skolor som utgår från samma läroplan. 

Black menar att lärare behöver få möjligheten att reflektera individuellt och kollegialt för att 

på så sätt kunna öka validiteten i lärares prov (Black et al. 2010, 228-229). Med validitet 

menar vi att prov testar det som kunskapskraven avser att testa. Konkret kan detta innebära att 

lärare har en tydlig definition av vad ett specifikt kunskapskrav innebär, och kan på så sätt 

formulera frågor som testar elevens förmåga utifrån detta. I kontrast till det Black uttrycker 

om nyttan av samarbete, menar Wedin att den ensamarbetande läraren har varit och 

fortfarande är ett vanligt fenomen inom skolan. Något som även gäller vid arbetet med prov 

och. beskriver vidare en lärares direkta ovilja att samarbeta (Wedin 2007, 226). Detta menar 

vi kan visa på en verklighet som finns och som påverkar möjligheten till samarbete. 

Många av de faktorer som nämnts ovan tar även Jansson (2011) upp i sin avhandling där han 

analyserat fem gymnasielärares samhällskunskapsprov utifrån Bloom’s reviderade taxonomi. 

Denna används för att definiera olika kunskapsformer (Krathwohl 2002). Den här teorin 

kommer att presenteras utförligt i teoriavsnittet (4.1). Janssons resultat visar att lärarna har en 

god förståelse och kunskap om kunskapskraven, men att det finns brister i deras 

bedömningspraktik. Detta menar han skapar problem med validiteten i lärarnas prov, då 

proven inte testar de förmågor som kunskapskraven efterfrågar. Jansson menar att denna 

variation och brister kan förklaras med orsaker som bland annat brist på tid, och att detta 

hindrar lärare från att skapa valida bedömningssituationer. Med valida bedömningssituationer 

menar vi att provet överensstämmer med kursplanens kunskapskrav. Dessa orsaker, som 

bland annat innefattar tid kan förklaras med samlingsbegreppet ramfaktorer. Jansson 

understryker lärarnas förmåga och vilja att skapa valida bedömningssituationer men att 

ramfaktorer utgör hinder för denna strävan. 
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Forskning som pekar på att kursplanen frångås visar bland annat Rosenlund (2011) som i sin 

avhandling studerat graden av samstämmighet mellan lärarnas bedömningar och skolans 

kursplan. Samstämmighet menas i det här fallet att prov och kunskapskrav överensstämmer. 

Resultatet i hans studie visar att lärarnas konstruerade prov avviker från vad som efterfrågas i 

kursplanens mål och kriterier. Även Tholin (2006) visar i sin studie att skolors lokala 

kursplaner avviker från de nationella kursplanerna när de tolkas. Detta menar han bidrar till en 

förändring av innehållet till mer mätbara kunskaper såsom faktakunskaper, vilket tar fokus 

från mer komplexa kunskaper som uttrycks i de nationella kursplanerna. Orsaken till att 

kursplanerna frångås uttrycks inte av forskarna, men båda påpekar att det leder till problem. 

3.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Vi har ovan presenterat forskning som vi anser är relevant och är kopplad till vårt syfte med 

studie. Mängden forskning inom ämnet bedömning är bred och har ökat senaste åren. Den 

forskning som dominerar handlar om det som Skolverket kallar det nya “provparadigmet” och 

som främst fokuserar på vad vi tolkar som formativ bedömning, det vill säga bedömning som 

syftar till att stötta eleven i sitt lärande. Skolverket påpekar även det faktum att forskare inte 

vet hur lärares bedömningsarbete går till, men uttrycker att det sannolikt varierar mycket 

(Skolverket 2016b). Dock är forskning kopplat till vårt specifika syfte betydligt mer 

begränsad och är nästan uteslutande gjord på gymnasienivå. Den forskning vi hittat är gjord 

med kopplingar till den tidigare läroplanen, Lpo 94. Undersökningarna är alla, förutom 

Svingbys studie, utförda på gymnasieskolor, något som vi anser medför behov av vidare 

forskning inom ämnet på mellanstadiet. Svingbys resultat pekade på ett kraftigt fokus mot 

faktakunskaper i lärarnas prov något som vi vill bygga vidare på. Vi vill även undersöka 

lärares provkonstruktioner då indikationer i forskningen vi presenterat visat på att validiteten 

är låg, det vill säga att lärarnas prov inte testar det som kunskapskraven uttrycker i tillräckligt 

hög grad. 

Bedömningsforskning är aktuell i allra högsta grad. Hur elever ska bedömas råder det delade 

åsikter kring. Detta har vi i avsnittet ovan exemplifierat med hjälp av Jönssons respektive 

Gustavssons (et al) teorier. Båda forskarna argumenterar för öppna frågor, men åsikterna 

skiljer sig åt huruvida skriftliga prov är ett gångbart sätt att bedöma elevers kunskaper. Vi 

menar att detta visar på att bedömningspraktiken befinner sig i en utvecklingsprocess och att 

detta inte är en färdig praktik ännu. 
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Det som framgår i vår forskningssammanställning är att den svenska skolan möter svårigheter 

när det kommer till bedömningen av elevers kunskaper. De faktorer som kan tänkas spela in i 

bedömningspraktiken är flera och påverkar i olika grad samt skiljer sig åt mellan forskare. 

4. Teoretisk utgångspunkt 

I följande avsnitt kommer vi att presentera vi de två teorier som kommer att använda oss av 

som analytiska ramverk i vår studie. De två teorier vi presenterar här kommer relatera till de 

två delarna som studien består av. Teorin om Bloom’s reviderade taxonomi kommer att knyta 

an till studiens två första frågeställningar. Den andra teorin berör ramfaktorer och knyter an 

till den tredje frågeställningen. Tillsammans hjälper dessa två teorier oss att svara på det 

huvudsakliga syftet som berör den komplexitet som lärare ställs inför då de utformar skriftliga 

prov.  

4.1 Blooms taxonomi och den reviderade taxonomin 

Vi tolkar att taxonomier används för att dela in och klassificera delar av ett innehåll. 

Benjamin Bloom utformade 1956 en taxonomi som användes för att dela in kunskap i olika 

steg. Taxonomin innehåller steg av kunskap som är hierarkiskt uppdelade och går från 

konkret till abstrakt kunskap. Denna taxonomi är endimensionell och används enligt 

Krathwohl (2002) primärt för att kategorisera kunskapsmål likväl som testfrågor. Den kunde 

klassificera kursmål och provfrågors bredd, eller brist av bredd i kunskapsformer. 

Krathwohl (2002) lade sedan till en dimension till den befintliga taxonomin för att göra den 

mer nyanserad. Den reviderade taxonomins dimensioner innefattar utöver den ursprungliga 

kunskapsdimensionen nu även de kognitiva processerna. De kognitiva processerna ämnar 

beskriva vad som ska göras med innehållet medan kunskapsdimensionerna beskriver av 

vilken karaktär innehållet är. Vårt analysverktyg bygger på de tolkningarna av taxonomin som 

Jansson (2011) och Rosenlund (2011) gjort utifrån Krathwohl (2002) reviderade taxonomi. 

4.1.1 Kognitiva processer 

Den första dimensionen, de kognitiva processerna, är ämnesspecifika och delas in i sex 

kategorier: Minnas, förstå, tillämpa, analysera, värdera, och skapa. I den ordningen beskrivs 

kunskaperna gå från enklare förmågor (minnas) till mer komplexa förmågor (skapa). 
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Den första huvudkategorin, minnas, beskrivs med verben känna igen och komma ihåg. Känna 

igen innebär att eleven ska kunna ta fram information som är relevant och para ihop det med 

identisk information. Att komma ihåg innebär att eleven hämtar information från sitt 

långtidsminne som anses passande för situationen, exempelvis en fråga. 

Förstå är dimensionens andra kategori och beskrivs som att elever ska kunna översätta 

information. Detta kan göras genom att formulera kunskap i egna ord, eller att översätta från 

till exempel bildspråk till ord. Alternativt kan det innebära att eleven ska kunna ge exempel 

som beskriver förståelse. Att klassificera ingår i kategorin och innebär att eleven kan sortera 

informationen och placera i ett större sammanhang. Sammanfatta, dra slutsatser, jämföra och 

förklara är fyra andra begrepp som kan beskriva dimensionens andra kategori förstå. 

Tillämpa är dimensionens tredje kategori och kan liknas vid procedurförmåga, som tillhör den 

andra dimensionen i taxonomin. Eleven ska här kunna välja metod för att lösa ett problem 

eller komma fram till ett svar. Kategorin beskriver alltså en sorts process som leder till en 

slutprodukt, till exempel i form av ett svar. Man kan argumentera för att kategorin ligger nära 

dimensionens sista kategori skapa.  

I dimensionens fjärde kategori ska eleven kunna analysera innehåll. Detta betyder att eleven 

ska kunna särskilja och sortera ett innehåll i mindre delar, samt kunna jämföra relevansen för 

de olika delarna. Organisera kan också användas för att beskriva processen.  Eleven kan till 

exempel identifiera (tillskriva) vilket parti en åsikt kan tillhöra.  

Att kunna kontrollera och kritisera tillhör dimensionens femte kategori värdera. Eleven 

behöver här kunna följa ett resonemang och se brister och styrkor i det samt kunna göra en 

bedömning av ett resonemang. Resonemang är ett begrepp som kommer att vara 

återkommande i studien och presenteras tydligare i avsnitt 6.1.1. Värdera och resonera kan 

likställas med varandra och ses som synonymer till varandra. 

Skapa är den mest komplexa av dimensionens kategorier. Med begreppet menas inte att 

eleven ska skapa ny kunskap i allmänhet, utan snarare skapa ny kunskap för sig själv, med 

hjälp av information som eleven redan besitter. En skillnad från lägre nivåer är att eleven 

snarare än att sätta ihop delar av information till en helhet, sätter ihop delar av information till 

en ny helhet. 
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4.1.2 Kunskapsdimensionen 

Den andra, reviderade, dimensionen beskriver fyra sorters kunskaper. Dessa är fakta, 

begrepps, procedur, och metakognitiv kunskap och rangordnas från konkret (fakta) till 

abstrakt (metakognitiv) kunskap. Med hjälp av dessa två dimensioner kan man således placera 

ut vilken typ av kunskap en provfråga, ett kursmål eller ett elevsvar kan klassas som. 

Med faktakunskaper menas kunskap som har ett värde i sig, utan att behöva väga in det i ett 

större sammanhang. Denna sorts kunskap kan förstås som isolerad kunskap. Vidare krävs 

kunskap om språkbruket, eller terminologin inom det aktuella ämnet. 

Kunskapsdimensionens andra kategori är begreppsförståelse och handlar om att förstå hur ett 

ämne är organiserat och hur olika delar av det hänger ihop med varandra. Till skillnad från 

faktakunskapen som handlar om isolerad kunskap, alltså utan kopplingar till varandra. 

Kategorin beskrivs med hjälp av flera underkategorier, bl. a. klassificeringar och kategorier 

samt principer, generaliseringar och strukturer. 

Procedurförmågan är ofta ämnesspecifik och syftar till metoden som används i såväl 

rutinmässiga som nya och ovanliga problem. Kunskapen är den näst mest abstrakta och kan 

beskrivas som kunskaper om ämnesspecifika färdigheter och metoder. 

Den metakognitiva förmåga syftar till elevens självinsikt och kunskap om sin egen inlärning, 

insikt om olika uppgifters svårighetsgrad och vad som krävs för att klara dessa. Det handlar 

även om generell kunskap om lärande och problemlösning. 
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Nedan presenteras de två dimensionerna i en tabell, med dess respektive kategorier. 

   Kognitiva processer  

Kunskaps 

dimension 

↓ 

Minnas Förstå Tillämpa Analysera Värdera Skapa 

Faktakuns

kap 

      

Begrepps

kunskap 

      

Procedurk

unskap 

      

Metakogn

itiv 

kunskap 

      

Tolkningarna är definierade utifrån de beskrivningar av taxonomin som Jansson (2011) och 

Rosenlund (2011) gjort och kan ses som ett stöd för att förstå hur vår analysprocess 

genomförts. Exempel på hur taxonomi fungerar enligt vår tolkning presenteras i metoddelen 

(avsnitt 5.5). 

Utöver våra tolkningar av dimensionernas olika kategorier tar vi även hjälp av Wedman 

(1988) som har sammanställt vilka verb som används till respektive förmåga. 

Sammanställningen är Wedmans definition av Blooms’s ursprungliga taxonomi och syftar 

alltså bara till den ena dimensionen om de kognitiva processerna. Wedman förklarar 

begreppen på följande sätt: 

 Om du vill mäta förståelse, börja uppgiften med varför. 

På detta sätt tar vi stöd av Wedmans tabell (bifogad 2) i de fall våra ursprungliga tolkningar 

inte räcker. 
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4.1.3 Teoridiskussion - taxonomi 

Jansson (2011) och Rosenlund (2011) använder sig båda av Bloom’s reviderade taxonomi. 

Rosenlund har använt modellen för att jämföra kursplanen i historia A med lärares prov och 

uppgiftsfrågor, samt elevernas svar. På detta sätt har taxonomin använts för kunskapssortering 

av dessa tre ändamål. Rosenlund (2011) använder den bland annat. för att belysa vilken 

kunskap kursmålen efterfrågar, medan Jansson (2011) främst använder den för att undersöka 

vilken kunskap som efterfrågas i samhällslärares prov på gymnasiet. 

Den kritik som riktas mot taxonomin gäller hur den använts, snarare än själva teorin i sig. 

Mycket av kritiken handlar om den hierarkiska uppdelningen som utgör ett problem då de mer 

komplexa förmågorna får för mycket fokus och där de mindre komplexa förmågorna glöms 

bort och anses till viss del oviktiga. 

Carlgren tar upp kritik mot taxonomin handlar om att taxonomins spridning är obegriplig och 

att de lägre kunskapsformerna glömts bort till fördel för de mer komplexa. Kritiken fokuserar 

här på hur taxonomin använts och implementerats utan att egentligen kritisera möjligheterna 

med taxonomin i sig. Vi tolkar kritiken som att taxonomin i sig kan vara funktionell, men att 

användandet inte alltid är befogat. Carlgren hävdar att taxonomin uttrycks explicit i de 

styrdokument som skolans styrs av (Carlgren et al. 2009, 111). Detta menar vi gör taxonomin 

högst relevant som analysverktyg i vår studie då vi ämnar undersöka hur kunskapskraven 

förhåller sig till lärarnas provkonstruktioner. 

Gunilla Näsström (2010) beskriver i sin avhandling att lärare och personer som utformat de 

nationella proven använts sig av den reviderade taxonomin då de kategoriserat betygskriterier 

och provfrågor i matriser. Hon menar att resultatet visar på att den fungerar väl att användas 

inom det beskrivna området för att studera samstämmigheten mellan mål och bedömning. 

Även Rosenström (2011) hänvisar till hennes studie och använder sig av taxonomin i delvis 

samma syfte. Även om vår studie inte fokuserar på de nationella proven menar vi att det 

fungerar lika väl för vårt syfte.  

En annan metod för att undersöka detta använder Odenstad (2010) sig av när hon analyserar 

gymnasielärares provkonstruktion i samhällskunskap på gymnasiet. Hennes analysmetod 

utgår från den tidigare läroplanens (Lpo 94) fyra F: faktakunskap, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Dessa är framtagna av Läroplanskommittén (1992) som menar att det finns fler 

typer av kunskap och att de inte är hierarkiskt ordnade, något som särskiljer sig från 

taxonomin. Denna kategorisering av kunskap anser vi är mindre nyanserad än den reviderade 
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taxonomin och kan därför inte ge samma bredd i de resultat respektive metod erbjuder. Vidare 

har en ny läroplan utvecklats sedan de fyra F:en utformades. Något som talar för båda 

metoderna, anser vi, är att båda metoderna bringat liknande resultat och kan på så vis ses som 

funktionella verktyg när kunskaper ska kategoriseras. Detta anser vi ger trovärdighet till 

respektive metod, men menar att taxonomin ger mer nyanserade resultat då den är mer 

utvecklad i form av underkategorier med tillhörande beskrivningar, vilket i sin tur leder till att 

vi med större säkerhet kan bestämma vilken kunskap som testas. 

4.2 Ramfaktorer 

Urban Dahllöf publicerade år 1967 ramfaktorsteorin i skriften “Skoldifferentiering och 

undervisningsförlopp”. Därefter har flertalet personer vidareutvecklat teorin som i 

ursprungssyfte handlade om samband mellan undervisningen ramar och dess resultat 

(Lindblad, Linde & Naeslund 1999, 93). Den handlar alltså om hur olika ramar, interna och 

externa påverkar läraren i dennes arbete. Denna teori används som ramverk för att kunna 

analysera och besvara vår tredje frågeställning. 

Jansson använder sig av Imsens (1999) teori som består av fem faktorer. Dessa är 

pedagogiska ramar, administrativa ramar, resursrelaterade ramar, organisationsrelaterade 

ramar samt elevrelaterade ramar (Jansson 2011, 129). Dessa fungerar som huvudkategorier 

och används i hans intervjudel med syfte att kategorisera in olika tänkbara orsaker som 

påverkar deras provkonstruktioner. Genom att använda denna mall synliggörs lärarnas svar 

genom ett avprickningsschema och kan lätt användas för att analysera och synliggöra 

eventuella likheter och skillnader dem emellan. De ovan nämnda ramarna har sedan ett antal 

underkategorier. Det är i dessa vi hittar vad vi anser vara de konkreta begrepp som vi behöver 

till vår studie för att kunna besvara vår frågeställning. Därför vi finner denna version mest 

användbar för vårt syfte. De underkategorier som vi valt ut presenteras och beskrivs kort 

nedan och beskrivs sedan i en tabell utifrån våra tolkningar av dem. 

Ramfaktor Beskrivning 

Betygskriterier (styrdokumenten) Hur påverkar betygskriterier (styrdokumenten), lärarna 

i deras arbete med att konstruera bra, fungerande prov. 

Lätträttat I vilken grad påverkar premissen att proven ska vara 
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lätträttade lärarna. 

Ökad erfarenhet På vilket sätt anser lärarna att ökad erfarenhet inom 

yrket bidragit till eventuella förändringar i sitt sätt att 

konstruera prov. Främst positiva men också eventuellt 

negativa aspekter som exempelvis att de blivit mer 

bekväma. 

Undervisningen 
I vilken grad påverkar utformandet av undervisningen 

läraren. Alltså hur samspelar provkonstruktionen med 

upplägget på undervisningen. 

Läromedel 
Påverkar lärarens läromedel hens val av frågor i sina 

provkonstruktioner.  Hur ser denna koppling ut och vad 

tänker läraren om detta. 

Elevernas önskemål 
Har eleverna möjligheter att påverka vilken typ av 

prov som ska genomföras. 

Elevers förutsättningar (förmågor) 
Sker någon anpassning utefter elevernas varierande 

förmågor och om, på vilket sätt görs detta och hur kan 

det tänkas påverka själva provkonstruktioner. 

Utbildningsgrad 
Vad tycker lärarna om den utbildning de fått inom 

området betyg och bedömning och i synnerhet prov 

och konstruktion av dessa. Är den tillräcklig eller vad 

anser de att de hade behövt. Hur ser de på hur graden 

av utbildning påverkar provens utformning. 

 

Arbetstid 
Hur ser lärarna på provkonstruktionen som del i deras 

arbetstid (uppdrag). Denna faktor kan vara en 

bidragande faktor även till de andra faktorerna. 

 



Sida 19 av 59 

 

Dessa teman har använts som underlag då vi konstruerat vår intervjuguide och presenteras i 

en tabell utifrån lärarnas svar i intervjuerna om vad de anser påverkat dem. Tabellen som 

följer kommer presentera ramfaktorer för alla lärare.  

Lärare 1 2 3 4 

Betygskriterier     

Lätträttat     

Erfarenhet     

Undervisning     

Läromedel     

Elevernas 

önskemål 
    

Elevers förmågor     

Utbildningsgrad     

Arbetstid     

X innebär att det påverkar, - att det inte påverkar, blankt innebär att 

läraren inte nämnt denna faktor. Parentes innebär att faktorn indirekt 

eller delvis tas upp av läraren (Jansson 2011). 

5. Metod och material 

För att svara på de frågor som presenterats i våra frågeställningar kommer studien att bestå av 

två delstudier som tillsammans bidrar med att ge oss kunskap om den komplexitet som lärare 

ställs inför vid konstruktionen av prov.  Delstudie 1 har som funktion att kartlägga och ge en 

bild av hur lärares prov är utformade samt vilka kunskaper läroplanens styrdokument 

efterfrågar. Materialen som används är således samhällskunskapsprov insamlade från fyra 

lärare och kunskapskraven i samhällskunskap för årskurs 6. Som analytiskt ramverk för 

textanalysen i delstudie 1 använder vi oss av den taxonomi som presenterats i avsnitt 4.1. Vi 

kommer därefter att jämföra resultaten av dessa. 

Delstudie 2 har som funktion att besvara frågan vilka faktorer som påverkar lärarnas 

provkonstruktion. Materialet som används för denna del är intervjuer som vi transkriberat och 
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analyserat. Som analytiskt ramverk använder vi den ramfaktorteori som presenterats i avsnitt 

4.2.  

Kartläggningen (delstudie 1) ger kunskap om hur provkonstruktioner ser ut. Faktorerna 

(delstudie 2) ger kunskap om varför. Tillsammans vill vi visa på vad som kan krävas 

(behövas) för att utveckla lärares provkonstruktioner. 

Vidare kommer vi att redogöra för våra avgränsningar, urval, studiens trovärdighet och etiska 

aspekter. Avslutningsvis presenterar vi hur analysprocessen av textanalyserna kommer att gå 

till och exemplifierar detta med hjälp av två provfrågor som placeras in i taxonomitabellen. 

5.1. Textanalyserna  

I den första delstudien har vi samlat in 8 stycken skriftliga prov från fyra behöriga 

samhällskunskapslärare i årskurs 4-6 i Stockholm. Syftet med denna del är att undersöka 

vilken typ av kunskap som värdesätts och efterfrågas i proven. För att kunna analysera detta 

använder vi oss som vi skrivit om tidigare av Blooms reviderade taxonomi där vi kommer 

placera in kunskapstyperna i de bestämda rutorna. Först kommer en analys av varje enskild 

lärares prov att ske och sätts i samband med detta in i taxonomin. Då analysen av samtliga 

lärares prov är gjorda kommer vi att jämföra dem emellan för att se likheter och skillnader i 

hur de utformat proven. En närläsning av kunskapskraven inom samhällskunskap kommer 

också att ske och sättas in i taxonomin. Med detta gjort kommer en sista analys att ske då 

lärarnas prov jämförs med kunskapskraven. Resultaten kommer att visas i enskilda tabeller 

uppdelade på varje lärare samt med urval av provfrågor som exemplifierar dessa. Vi kommer 

även att sammanställa alla lärares provuppgifter i en tabell tillsammans med kunskapskraven 

för att se i vilken grad det finns en överensstämmelse dem emellan. 

Ahrne och Svensson (2015, 174) påpekar två viktiga aspekter att förhålla sig till vid 

textanalys. Dels behöver man ha i åtanke att man hela tiden tolkar sitt material, och att denna 

tolkning är subjektiv. Därmed finns alltid en annan tolkning, beroende på vem som utför den. 

För att skapa transparens, och därmed trovärdighet, är det även viktigt att redogöra för sina 

tolkningar, för att ge läsaren chansen att lämna kritik (Ahrne och Svensson 2015, 25), något 

som vi försökt att ha i åtanke. 
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5.2 Intervjuerna  

I vår andra delstudie har intervjuer använts som metod för insamling av material. Vi har 

intervjuat samma lärare vars prov vi använt i delstudie 1 för att ta reda på vilka tänkbara 

faktorer som de anser påverkar i sin provkonstruktion, vilket syftar till att besvara den tredje 

och sista frågan i frågeställningen. I denna del har vi använt oss av utvalda delar av 

ramfaktorteorin och utifrån dessa utformat lämpliga provfrågor till vår intervjuguide (se 

bilaga 1). Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer för att hitta en balans mellan ett 

öppet samtal där informanten styr, men samtidigt ger oss de svar på de frågor vi har. En 

intervjuguide är något som Dalen (2015, 35) menar är nödvändigt vid användandet av 

semistrukturerade intervjuer. Vid intervjuer har vi använt oss av ljudinspelning för att lättare 

kunna fokusera på samtalet och kunna ställa eventuella följdfrågor, istället för att lägga fokus 

på att anteckna. Något som har varit problematiskt är frågan hur vi ska få information om 

lärares inställning till de olika faktorerna. Att explicit fråga om varje faktor tror vi bidrar till 

att en överdriven bild av att respektive faktor visas. Å andra sidan kan det vara svårt att få en 

bild av alla faktorer om vi inte påpekar att de kan spela in. Vi har försökt att skapa öppna 

frågeställningar där lärarnas svar kan tänkas innehålla olika faktorer. På så sätt har vi försökt 

att inte varit påtryckande i form av att ta upp en faktor explicit, samtidigt som vi får en bild av 

lärarnas upplevelse. 

Intervjumaterialet presenteras sedan utifrån de ramfaktoriska teman som visat sig då vi 

transkriberat materialet. Vi har valt ut de delar av intervjun som varit relevanta och beskrivit 

intervjun i flytande text med citat för att ge en nyans av lärarnas uppfattningar. I slutet av 

analysen av alla lärare presenterar vi en sammanställning av vilka ramfaktorer som påverkar 

respektive lärare. 

Det bör påpekas att intervjumaterialet inte ska ses som sanningar, då lärares uppfattningar är 

subjektiva. Fangen (2005) påpekar i Ahrne och Svensson (2015, 53) intervjuers svaghet, och 

menar att människor inte nödvändigtvis gör vad de säger att de gör. Samtidigt som vi 

uppmanar lärare att påpeka faktorers som påverkar dem, något som bör ligga i deras intresse, 

menar vi att det finns viss risk för att vissa delar av lärarnas påståenden kan vara något 

förvrängda. Speciellt när det kommer till graden av deras användning av kunskapskraven.  
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5.3 Urval och trovärdighet 

Vi har via stockholm.se hämtat adressuppgifter och försökt kontakta rektorer och biträdande 

rektorer inom Stockholm stad för att be om hjälp att hitta informanter till vår studie. Detta var 

med andra ord tänkt som ett slumpmässigt urval. Ett informationsbrev skickades ut till över 

60 olika skolor där vi kortfattat beskrev syftet med vår studie samt vad som förväntades av de 

eventuella informanterna.. Detta visade sig vara ytterst problematiskt då väldigt få 

överhuvudtaget svarade på mailet. Majoriteten av de få svar vi fick var från rektorer som 

syftade till att tiden inte räckte till eller att hen inte ville lägga mer arbete på lärarna. Vi valde 

då istället att använda oss av vårt egna kontaktnät via skolor vi arbetat eller haft praktik på, 

för att hitta informanter till studien. Detta resulterade till slut att vi hittade fyra stycken 

behöriga lärare som kunde dela med sig av två samhällskunskapsprov vardera samt en 

intervju på ca 30 minuter. Det faktum att vi har koppling till informanterna tror vi inte 

påverkat vårt resultat nämnvärt då relationerna är relativt ytliga. I den mån relationerna kan ha 

påverkat menar vi att det i så fall gett större förståelse för det lärarna uttryck då vi kunnat sätta 

påståenden från intervjuerna i ett sammanhang. En annan faktor som däremot kan ha påverkat 

är att lärarna getts olika möjligheter att komma fram till ramfaktorer då intervjuerna varit 

semistrukturerade. Detta då frågorna till viss del varierat beroende på hur samtalet utvecklas. 

Dock menar vi att alternativet, det vill säga helt strukturerade intervjuer, inte skulle bidra med 

nyanserade resonemang bakom faktorerna. En risk finns givetvis att vi läser in subjektiva 

uppfattningar i analysen av intervjuerna. Dock menar vi att våra analytiska ramverk minskar 

risken för detta. När det kommer till textanalyserna anser vi inte att resultatet påverkats av vår 

relation till informanterna då det analytiska ramverket är så pass konkret att eventuella 

relationer inte påverkar. Däremot menar vi att resultatet kan påverkas av subjektiva tolkningar 

generellt, något som Johansson och Svedner (2010) påpekar i sin bok om lärarutbildningens 

examensarbete. De menar att närläsning (textanalyser) alltid bär med sig ett mått av 

subjektivitet som inte går att komma ifrån helt. Den demografiska spridningen av lärarnas 

skolor är stor, precis som lärarnas ålder. Detta menar vi kan bidra till en något högre 

generaliserbarhet då resultaten inte tydligt är kopplade till dessa faktorer. När det kommer till 

lärarna har alla studerat på lärarutbildningen under 2000-talet. 

Då lärarna själv fått välja ut sina prov anser vi att det finns en liten risk att de valt ut de prov 

som de känner sig mest nöjda med. Detta skulle i sådana fall innebära att analysen av dem 

visat ett “för bra” resultat även om vi inte tror att det behöver vara fallet. Dock kan lärarnas 

tolkning av ett bra prov skilja sig från hur tolkningen av ett bra prov formuleras i vår studie. 
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En begränsning i studien är att vi inte ser själva undervisningen, och inte heller ser vi alla 

andra former där läraren gör bedömningar av elevernas förmågor. Detta lämnar en stor lucka, 

framförallt om det skriftliga provet utgör en liten del i en lärares undervisningspraktik. Vi har 

vid intervjuerna försökt kompensera för detta genom att ställa intervjufrågor som berör 

lärarnas undervisning är kopplat till styrdokumentens mål och provens utformning. Dock är 

det svårt att fullt ut uppfylla detta då det skulle krävas ytterligare en dimension i studien, 

något som tiden inte räcker till. Studiens omfattning är den troligtvis viktigaste punkten 

gällande studiens trovärdighet, något som vi dessvärre inte haft möjlighet att påverka.  Detta 

påverkar förstås generaliserbarheten. Dock finns det några tydliga tendenser som trots allt kan 

anses som trovärdiga, vilket presenteras i vår slutsats. 

En tydlig avgränsning vi valt att göra berör den form av bedömning vi fokuserat på, nämligen 

skriftlig. Vi anser att det skulle finnas ett stort värde i att studera fler former av bedömning, 

till exempel muntlig, men att detta kräver stor tidsåtgång, något vi som tidigare påpekat är en 

begränsning. En annan avgränsning gäller vårt val att endast använda behöriga lärare, det vill 

säga lärare som har utbildning i ämnet och har rätt att betygsätta elever. Vi menar att detta gör 

studien mer trovärdig då dessa lärare bör vara bäst kvalificerade att genomföra 

provkonstruktioner och bedömningar, något som är centralt för studien. 

5.4 Etiska aspekter  

I det informationsbrev som formulerades utgick vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Denna skrift uttrycker krav på samtycke, informationskrav, nyttjandekrav, samt 

krav på konfidentialitet (Dalen 2015, 20-21). De prov som vi tagit del av från informanterna 

kommer inte att användas i annat syfte än till denna studie, något som informanterna blivit 

varse om.  Inför varje intervju har vi kontrollerat med informanten om tillåtelse för 

ljudupptagning. 

5.5 Analysprocessen 

I den här delen kommer vi att beskriva hur vi använder oss av taxonomin. Detta gör vi för att 

den som läser lättare ska kunna förstå hur vi genomfört våra textanalyser. Vi kommer här 

presentera två exempel för att ytterligare tydliggöra hur vi tolkar och tillämpat taxonomin. 

Följande exempel är hämtat från det nationella provet i samhällskunskap läsår 2012/2013 och 

placeras in i det som vi anser är aktuell ruta i taxonomin enligt vårt sätt att tänka. 
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Exempel 1 (E1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgiften beskrivs här i meningen som inleder med verben, resonera, förklara, och ge 

exempel. De två senare nämns båda i vår beskrivning av den kognitiva processen förstå. 

Genom att, med egna ord, förklara och ge exempel på hur begreppen används ges eleven 

således möjligheten att visa sin förståelse för ämnet demokrati. Vi tolkar här resonera som att 

eleven inte behöver uttrycka samband och skillnader i begreppen utan endast behöver förklara 

och ge exempel som texten på sidan antyder. 

För kunskapsdimensionen argumenterar vi för att frågan bör placeras i den mest konkreta 

nivån faktakunskap då eleven inte behöver relatera begreppen till varandra, utan enbart 

förklara varje begreppet i sig, som isolerad kunskap.  

Exempel 2 (E2) 

Uppgiften är från det nationella provet i samhällskunskap för årskurs 6, våren 2013. 

  

Nedan finns begrepp som på olika sätt kan höra ihop med demokrati – både i och utanför 

skolan. 

- Inflytande  - Val 

- Elevråd  - Representant                    

- Medbestämmande - Majoritet  

- Klassråd  - Rösta           

               

Resonera om hur elever har möjlighet att påverka olika saker i skolan! 

Du kan använda dig av begreppen i rutan. 

Bredvid uppgiften lyder en text “Ge gärna flera exempel och förklara noga hur det går 

till!” 

 

Sätt in rätt bokstav vid rätt förklaring av begreppen! 

A. inkomst B. utgift C. ränta D. skuld 

____ att vara skyldig att betala någon en viss summa pengar 

____ en kostnad för att låna pengar 

____ en regelbunden ersättning för ett arbete man gör eller något annat man tjänar pengar 

på 

____ pengar som någon betalar för att köpa något 
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I den del där vi beskriver de olika kategorierna förklaras den kognitiva processen minnas 

bland annat med att para ihop relevant information (se avsnitt 4.1). Eleven förväntas alltså 

känna igen vilka begrepp som passar med respektive beskrivning. Således placeras 

provfrågan i kategorin minnas i taxonomins dimension kognitiva processer. 

I delen där vi beskriver kunskapsdimensionerna hittar vi fraserna “isolerad kunskap” och “inte 

behöva väga in i ett större sammanhang” hamnar provfrågan i kategorin faktakunskap. 

Nedan har vi placerat exemplen, utifrån vår tolkning, i respektive ruta i taxonomitabellen. 

 Enkla  Kognitiva processer  Komplexa 

Kunskaps 

dimension

↓ 

Minnas Förstå Tillämpa Analysera Värdera Skapa 

Faktakunsk

ap 

E2 E1     

Begreppsk

unskap 

      

Procedurku

nskap 

      

Metakognit

iv kunskap 
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6. Resultat och analys 

Denna del består av tre delar. Den första presenterar vår analys av läroplanens kunskapskrav 

och den andra presenterar kartläggningen av lärarnas prov. Resultatet av dessa två kommer att 

jämföras i slutet på avsnitt 6.2. Den tredje delen innehåller vår analys av intervjuerna med 

lärarna, och avslutas med en sammanställning av de ramfaktorer som uttrycks i intervjuerna. 

Denna del kommer att innehålla en utförligare sammanfattning. Kopplingen till forskning 

samt slutsatser presenteras i avsnitt 7. 

6.1 Analys av kunskapskraven 

I detta stycke kommer vi presentera vår analys av kunskapskraven i samhällskunskap för 

årskurs 4-6. Dessa är hämtade från kursplanen i samhällskunskap för åk 4-6 (Skolverket 

2011). Detta kommer att visas i en tabell där vi motiverar våra tolkningar av respektive del i 

kunskapskraven. Vidare kommer vi presentera ett exempel på förmågan “att föra 

resonemang” som skolverket presenteras i kommentarmaterialet. Detta förtydligar vad eleven 

förväntas kunna för att uppnå nivån E i ett specifikt kunskapskrav. Som avslutande del i 

avsnittet kommer varje kunskapskrav föras in i taxonomitabellen som vi presenterat tidigare i 

texten för att tydligt visa vilka förmågor de efterfrågar. Denna kommer att användas för en 

jämförande analys mot lärarnas provkonstruktioner senare i analysdelen. 

Även om kunskapskraven är utformade i tre nivåer (E, C, A), kommer vi enbart att analysera 

E-nivån då skillnaden mellan nivåerna inte är styrd av vilka förmågor som eleven ska 

behärska. Snarare är det kvalitén i förmågorna som avgör vilken nivå som eleven bedöms 

ligga på. Detta är inte något som ligger i vårt intresse då vi enbart vill undersöka vilken typ av 

förmågor och kunskaper som kunskapskraven efterfrågar. 

Nedan följer vår analys av läroplanens kunskapskrav. Det första fetmarkerade ordet i tabellen 

under beskriver den kognitiva dimensionen. Det andra fetmarkerade ordet beskriver 

kunskapsdimensionen. En del kunskapskrav innehåller två förmågor, vilket också leder till att 

analysen av kravet innehåller två förmågor, till exempel minnas och förstå faktakunskap. 
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Kunskapskrav ur läroplanen Analys av förmåga och kunskapstyp 

1. Eleven har [grundläggande] kunskaper om olika 

samhällsstrukturer. 
 Minnas faktakunskap. Verbet har passar till förmågan 

minnas som innehåller bland annat beskrivningen ‘ta fram 

relevant information från långtidsminnet utifrån det stimuli 

som ges’, som är relevant här. Eleven ska alltså ha förmågan 

att minnas. Den kunskap som nämns är faktakunskap om 

olika samhällsstrukturer, alltså isolerad fakta som är 

nödvändigt för att nå mer abstrakta nivåer av kunskap. 

2. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, 

mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i 

samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då 

[enkla] samband inom olika samhällsstrukturer. 

Tillämpa begreppskunskap. Undersöka och beskriver 

menar vi är de verb som är relevanta och syftar till två nivåer 

av förmågor. Undersöka är ett sätt att tillämpa då det är en 

metod för att skapa förståelse för ämnet. Beskriver syftar 

vanligtvis till förmågan att minnas. I det här fallet ska eleven 

kunna hitta samband, något som kan tolkas som att jämföra. 

Detta verb är en underkategori till att förstå. Kunskapen som 

efterfrågas är begreppskunskap där eleven kan uttrycka 

principer och generaliseringar av en större struktur. 

 3. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i 

[huvudsak] fungerande sätt. 

Förstå begreppskunskap. Att använda på ett fungerande 

sätt tyder på att eleven behöver mer än att bara minnas, 

eleven behöver även förstå på ett djupare plan och då kunna 

förklara, sammanfatta, exemplifiera etc. Kunskapen uttrycks 

explicit i form av begreppskunskap. 

 4. Eleven kan utifrån något givet exempel föra [enkla] 

resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka 

beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar 

människors möjligheter att påverka. 

Värdera procedurkunskap. Att föra resonemang definieras 

enligt kunskapskravens kommentarmaterial som att eleven 

ska kunna visa på bred förståelse för innehållet, konkretisera, 

problematisera och använda begrepp. Dessa fyra begrepp 

kan placeras i olika delar av taxonomins kognitiva processer. 

till exempel är konkretisera synonymt med att exemplifiera 

och landar således i förmågan förstå precis som att visa bred 

förståelse för innehållet. Samtidigt som är problematisera 

synonymt med att kritisera och kan ligga under kategorin 

värdera. Således kräver kunskapskravet att eleven kan visa 

på förmågan värdera, samtidigt som den kan visa förståelse. 

Kunskapen som berörs är procedurkunskap då eleven ska 
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besitta kunskapen om hur olika människor och 

organisationer kan påverka, alltså metoder för att 

åstadkomma förändring och lösa problem. 

5. Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något 

perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och 

till viss del underbyggda resonemang.  

Värdera/tillämpa begreppskunskap. Detta kunskapskrav 

innehåller flera förmågor. De förmågor som eleven ska 

behärska är undersöka, beskriva och resonera. Beskriva kan 

antas syfta på att föra ett resonemang, som således är det 

relevanta verbet. Därmed ska eleven alltså kunna värdera 

(se förklaring ovan). Eleven ska även kunna tillämpa, alltså 

använda metoder för att nå insikt i ämnet. Kunskapen om 

samhällsfrågor som eleven ska besitta klassas som 

begreppskunskap då samhällsfrågor är ett helt ämne som 

eleven behöver förstå, snarare än isolerade bitar av kunskap 

som beskriver faktakunskaper. 

6. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i 

elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss 

del underbyggda argument.  

Värdera begreppskunskap. Kravet uttrycker explicit 

förmågan värdera och bygger även upp det med att eleven 

behöver resonera sig fram till sina ståndpunkter. Återigen 

handlar kunskapsinnehållet om samhällsfrågor som är en 

form av begreppskunskap. 

7. Eleven redogör för innebörden av de mänskliga 

rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad 

rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.  

Förstå faktakunskap. Att redogöra kan tolkas som att lista 

eller beskriva, ord som tillhör förmågan minnas. Här ska 

eleven däremot förstå innebörden samt ge exempel, något 

som faller under förmågan förstå. Kunskapen om de 

mänskliga och barns rättigheter kan argumenteras för att 

vara faktakunskap, då det inte handlar om teorier, modeller 

eller strukturer, som är beskrivande för begreppskunskapen. 

8. Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati 

är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar 

det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska 

värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i 

elevnära sammanhang. 

Minnas och analysera begreppskunskap. Den första delen 

av kravet handlar om att eleven ska besitta kunskapen, alltså 

minnas, vad demokrati är och hur demokrati fungerar. Den 

andra delen handlar om att eleven kan resonera inom ämnet. 

Tidigare har resonemang likställs med förmågan värdera. 

Här ska eleven dock inte ta ställning till en fråga, utan 

snarare kunna visa på effekter av olika demokratiska 

funktioner. Förmågan analyseras beskrivning ‘att bryta ned 
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ett material i olika delar’ stämmer bättre in på 

kunskapskravet. Då demokrati är en modell med 

klassificeringar där principer och generaliseringar kan göras 

tolkas kravet som att det är begreppskunskap som eleven 

behöver. 

9. Eleven kan söka information om samhället och använder 

då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för 

enkla resonemang om informationens och källornas 

användbarhet.  

Tillämpa/värdera procedur. Söka och använder kan tolkas 

som metoder, något som stämmer in på förmågan tillämpa. 

Vidare behöver eleven kunna urskilja och värdera hur olika 

information har olika relevans. Då kunskapen kan beskrivas 

som ämnestypiska metoder för att behandla information 

krävs procedurkunskap.  

Tre av kunskapskraven är placerade i två rutor då dessa kunskapskrav innehåller två 

förmågor. Kunskapskraven har en stor spridning både när det kommer till förmågor och 

kunskaper. Dock är det en övervikt mot mer komplexa förmågor.  

Så här ser fördelningen av förmågor och kunskaper ut när vi tolkar och placerar dem i 

taxonomitabellen där K står för kunskapskrav och siffrorna för respektive kunskapskrav. 

 Minnas Förstå Tillämpa Analysera Värdera Skapa 

Fakta K1 K7     

Begrepp K8 K3 K2 

K5 

K8 K5 

K6 

 

Procedur   K9  K4 

K9 

 

Metakognit

iv 
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6.1.1 Läroplanens kommentarer till kunskapskraven 

Utöver de anvisningar som finns i läroplanen finns även Skolverkets Kommentarmaterial till 

kunskapskraven i samhällskunskap (Skolverket 2012). Detta extramaterial är tänkt att 

användas som stöd när lärare ska tolka och/eller diskutera kunskapskraven. Detta material är 

tydligt med att det inte ska användas som en mall, utan snarare just som ett stöd. Däremot ska 

det bidra till att lärare “får möjligheten att utveckla en mer detaljerad och systematiserad 

förståelse” för hur kunskapskraven kan tolkas och praktiseras. Materialet täcker inte alla 

kunskapskrav. Detta motiveras med att det inte är meningsfullt då anvisningarna är så pass 

lika för alla nivåer av kunskapskraven, något vi ställer oss kritiska till då det inte borde skada 

att ge ut så mycket material som möjligt för att ge lärare så pass mycket stöd som önskas. 

På sidan 19 i kommentarmaterialet presenteras bedömningsaspekter för förmågan att föra 

resonemang. Förmågan delas upp i fyra delar som bedömaren kan titta efter och förklaras 

utifrån kunskapskrav 8 som handlar om demokrati. Dels ska eleven visa på en innehållslig 

bredd, vilket innebär att eleven tar upp demokratiska värden i en viss utsträckning. Eleven ska 

även konkretisera sina resonemang genom att dra paralleller, ge exempel eller 

konsekvensbeskrivningar. Vidare ska eleven problematisera och resonera utifrån olika 

perspektiv. Till sist ska eleven visa på begreppsanvändning, det vill säga använda 

demokratiska begrepp på ett fungerande sätt. Alla fyra punkter kan göras i olika hög grad, 

vilket bestämmer nivån på elevens resonemang. Den här definitionen av att föra resonemang 

stämmer inte med den definition som ges i bedömningsanvisningarna för det nationella provet 

i samhällskunskap, där enbart innehållslig bredd och konkretiseringar är aspekter som 

bedömaren ska titta efter, trots att samma kunskapskrav testas. 

Vi tolkar, som tabellen ovan visar, att resonemang oftast kan likställas med att analysera eller 

värdera. 

6.2 Analyser av prov 

I det här avsnittet kommer vi presentera våra resultat för de analyser av lärares prov som 

utförts. Vi kommer att presentera två utvalda provfrågor per lärare och utveckla våra tankar 

kring dessa frågor och motivera varför vi gör den bedömning vi gör. Efter beskrivningen av 

de två provfrågorna följer taxonomitabellen med respektive lärares samlade analys av frågor, 

det vill säga alla provfrågor som vi analyserat för varje lärare. Avsnittet avslutas med en 

jämförelse av sammanställningen av lärarnas prov med vår analys av kunskapskraven. 
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6.2.1 Lärare 1 (L1) 

Prov 1 är döpt till Hemma i världen och behandlade begrepp som samer, flyktingar, EU, 

import/export bland annat. 8 av 9 frågor hade ett tydligt svar och tolkades som faktakunskap. 

Av L1s intervju att döma har provet använts för att stämma av hur eleverna tagit till sig 

momentets faktakunskaper, för att kunna anpassa undervisningens utformning vidare.  

Prov 2 är döpt till Val 2014. Frågorna är generellt mer öppna än de i Prov 1, och kräver att 

eleven behöver uttrycka sig utförligare och med längre fraser och formuleringar. Frågorna 

inleder snarare med varför… än med vad heter, som ofta var fallet i Prov 1.  

Exempel 1 

Sätt in de åtta riksdagspartierna (förkortningar räcker) i cirklarna. Partierna ska stå i den 

ordning som deras åsikter speglas. det vill säga partiet med vänsteråsikter ska vara till 

vänster och det partiet med högeråsikter längst till höger: 

Undervisningen har stor betydelse i detta sammanhang då figuren (cirklar med partiernas 

förkortningar) som följer med frågan kan ha presenterats i samband med undervisningen 

behöver eleverna enbart reproducera figuren, det vill säga hämta information från minnet, i 

andra fall behöver eleven tolka figuren utifrån sin egen förståelse och tidigare kunskap som 

kan ha lärts in vid undervisningen, men då i andra former. Då provfrågan endast kräver att 

eleven ska placera partierna i rätt ordning kan endast förmågan förstå bli aktuell. Hade eleven 

behövt motivera sina val sina val av sortering, så hade provfrågan krävt analysförmåga, 

genom att särskilja partiernas egenskaper och ställa dessa i förhållande till varandra. 

Kunskapen som efterfrågas är faktakunskap då det handlar om att komma ihåg namnet på 

respektive parti och var på skalan det ska hamna. Hade en motivering av valet krävts hade 

eleven varit tvungen att förstå hur ett stoff är organiserat, det vill säga begreppskunskap. 

Exempel 2 

Vad är skillnaden mellan riksdag och regering? Förklara så noga du kan! 

Frågan ställer krav på elevens förmåga att förklara, och därmed förstå. Frågan ställer även 

kravet på att jämföra och hitta skillnader. Frågan kräver dock inte att eleven ska analysera då 

den inte problematiserar begreppens funktion. Snarare uppmanar frågan till att jämföra, alltså 

hitta skillnader. 
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Kunskapen som krävs är faktakunskap då eleven behöver kunna specifika detaljer om de båda 

grupperna för att kunna se skillnaderna. Uppgiften kan argumenteras att kräva begreppslig 

kunskap då riksdag och regering är delar av en struktur. Denna kunskap hade testats om 

frågan gick in på funktionerna, snarare än specifika egenskaper.  

Exemplen är båda typiska för L1’s prov som fokuserar på faktakunskaper och sällan är mer 

komplexa än att testa elevens förståelse. Så här fördelar sig L1’s provfrågor i 

taxonomitabellen. 

   Kognitiva processer 

Kunskaps

dimension

↓ 

Minnas Förstå Tillämpa Analysera Värdera Skapa 

Fakta 7 8     

Begrepp  1 1    

Procedur  2     

Metakognit

iv 

      

L1’s två prov skiljer sig åt. Frågorna i det senare provet kräver oftare större förståelse även 

om kunskaperna fortfarande är på faktanivå. Det är framförallt i kunskapsdimensionen som en 

tydligare variation av frågor används i Prov 2. L1 påpekade i sin intervju hur prov kan 

användas på olika sätt, något som skulle kunna vara fallet här, där Prov 1 används formativt 

för att gå vidare i ämnesområdet, medan Prov 2 kan ha ett mer summativt syfte.  

6.2.2 Lärare 2 

L2s första prov innehåller 12 frågor och är döpt till Rätt och rättsskipning. Frågor som inleds 

med vad är, när och namnge dominerar i Prov 1. Det andra provet innehåller 11 frågor som är 

väldigt likt Prov 1, även om koncentrationen av frågor som testar att minnas faktakunskaper 

inte är riktigt lika hög. Prov 2 heter Val och demokrati. 
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Exempel 1 

Ungdomar runt 15 år begår troligen fler brott än andra grupper i samhället. Hur 

kommer det sig tror du? 

Exemplet belyser hur förmågan som efterfrågas beror på undervisningen. I det fall då läraren i 

undervisningen explicit har förklarat hur det kan komma sig att ungdomar runt 15 år begår 

brott mer frekvent efterfrågas enbart förmågan minnas. Om undervisningen inte har uttalat det 

explicit, utan snarare har pratat övergripande om orsaker till brott, kräver frågan att eleven 

kan tillskriva relevant orsaker som kan förklara detta. Provfrågan ger således eleven 

möjligheten att visa en analyserande förmåga, då eleven behöver särskilja och tillskriva vilka 

samband som kan relatera till konsekvensen. Den här provfrågan är den enda som är mer 

komplex än att förstå i Lärare 2’s båda prov.  

Kunskapen som krävs är begreppskunskap då eleven behöver ha kunskap om samhälleliga 

strukturer och olika gruppers generella egenskaper. 

Exempel 2 

Vad vet du om riksdagen och hur den fungerar? 

Det här exemplet kan placeras i både kategorin minnas såväl som förstå då eleven kan 

reproducera (minnas) informationen hen har fått i undervisningen, men ges även chansen att 

visa förståelse genom att visa på egna exempel, förklara eller sammanfatta. 

Kunskapen om ämnet riksdagen relaterar till begreppskunskap då det är en form av 

modell/struktur och vilken funktion den har. För att kunna det behöver eleven således knyta 

ihop olika faktakunskaper inom ämnet. 
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Nedan presenteras L2’s provfrågor i taxonomitabellen. 

   Kognitiva processer 

Kunskaps

dimension

↓ 

Minnas Förstå Tillämpa Analysera Värdera Skapa 

Fakta 11 5     

Begrepp 4 3  1   

Procedur       

Metakognit

iv 

      

Det finns ingen större skillnad mellan L2’s båda prov. Det enda som egentligen skiljer dem åt 

är att det ena innehåller en provfråga som kräver analysförmåga. Det som är sammanfattande 

är att de flesta ligger i kategorierna minnas/förstå i kombination fakta/begreppskunskap. 

Viktigt att påpeka är att många frågor förmodligen kan besvaras med att minnas. Det finns 

inga uppmuntringar till att ge exempel, reflektera eller resonera i L2’s prov. Uppmaningarna 

är implicita och av det slag att de ska redogöra. Det första exemplet sticker ut som den enda 

provfråga som testar mer än förståelseförmåga. 

Enligt Wedman (1988), efterfrågas förmågan minnas om frågan börjar med “vad”. L2 

använder ordet “vad” i 10 av 23 provfrågor. 

6.2.3 Lärare 3 

Lärare 3 bidrog med två prov som skiljer sig dels från varandra, men också från den sortens 

prov andra lärare i detta projekt bidragit med. Det första provet består av 21 frågor som 

fokuserar på elevens förmåga att minnas faktakunskaper. Frågorna är nästan uteslutande av 

typen vad, när, vilka och hur. Tre frågor är av typen varför, varav en är av mer komplex 

karaktär. Denna kommer att presenteras längre ner (exempel 1) 
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Det andra provet består av nio frågor och är tagna från en lärobok (PULS Samhällskunskap). 

Frågorna är knutna till texter ur läroboken. 7 av 9 frågor är av typen varför, varav fem 

innehåller tror du. Wedman (1988) menar att frågor som inleds med varför testar förståelse, 

en tolkning som vi håller med om då eleven behöver förklara och exemplifiera. Det här provet 

kommer inte att redovisas i en taxonomitabell. Förklaringen till detta finns i slutet av 

presentationen av Lärare 3. 

Exempel 1 

Varför kan det vara svårt att bestämma på ett demokratiskt sätt? Ge exempel och beskriv. 

Frågan är problematiserande och uppmanar eleven att föra ett resonemang om vilka problem 

som demokrati kan bära med sig. Detta kräver till en början att eleven har kunskapen om 

begreppet, det vill säga demokrati. Vidare behöver eleven separera begreppets olika delar och 

se på dem från flera håll. Detta är synonymt med förmågan analysera och den förmågan som 

testas. 

Exempel 2 

Hur tycker du att signaturen “En ledsen tjej” ska göra? 

Frågan är kopplad till en text som handlar om en tjej som är ledsen på grund av olika 

händelser i hennes liv. 

Frågan antyder att eleven ska göra ett ställningstagande. Underförstått är att eleven bör 

motivera sina val, och förklara utifrån vilka kriterier detta val bygger på. Detta är beskrivande 

för förmågan värdera. Det räcker alltså inte enbart för eleven att förstå problemet och förstå 

vilka alternativ som finns för tjejen. Eleven behöver föra resonemang för att kunna göra ett 

omdöme om vad som är bäst i den givna situationen. 

Vilken kunskapstyp som prövas är däremot svårt att avgöra. Frågan kräver ingen av de fyra 

kunskapsnivåerna, men elevens svar kan däremot visa på såväl faktakunskap som 

begreppskunskap. Frågan ställs så att ett problem ska lösas, något som efterfrågar elevens 

procedurkunskap. Dock så är detta inte heller något krav då uppgiften snarare frågar om 

elevens åsikter, snarare än att använda sig av mer kända tillvägagångssätt. Eleven behöver 

inte förhålla sig till något annat än sin egen subjektiva uppfattning, vilket således inte kräver 

en form av kunskap, men kan likväl innehålla både faktakunskap som procedurkunskap. 

Provet som detta exempel är taget från handlar väldigt ofta om elevens åsikter och frågar 

återkommande om hur eleven skulle ha gjort eller tänkt. En annan fråga är ‘varför tror du att 
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det finns lagar och regler för familjer?’. Precis som exemplet kräver frågan inte att eleven 

lutar sig tillbaka på någon form av kunskap, utan bara på subjektiva tankar. Således blir det 

svårt att placera in dessa i taxonomin. Även om det går att placera in förmågorna som 

frågorna testar, blir kunskapsdimensionen överflödig. Därför kommer alla dessa frågor 

placeras i den mest konkreta formen av kunskap, alltså faktakunskap. 

När det kommer till de kognitiva förmågorna går det att argumentera för och emot nästan alla 

frågor tillsammans då de är utformade med dels ett ‘varför’ samt ett ‘tror du’. Många av 

frågorna öppnar upp för att problematisera, konkretisera och dra paralleller med andra 

fenomen i samhället. Men det är sällan något krav för att klara uppgiften. Av den anledningen 

landar många av frågorna i förmågan förståelse, men kan absolut uppnå förmåga värdera, då 

eleven i varje fråga behöver uttrycka sin åsikt. Dock kräver detta bredare resonemang med 

problematiseringar, olika perspektiv och konkretiseringar. 

Av dessa anledningar kommer L3’s ena prov inte att samlas i en taxonomitabell. Nedan 

presenteras L3’s andra prov i taxonomitabellen. 

   Kognitiva processer 

Kunskaps

dimension

↓ 

Minnas Förstå Tillämpa Analysera Värdera Skapa 

Fakta 16 3     

Begrepp  1  1   

Procedur       

Metakognit

iv 

      

Exempel 1 är intressant då det är den enda fråga från alla åtta prov som explicit uppmanar 

eleven att problematisera. Frågan ställer höga krav på förståelseförmåga för att kunna se 

problem och svårigheter med demokrati. Intressant är också hur provet i övrigt testar enkla 

förmågor och konkreta kunskaper. Frågorna i Prov 2 ger utrymmer att diskutera hur förmågor 
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kan tränas utan kunskaper. Hur Lärare 4 har använt sig av provet vet vi inte, men man skulle 

kunna göra tolkningen att elever får möjlighet att pröva förmågor med sina egna åsikter som 

de bör ha lättare att känna till än något nyligen lärt in. 

6.2.4 Lärare 4 

De två prov som Lärare 4 bidragit med är snarlika. Båda innehåller en provfråga som testar 

analysförmåga, i övrigt ligger fokus på att minnas fakta- och begreppskunskap. Prov 1 berör 

val, demokrati och indelning mellan star, kommun och landsting. Provet kräver 

anmärkningsvärt få ord för att svara på provfrågorna, något som kan förklara att 6 av 8 frågor 

kräver att eleven minns faktakunskaper.  

Prov 2 inleds med kunskapskraven för samhällskunskap avseende påverkan (se kunskapskrav 

8 i avsnitt 6.1). Dessa är sedan, enligt vår tolkning, konkretiserade i tre punkter. Kraven har en 

tydlig koppling till vilka frågor som är ställda. I Prov 2 förekommer flervalsfrågor, om än i 

lägre grad än Prov 1. 

Exempel 1 

I rutan finns begrepp som på olika sätt kan höra ihop med demokrati - både i och utanför 

skolan. 

Resonera om hur elever har möjlighet att påverka olika saker i skolan! 

Du kan använda dig av begreppen nedan. 

Inflytande. Elevråd. Medbestämmande. Val. Representant. Rösta. Majoritet. Klassråd. 

Ge gärna fler exempel och förklara noga hur det går till. 

Uppgiften innebär dels att eleven har bred förståelse inom ämnet. Dels behöver eleven även 

kunna avgöra vilka delar av ämnet som är relevanta. Detta har hen fått hjälp med i form av de 

begrepp som listas i provfrågan. Resonemanget behöver inte nödvändigtvis innehålla en 

problematisering för att klara uppgiften, men eleven ges chansen att problematisera de olika 

sätt som tas upp. Hade det krävts hade uppgiften testat elevens förmåga att värdera. I det här 

fallet testas förmågan analysera då eleven behöver särskilja mellan olika sätt att praktisera 

demokrati.  

Man kan argumentera för att elevens procedurförmåga testas då hen ska redogöra för olika 

demokratiska tillvägagångssätt. Begreppen i uppgiften är beskrivningar för demokratiska 

processer (procedurer) och används för att kunna lösa problem, i det här fallet hur elever kan 
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påverka i skolan. Procedurkunskap definieras som ‘ämnesspecifika metoder’, något som 

stämmer in väl här. 

Exempel 2 

Nämn några skillnader mellan de demokratiska valen i Sverige och USA. 

Förmågan analysera beskrivs bland annat med att särskilja. Detta är dock inte nödvändigt för 

uppgiften då det syftar till att särskilja mellan det övergripande i strukturen. Snarare handlar 

det om att jämföra, som är ett sätt att förstå. Eleven behöver helt enkelt minnas och förstå hur 

de olika ländernas val är strukturerade specifikt, för att sedan kunna uttala sig om 

skillnaderna.  

Hur valen i de olika länderna är utformade kräver kunskap om specifika detaljer, det vill säga 

en form av faktakunskap. Det är först när eleverna behöver förstå varför de är utformade som 

de gör, och vilka konsekvenser som ges som det kräver en mer abstrakt kunskap. Uppgiften 

ställer dock inga sådana krav. 

Nedan presenteras L4’s provuppgifter i taxonomitabellen. 

   Kognitiva processer 

Kunskaps

dimension

↓ 

Minnas Förstå Tillämpa Analysera Värdera Skapa 

Fakta 8 2     

Begrepp 1 3  1   

Procedur    1   

Metakognit

iv 

      

Trots att kunskapskravet presenteras i inledningen av Prov 2 sticker provet inte ut nämnvärt 

från de andra sju prov som analyserats. Detta kan bero på den frekventa användningen av 

flervalsfrågor av typen sätt kryss. Intressant är att exempel 1 är samma fråga som vi använder 
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för att beskriva vår analysprocess. Frågan är tagen från nationella provet i samhällskunskap 

för årskurs 6, våren 2013. 

6.2.5 Sammanfattning av provanalyser och kunskapskrav 

Det finns ett tydligt fokus på vilka förmågor och kunskaper som prövas i lärarnas prov. De 

mest konkreta kunskaper och minst komplexa förmågor testas i de skriftliga proven. Det vi 

också kan se utifrån analyserna är att kunskapskravens fördelning skiljer sig avsevärt i 

förhållande till lärarnas skriftliga prov. Lärarnas prov gentemot varandra är förhållandevis 

lika. Det finns egentligen inget prov som sticker ut åt att vara mer komplext eller abstrakt. 

Alla prov har samma fokus, samtidigt som alla lärare har en mer komplex provfråga i något 

av proven.  

Den tydligaste skillnaden mellan prov och kunskapskrav finner vi i de kognitiva processernas 

mer komplexa nivåer. 4 av 9 kunskapskrav ställer kravet att eleven ska värdera, en förmåga 

som inte efterfrågas i någon av lärarnas 80 provfrågor. I kontrast fokuserar lärarnas prov på 

att minnas faktakunskap då hela 53 % av provfrågorna placeras i denna kategori. 

Förmågan värdera utgör en stor del av kunskapskraven men är inte alls representerad i 

lärarnas prov. Detta är den enda förmågan som inte representeras i lärarnas prov men som står 

i kunskapskraven. Förmågan skapa och den metakognitiva kunskapen är inte representerade i 

någon del av varken kunskapskrav eller lärares prov. 
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Nedan följer en sammanställning av fördelningen av lärarnas provfrågor (XX %) i 

taxonomitabellen. I samma tabell presenteras kunskapskravens (K1, K2 och så vidare).  

placeringar i tabellen som även presenterades i avsnitt 6.1. 42 av 80 frågor, eller 53 %, utgör 

kategorin minnas faktakunskap. 

   Kognitiva processer 

Kunskaps

dimension

↓ 

Minnas Förstå Tillämpa Analysera Värdera Skapa 

Fakta 53 %  

K1 

23 %  

K7 

    

Begrepp 6 % 

K8 

10 % 

K3 

1 % 

K2 K5 

4 % 

K8 

 

K5 K6 

 

Procedur  2 % K9 1 %  

K4 K9 

 

Metakognit

iv 

      

53 % av lärarnas provfrågor testar enligt vår analys elevernas förmåga att minnas faktakunskaper. 

6.3 Analys av intervjuerna 

I det här avsnittet kommer vi att presentera våra resultat från intervjuerna med lärarna. Likt 

avsnittet innan har varje lärare sin egen del i presentationen som avslutas genom ett 

sammanfattande stycke där vi visar på vilka likheter och skillnader i faktorer som finns 

mellan lärarna. I detta avsnitt visar vi även en sammanställd tabell där vi redovisar vilka 

ramfaktorer som påverkar lärarna och i viss mån i vilken grad. Intervjuerna är tänkta för att 

försöka besvara vår sista frågeställning, nämligen vilka faktorer som påverkar lärarna i deras 

arbete med att utforma skriftliga prov. I det avslutande stycket (6.3.5) sammanfattas de 

presenterade intervjuerna i form av övergripande jämförelser dem emellan. Först i nästa 

avsnitt ställs resultaten, tillsammans med analysen av kunskapskraven samt textanalyserna 

mot tidigare forskning där en mer utförlig analys sker. 



Sida 41 av 59 

 

6.3.1  Lärare 1 (L1) om ramfaktorer 

Lärare 1 (L1) uttrycker vid flertalet tillfällen tiden som en återkommande faktor som påverkar 

arbetet i allmänhet. ”Man måste vara lite smart. Du kan inte ge dem en uppgift som du vet 

kommer ta sju år att rätta själv”. Vi tolkar detta som att L1 ser en begränsning i vad man som 

lärare kan eller bör skapa för prov för att hinna med efterarbetet med dem. 

L1 säger uttalat att ”… skriftliga prov är inte riktigt vår grej…”. Samtidigt som L1 belyser att 

skriftliga prov inte är den mest önskvärda form av bedömning, menar hon att skriftliga prov är 

ett bra komplement till andra former av bedömning, då det ger ett tydligt och konkret 

betygsunderlag, och att eleverna måste få testa på denna form av bedömning. Muntliga prov 

är en form av bedömning som L1 framhåller som önskvärd. Återigen påpekar hon dock 

tidsaspekten, och att förutsättningen inte alltid finns för att kunna lämna klassrummet med en 

liten grupp elever. 

Vidare påpekade L1 att hon ibland behöver prioritera viktigare saker framför 

provkonstruktion, till exempel konflikthantering och föräldrasamtal. Detta tolkar vi som att 

tiden kan vara tillräcklig, men ibland behöver ex. fokus på provkonstruktion väljas bort 

beroende på vad som händer runt omkring det pedagogiska arbetet. 

L1 anser att kursplanen är tydlig och till stor hjälp när hon konstruerar prov. Dock påpekar 

hon att hennes prov då läroplanen var ny inte hade något kvalité alls, då hon bara frågade efter 

faktakunskaper och minnesförmågor. Vi tolkar det som att L1 med mer erfarenhet har lärt sig 

hur kursplanen fungerar och vilket syfte den har. Därmed känner hon sig således trygg med 

kursplanen och använder den frekvent i sitt arbete. Hon beskriver sin 

provkonstruktionsprocess på så vis att hon numera alltid utgår från målen i kursplanen vid 

provkonstruktion. En central fråga är hur frågorna bör konstrueras så att de aktuella målen kan 

kryssas för. 

Hon nämner vid en diskussion om nationella provens vara eller icke vara att proven som 

sådana vill hon helst inte ha men att provfrågorna som stöd vid provkonstruktion fyller sitt 

syfte.  

L1 uttrycker att man som lärare behöver visa för eleverna vad begreppen analysera och 

reflektera innebär, och att detta inte är något man kan förvänta sig att elever i åldern 10-12 år 

ska kunna. L1 påpekar att det är svårt att ens förklara vad begreppen innebär, men att man till 
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exempel bör uppmuntra eleverna att tänka i flera led, något som kan tolkas som ex. orsak och 

konsekvens. 

L1 menar att hennes prov inte påverkas av elevernas olika förmågor. Hon anpassar inte 

speciellt mycket utifrån klassens kapacitet utan menar att de provfrågor som ställs ger alla 

elever möjligheten att visa sina förmågor på olika nivåer.  Hon menar att det inte finns några 

på förhand bestämda betygsnivåer på sina provfrågor utan att det beror på hur väl utvecklat 

eleverna svarat på dem som ligger till grund för bedömningen. 

6.3.2  Lärare 2 (L2) om ramfaktorer 

Lärare 2 (L2) menar att parametern lätträttat i många fall spelar in då prov så konstrueras. Han 

hade i början av sin karriär ofta väldigt långa prov som skulle pröva en mängd olika förmågor. 

Detta har han nu förändrat och försöker korta ner proven, dels för att eleverna ska orka 

prestera på dem samt för att ge sig själv tid att göra en schysst bedömning. 

När vi frågar om eventuella faktorer som kan påverka möjligheten att utforma bra prov menar 

han bestämt att tid inte är en av kategorierna som påverkar. Denna diskussion har han fört 

med andra lärare på sina skolor och han tar bestämt avstånd från att detta skulle vara en orsak. 

Han medger dock att vid vissa tuffare perioder som vid exempelvis nationella proven kan det 

till viss del vara en faktor. Han tillägger också: Om tiden skulle varit obegränsad så är det 

klart att proven skulle kunna bli “top notch”. Men han kommenterar snabbt att så är ju inte är 

fallet, och kommer aldrig vara det så att den möjligheten är ju bara hypoteser. L2 menar att 

om det i vissa fall blir fler faktafrågor (än vad han egentligen vill ha med) så kan det bero på 

att han helt enkelt inte vill prioritera att så mycket tid läggs på rättningen. 

Senare i intervjun frågar vi om ytterligare faktorer, stora som små, som påverkar hans 

möjligheter till bra provkonstruktioner. Då nämner han att exempelvis konflikter och 

föräldrasamtal i vissa fall bidrar till att tid tas från saker som exempelvis provkonstruktion 

och rättning av dem. 

Gällande yttre faktorer menar han att exempelvis rektors beslut om att ex. något dokument ska 

vara inskickat eller något uppdrag som måste utföras. Här menar han att med ökad erfarenhet 

så har han lärt sig att vara mer rak och tydlig gentemot ex. rektorn och visa på följder (att 

planering för ex. prov eller undervisning får stryka på foten). 

L2 förhåller sig hela tiden till kursplanen då dels undervisning men också bedömningen ska 

konstrueras. Han poängterar ofta under samtalet vikten av att provet ska stämma överens med 
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sin undervisning. I de flesta fall så utgår L2 från något tidigare prov han genomfört men 

modifierar det för att stämmer överens med den undervisning eleverna denna gång varit med 

om. Den “slutgiltiga” provkonstruktionen sker därför för det mesta i slutet av varje 

arbetsområde för att kunna svara mot den genomförda undervisningen. 

L2 känner sig hyfsat tillfreds med den utbildning han fått inom ämnet bedömning. Det han 

lärde sig under tiden på lärarutbildningen i kombination med viss vidareutbildning anser han 

räcka för att uppnå en säker bedömning. Han säger att “jag till skillnad från många äldre 

lärare på skolan känner en trygghet i att bedöma och sätta betyg vilket nog har att göra med 

att jag nyligen gått utbildningen”.  

L2 säger att sambedömning är något som sällan görs på hans skola. Detta ser han bara som 

nackdelar då han gärna suttit med exempelvis svensklärare på skolan och diskuterat. 

Provkonstruktioner samt de flesta bedömningarna görs ni istället på egen hand, något som han 

medger är en brist i arbetet. På frågan om orsaker till detta så tror han “att det hänger samman 

med en tradition på skolan samt att många äldre lärare inte riktigt förstått poängen, 

fördelarna som sambedömningen kan ge”. 

Kring begreppen analysera/reflektera medger L2 att begreppen är jättesvåra och att man som 

lärare grundligt och på en väldigt enkel nivå behöver förklara dem för eleverna och visa på 

exempel. Han använder sig av frågeorden varför och hur i stor utsträckning vid dessa 

tillfällen. L2 tolkning av begreppen liknar det som taxonomin definierar som förmågan förstå, 

nämligen att eleverna endast behöver förklara faktakunskaper för att nå betyget E. Däremot 

menar han att det krävs jämförelser för de högre betygsstegen. 

6.3.3  Lärare 3 (L3) om ramfaktorer  

L3 använder sig nästan alltid av skriftliga prov i slutet på ett arbetsområde då dessa är lättare 

att rätta och ger en tydligare dokumentation på vad eleven kan. 

L3 menar att hennes provpraxis utvecklats genom hennes erfarenhet. Hon menar att” i början 

var proven väldigt svårbedömda, alltså svårt att få en likvärdig bedömning något som jag 

tillsammans med mina kollegor nu tycker ha förbättrats”. Ett mål är att provfrågorna ska bli 

kortare och färre till antalet men ändå innehålla lika mycket text. Helt enkelt bättre kvalitet.   

En svårighet vid konstruktion av prov menar hon är att fundera igenom om eleverna verkligen 

getts möjlighet till att nå den kunskaps som provet är tänkt att testa. Hon vill kunna producera 

proven innan och undervisa utefter provfrågorna men tyvärr ser det inte alltid ut så. Även 
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detta menar hon har utvecklats genom mer erfarenhet. Vad detta beror på gavs inget uttryck 

för då ingen följdfråga ställdes. 

L3 säger att “utbildningen jag fick i bedömning då jag utbildade mig var inte på långa vägar 

tillräcklig”. Dessutom gick hon utbildningen då den förra läroplanen gällde och har under de 

senaste åren behövt arbeta in sig i den nya läroplanen. Denna har hon främst tillägnat sig 

genom diskussioner på skolan och genom en hel del sambedömningar med hennes arbetslag. 

Vid provkonstruktion samt vid bedömningar arbetar hon vid de flesta tillfällena tillsammans i 

sitt arbetslag och diskuterar igenom provfrågorna både då de ska formuleras samt vid rättning 

för att sträva efter en likvärdig bedömning. Hon poängterar att det är viktigt att ha en 

gemensam syn kring detta inom arbetslaget för att eleverna bedömningen ska ges chans att bli 

någorlunda likvärdig. 

Hon nämner själv inte självmant tiden som en stor faktor men då vi frågar specifikt om den 

faktorn så menar hon att den såklart påverkar. Tiden är ju trots allt begränsad, och händer det 

andra saker så behöver ju tiden fokuseras på det. I samma sekvens förtydligar hon ändå att 

“tiden vi har till förfogande ändå är tillräcklig, delvis tack vare att vi arbetar på en lugn 

skola där det sker sällan sker incidenter som tar tid”. Hon anser aldrig att tidsbristen påverkar 

provkonstruktionen så tillväga att proven görs kortare eller med färre analysfrågor bara för att 

rättningen ska ske smidigare. 

Kunskapskraven används flitigt och ligger till grund för proven menar hon. De (arbetslaget) 

använder sig dessutom av materialet “tummen upp” som är ett stödmaterial med exempel på 

frågor kopplade till målen. Hon är kritiskt till vad skolverket har åstadkommit då det kommer 

till bedömningsstöd. Hon vet att bedömningsportalen finns att tillgå men menar att det inte 

finns tillräckligt stöd där. Bland annat finns ännu inte stöd för SO-ämnena, fem år efter att den 

ny läroplanen verkställdes. Det hon efterfrågar är främst elevexempel och provexempel som 

skulle ge mycket stöd. 

Under många och långa diskussioner har begreppen reflektera och analysera varit aktuella i 

hennes arbetslag. Begreppen anser hon vara svåra att tolka och hänvisar till forskning hon läst 

att elever i skolåldern 10-12 år ännu inte tillägnat sig den typen av kognitiv kunskap. Alltså att 

eleverna fortfarande kanske inte är mogna för dessa typer av kunskaper. Inom arbetslaget går 

diskussionen att de kanske behöver dra ner på att efterfråga denna typ av kunskap. Hon menar 

vidare att det är viktigt att eleverna verkligen ges chansen att göra detta på sin egen nivå men 

anser också att den nivån kan vara svår att urskilja. Hon menar och hänvisar till läroplanen att 
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enligt den så ska ju eleverna trots allt visa att de behärskar dessa begrepp, även om det är på 

en förhållandevis låg nivå. Hon är tydlig med att eleverna, även på E-nivå i viss mån ska klara 

av dessa typer av kunskaper. 

Proven som lärarna i arbetslaget konstruerar är alltid tydligt kopplade till de läromedel de 

använt sig av i sin undervisning. Om eleverna ska ha möjlighet att kunna repetera inför provet 

är det viktigt menar hon att det ska gå att tillägna sig den kunskap som krävs genom att läsa 

de använda läromedlen. 

6.3.4  Lärare 4 (L4) om ramfaktorer 

L4 använder sig både av skriftliga och muntliga prov i sin undervisning. På frågan vad som 

kännetecknar ett bra prov är hon tydlig med att de ska vara kopplade till kunskapskraven, att 

det bara är det som står där som vi ska bedöma. Hon menar också att det är viktigt att välja 

delar av kravet, endast den del som faktiskt är kopplat till det prov som ska genomföras. Att 

kunna dessa är inget hon menar att lärare faktiskt kan, även om rektorer ofta inbillar att 

lärarna kan det, gissningsvis för att lärare har en utbildning. Tiden som gavs för att sätta sig in 

i det nya systemet från 2011 men också för fortbildning inom ämnet är alldeles för dåligt. Då 

inte lärare kan systemet och använder sig av det på ett korrekt sätt så kan inte rättssäkra betyg 

sättas vilket hon ser som stora problem. Hon säger att “ det behövs mer tid i form av en  högre 

prioritering från huvudman för att kunna ändra på detta”. Det är trots allt rektorn som har 

huvudansvaret för att det ska göras på rätt sätt och detta ansvar tycker hon att rektorer inte tar 

fullt ut. 

Hon menar att det inte är lätt att utforma bra prov och angav själv att hon och hennes kollega, 

för inte allt för länge sedan utformat ett prov i geografi som de i efterhand inte kunde ha som 

bedömningsunderlag då frågorna inte var nog tydligt kopplade till kunskapskraven. Det är 

sånt som man lär sig, av sina misstag och av mer erfarenhet menar hon. 

Hon anser att det är alldeles för lite tid för ämneskonferenser där bland annat dessa frågor 

skulle kunna diskuteras. Just sambedömning är något hon anser inte fungerar särskilt på på sin 

nuvarande skola. Det vanliga är att lärarna individuellt gör sina egna prov samt rättar dem 

utan att konferera med någon kollega. Detta är väldigt synd då hon menar att det skulle hjälpa 

till att höja nivån på bedömningen. Som det ser ut nu anser hon att många betyg sätt med 

“magkänslan” då många lärare är osäkra på bedömningen. På frågan vad det kan bero på att 

sambedömning inte görs mer frekvent svarar hon att “en anledning nog kan vara att man är 
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rädd att någon annan ska påpeka att det man gjort inte duger, en ovilja att bli granskad av 

andra helt enkelt”. Hon påpekar att det är viktigt att släppa på prestigen och vara ärliga med 

att “det är komplext, men att vi kan lösa det tillsammans, om vi vill”.  

L4 hävdar att många lärare lever kvar i det gamla, relativa betygssystemet och utformar prov 

utifrån “nu ska vi se vad ni kan, haha”. Vi tolkar detta som att det system man som lärare 

själv är uppvuxen med präglar också ens syn som utbildad lärare, trots att de genomgått en 

lärarutbildning. Hon satte betyg i årskurs 6 för några år sedan och säger att “det var tur att 

träffade någorlunda rätt med betygen”. För någon gedigen utbildning anser hon inte att hon 

fått under sin utbildning utan att det är nu i efterhand, på egen hand hon fått sätta sig in i det. 

Då hon får fundera kring vad resonera och argumentera kan tänkas innebära för elever i denna 

ålder menar hon bestämt att eleverna minsann har en hög kapacitet till detta, mer än vi vill tro. 

Men det krävs att vi som lärare vägleder dem i vad en analys är och hur man gör faktiskt går 

tillväga, rent praktiskt. Hon är inne på att det även på den lägsta gränsen för ett godkänt betyg, 

E krävs av eleven att den kan resonera om en del likheter och skillnader som ex. vilka 

religioner som har ursprung från de Abrahamitiska religionerna osv. men att det på denna nivå 

ändå är förhållandevis lite som krävs för att uppnå kravet för dessa förmågor. 

Fast hon inte vill mena att tiden kan vara en bidragande faktor till att konstruera/rätta prov så 

säger hon ändå att man inte får göra för många provfrågor i ett och samma prov med 

motiveringen att “man ju ska rätta det sen”. Detta tolkar vi som att tiden trots att, om än inte 

så påtagligt, påverkar henne i sin provpraxis. 
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Nedan följer en tabell över de faktorer vi tolkat att lärarna anser påverkat utformandet av sina 

prov. Förklaringar till markeringarna står under tabellen. 

Lärare 1 2 3 4 

Betygskriterier X   X   X  X 

Arbetstid X  (X) (X) (X) 

Lätträttat X   X   

Ökad erfarenhet  X   X  X 

Undervisning    X  X  X 

Läromedel    X  

Utbildningsgrad       -     -  X  X 

Elevers förmågor -    X 

Organisatoriska ramar X   X   X 

X innebär att det påverkar, - att det inte påverkar, blankt innebär att läraren inte nämnt denna 

faktor. Parentes innebär att faktorn indirekt eller delvis tas upp av läraren (Jansson 2011). 

 

6.3.5 Sammanfattning av intervjuerna  

I föregående avsnitt har vi visat på vilka faktorer som påverkar lärarna i deras möjligheter att 

konstruera bra prov. I tabellen ovan kan man se likheter och skillnader kring hur lärarna 

uttryckt sig. I detta avsnitt har vi för avsikt att välja ut några av dessa delar och sammanfatta 

dem i form av en kortare jämförelse lärarna emellan. Alla aspekter kommer inte lyftas fram 

utan ett urval har skett utifrån det vi anser som mest intressant och talande för vår studie. 

Delar av denna diskussion vidareutvecklas i avsnittet som följer och kopplas då också mot 

vad tidigare forskning kommit fram till. 

Något som de alla lärarna påpekar som en betydande faktor vid provkonstruktioner är hur 

deras ökade erfarenhet inom yrket har påverkat dem positivt då det kommer till att konstruera 

och bedöma prov. Samtliga menar att de producerar bättre prov och gör mer professionella 

bedömningar av dem numera. Alla lärarna medgav explicit eller implicit att de till en början i 
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sin karriär konstruerade prov som ibland inte testade vad de avsåg att testa eller att proven var 

alldeles för omfattande. 

Gällande sambedömning anser alla lärarna att detta är en viktig och central aspekt för 

möjligheten att dels producera rättvisa och valida prov men också vid rättning av dem. Med 

valida prov menar vi att de testar det som de avser att testa. Vi kommer främst fokusera på 

diskussionen kring hur sambedömning påverkar arbetet med att konstruera prov och mindre 

på rättningen av dem. L1 och L3 ansåg att de i hög utsträckning använder sig av 

sambedömning inom sitt arbetslag. L2 och L4 säger att de sällan gör det men att de gärna 

hade gjort det om det fanns ett större intresse kring det bland kollegorna. Bägge två var inne 

på att det arbetar många äldre på deras skolor och att de möjligtvis påverkar deras benägenhet 

att vilja medverka. L4 tror att det kan bero på en ovilja att bli granskad samt en ovilja att 

förändra sitt sätt att arbeta. Flera av lärarna, främst L4 påpekar att huvudmannen, rektorn 

behöver ta ett större ansvar och själv vara mer insatt i betyg och bedömning. I nuläget menar 

hon att det finns en övertro på att lärarna har den kompetens som behövs, något som vid 

diskussioner på skolan visar sig inte alls stämma. Vi har i vår analysmodell inte valt ut 

sambedömning, men det är en central faktor som nämns i alla intervjuerna. Dock anser vi att 

sambedömning ingår i andra faktorer, såsom organisation och tid, därmed behöver det inte 

vara en enskild faktor i analysmodellen. 

En intressant fråga som lärarna fick besvara men som inte direkt har med de tänkta 

ramfaktorerna att göra handlade om hur de anser att elever är kapabla till att kunna resonera 

och analysera trots sin ganska unga ålder, samt vad de anser krävs inom detta för ett godkänt 

betyg (E). Här skiljde det sig åt mellan lärarna. Medan L4 hade en väldigt hög tilltro till 

elevernas möjlighet var de andra lärarna mer tveksamma. L3 menar att forskningen visat att 

barn i denna ålder kanske inte ens har den möjligheten att kunna resonera och analysera på 

den nivå som kunskapskraven antyder, L2 anser att elever inte behöver kunna utföra 

reflektioner i den bemärkelse att kunna jämföra och dra paralleller för att nå betyget E, något 

som de andra tre lärarna ändå menar krävs. Denna diskussion kommer att utvecklas mer 

utförligt i diskussionsdelen (avsnitt 7). Vad dessa mer komplexa förmågor innebär konkret har 

lärarna något skilda åsikter om. Ingen nämner specifikt de fyra delarna av ett resonemang som 

kunskapskravens kommentarmaterial tar upp, det vill säga innehållslig bredd, 

konkretiseringar, problematisering och begreppsanvändning. 
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Samtliga lärare hävdar bestämt att de alltid utgår från kunskapskravet inom ämnet då de 

konstruerar sina prov. Det är svårt för oss att avgöra hur det faktiskt följs i praktiken då vi inte 

deltagit i provkonstruktionsprocessen. Detta resonemang försöker vi utveckla i den följande 

slutanalysen. 

Gällande graden av utbildning anser L1 och L2 att de fått tillräckligt av det medan L3 och L4 

hävdar att de fått ytterst begränsade möjligheter till detta genom dels sin lärarutbildning men 

också genom fortbildning på skolan. Detta trots att alla fyra lärare har gått på 

lärarutbildningen på 2000-talet. 

Slutligen så anser lärarna att arbetstiden i viss mån påverkar möjligheterna till bra 

provkonstruktioner. I en perfekt värld hade givetvis mer tid varit gynnsamt men det är endast 

L1 som tydligt uttrycker en stor avsaknad av tid för att kunna utforma exempelvis bättre prov. 

Det är också hon som tydligast nämner att man som lärare behöver vara smart vid 

utformandet av proven för att hinna med dem. Alla lärare påpekar att deras tid för det 

pedagogiska arbetet, provkonstruktion inkluderat, påverkas då arbetsbelastningen förändras. 

Detta i form av till exempel konflikthantering, rektorers pålagor och de perioder då lärare 

behöver förbereda utvecklingssamtal och föräldramöten, samt det omfattande arbetet med de 

nationella provens. En tolkning kan vara att de flesta lärare anser att tiden räcker, menar de 

samtidigt att mängden arbetsuppgifter ofta blir för många och därmed påverkar arbetet. 

7. Diskussion 

Den här delen består av en diskussion där alla tre dimensioner i resultat- och analysdelen vägs 

samman. Denna del innehåller även koppling till relevant forskning. Det är även här vi 

redogör för hur studiens resultat kan tolkas. 

Den naturliga och huvudsakliga fråga som kommer diskuteras i detta avsnitt är varför proven 

är utformade som de är (faktorer) kopplat till hur proven och kunskapskraven faktiskt är 

utformade. En intressant aspekt som kom fram i intervjuerna var att lärarna uttryckte tydligt 

att enbart faktakunskap i sig inte har något större värde utan att eleverna ska göra något med 

kunskapen för att kunna möta kunskapskraven. När vi jämför dessa resonemang med vad 

analysen av deras prov visar verkar faktakunskaperna ha ett klart större fokus. Detta kan 

kopplas till Paul Black et al (2010) som påpekar skillnaden mellan lärares uppfattningar och 

deras praktik. Vi menar vidare att den här skillnaden kan grundas i ramfaktorer. Bland annat 
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uttrycker L1 och L2 att de anpassar för att underlätta vid rättningsarbetet. Detta menar de det 

kan resultera i att fler faktafrågor än de önskar kan dyka upp i deras prov, då dessa ofta har ett 

rätt svar, och är lättare att bedöma. Medan det handlade om prioriteringar enligt L2, handlade 

det uttryckligen om tid för L1. En annan orsak till hur prov ser ut är enligt L4 att många lärare 

verkar leva kvar i det gamla betygssystemet, där L4 menar att faktakunskaper hade större 

fokus. 

Gustavsson et al (2012) menar att skriftliga prov kan ge en tydlig bild av elevers förmågor, 

och att detta kräver fungerande prov, det vill säga fiktiva eller verkliga exempel samt att 

uppgiften kräver kognitiv bearbetning. Det Gustavsson uttrycker som fungerande prov är 

något som ofta saknas i lärarnas provkonstruktioner, där majoritetet av frågorna endast kräver 

att elever ska minnas (53 % av frågorna), eller förstå (23 %). Något som man bör ha i åtanke i 

sammanhanget är vad varje provfråga är värd. De mer komplexa provfrågorna kräver mer 

kognitiv bearbetning från eleven, vilket låter eleven visa många förmågor och kunskaper i en 

fråga. På så sätt är den procentuella indelningen som vi presenterar i avsnitt 6.2.5 inte 

representativ då de få frågor som kräver mer komplexa förmågor har större plats vid lärarens 

bedömning. Samtidigt menar vi att det stora fokus på enklare förmågor i proven ändå ger en 

tydlig bild av att fokus skiljer sig från det kunskapskraven uttrycker. Detta verkar även lärarna 

hålla med om då de återkommande påpekar att faktakunskaper inte har ett värde i sig. Att 

lärares praktik skiljer sig från kursplanen är något som även Rosenlund (2011) kommer fram 

till i sin avhandling. 

Skillnaden mellan lärarnas idéer och praktik blir tydlig återigen när de påpekar att elever ska 

kunna analysera. Alla lärarna menar att det är svåra förmågor som elever förväntas behärska 

och de uttrycker skillnader kring vilken kapacitet eleverna besitter då det kommer till att visa 

på dessa kunskaper. Tydligast skillnad ser vi mellan L3 och L4, där den tidigare hänvisar till 

forskning som menar att mellanstadieelever inte har den kognitiva förmågan än, och den 

senare att elever absolut kan behärska dessa förmågor. L3 påpekar att denna diskussion förts 

inom arbetslaget, som spekulerat i att minska mängden övningar och uppgifter som kräver 

dessa komplexa förmågor för att det blir för svårt för eleverna. Vi menar att L3’s påstående 

ställer frågor till hur kursplanen är utformad. Som L3 påpekar är det något man ska följa, 

samtidigt som lärare bör vara den som har störst insyn i elevernas förmågor och vad de är 

kapabla till. Detta menar vi skapar en konflikt, mellan den komplexitet som kunskapskraven 

uttrycker och elevernas förutsättningar, som läraren behöver ta ställning till. Det kan vara 

enkelt att avfärda lärarens praktik som otillräcklig om kursplanen inte följs, samtidigt som det 
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blir fel om undervisningen läggs på en nivå som är för komplex för eleverna. Vi hade gärna 

relaterat detta till tidigare forskning men har inte funnit något som belyser och relaterar till 

detta. Detta menar vi belyser den kunskapslucka som finns i ämnet, och som Skolverket 

(2016b) påpekat. Således blir det svårt att placera våra resonemang i ett givet sammanhang. 

Även om lärarna inte explicit definierade begreppen analysera och resonera, kan en skillnad i 

tolkningar gentemot kunskapskravens definition skönjas. Medan L1 talade om begreppen som 

orsak och verkansamband, menade andra lärare att det handlar om att dra paralleller. Ingen av 

lärarna verkar ha en tydlig definition av vad förmågan innebär, och framförallt inte i en sådan 

stor utsträckning som kunskapskraven definierat begreppet. Att lärare tolkar förmågorna olika 

menar vi är problematiskt och påverkar likvärdigheten. Vi, precis som lärarna, menar att en 

ökad tydlighet från skolverket skulle kunna leda till att en mer likvärdig tolkning av 

begreppen kan göras av lärarna. Detta kan öka likvärdigheten på nationell nivå. På lokal nivå 

kan fler tillfällen för kollegiala samtal inom ämnet bidra till ökad likvärdighet.  

Exempel på styrdokumentens otydlighet finner vi bedömningsanvisningarna för nationella 

proven i samhällskunskap för 2013 definieras resonemang för E-nivå som “att eleven visar på 

minst en faktor som är viktig för att ett beslut ska vara demokratiskt” (Skolverket 2013b s.10). 

Bedömningsanvisningarna menar även att inga konkretiseringar krävs.  Detta kan ställas i 

kontrast mot de fyra punkterna, som definierar att föra resonemang i kunskapskravens 

kommentarmaterial. Där nämns bland annat problematiseringar och perspektivbyten samt 

konkretiseringar och konsekvensbeskrivningar. Här står styrdokumentens definitioner av att 

resonera i direkt motsats till varandra, och skapar i vår mening en otydlig bild av vad 

förmågan innebär. Otydligheten, menar vi, gör tolkningen av förmågan subjektiv, vilket 

försvårar arbetet för läraren. Om läraren inte med säkerhet vet vad bedömningen bör utgå 

ifrån menar vi att detta kan leda till att lärare frångår kursplanen och istället tillämpar den 

godtyckligt. Att kursplanen inte följs är något som både Tholin (2006) och Rosenlund (2011) 

visat på tidigare. Lärarnas uppfattningar av kunskapskraven menar vi påverkar all form av 

bedömning, alltså inte bara den skriftliga som vi har fokuserat på.  

Både L1 och L4 använder sig av de nationella proven som stöd vid sina provkonstruktioner. 

Det gäller både provfrågor, som de i vissa fall tar rakt av men även de tillhörande 

bedömningsanvisningar som de anser är bra. Bedömningsportalen (inte att förväxla med 

kommentarmaterialet) nämner L3 som ett viktigt stöd för henne och hennes kollegor där de 

kan hämta inspiration till sina bedömningar. Dock finns inga anvisningar för 
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samhällskunskapsämnet i denna portal, något hon ställer sig kritisk till då fem år gått sedan 

den nya läroplanen implementerades. En tolkning av det lärarna uttrycker är att de är 

tacksamma för den hjälp som materialet ger men menar också att de är i behov av mer stöd 

från skolverket i sin konstruktion och bedömning av prov. 

Något som visats sig i studien är att lärarna generellt sett är nöjda med sina 

provkonstruktioner. Dock menar vi genom vår analys att det finns en diskrepans mellan 

lärarnas prov och kunskapskraven, vilket innebär att proven inte ger eleverna möjlighet att 

fullt ut visa sina kunskaper. Hur lärarna ser på möjligheten för eleverna att föra dessa 

komplexa resonemang/analyser skiljer sig åt. till exempel menar L4 att eleverna visst har 

dessa möjligheter medan L3 är betydligt mer tveksam och hänvisar till forskning om huruvida 

mellanstadieelever besitter en tillräckligt hög kognitiv kapacitet. L3s tankar om 

mellanstadieelevers möjlighet till att visa förmågorna menar vi ger en bild av den tidigare 

nämnda diskrepansen mellan lärare och kunskapskrav. 

Ramfaktorn utbildning visade sig ha gjort olika avtryck på lärarna. Två lärare ansågs sig ha 

tillräcklig utbildning medan de andra två var starkt kritiska till den utbildning de fått. Detta 

kan kopplas till det som Jansson hänvisar till i sin avhandling, där Lundahl och Forsberg 

(2006) konstaterar att lärarutbildningen brister när det kommer till utbildning kring 

bedömning och prov. Denna kritik kan vi stämma in i som lärarstudenter. Den 

bedömningsutbildning som getts under vår utbildning har inte bidragit till någon känsla av 

trygghet i ämnet. Detta har bidragit till att vi valt att ta oss an och fördjupa oss i just det här 

ämnet. Det som Jansson beskriver ser vi som ett stort problem och en tänkbar orsak till att 

lärarnas prov ser ut som de gör. Vi tror att mer och bättre utbildning inom ämnet skulle leda 

till bättre provkonstruktioner.  

Rektorns delaktighet är något som lyfts fram av lärarna. En av lärarna uttryckte ett uttalat 

missnöje med rektorns brist på engagemang när det kommer till bedömning och menade att 

rektorn hade en övertro på lärarnas kompetens. Hon (läraren) uttryckte under intervjun också 

ett behov till samarbete mellan lärarna för att öka sin kompetens som hon ansåg var 

bristfällig. Detta samarbete menade hon kräver att organisationen (rektorn) lämnar utrymme 

för samtal och reflektion, och att det verkligen prioriteras bland de andra delar som ska 

utföras i verksamheten. 

Det är svårt att urskilja någon ramfaktor som påverkat mer än andra enligt vår analys. Snarare 

kan en förklaring vara att flera faktorer spelar in när lärare konstruerar prov. Något som var 
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påtagligt under intervjuerna, och som presenteras i avsnitt 6.3.5, var tveksamheten i vilka 

faktorer som behöver förändras för att provkonstruktionen ska kunna förbättras. Det som alla 

menade dock var att sambedömning skulle kunna vara en faktor som höjer kvaliteten i både 

konstruktion samt bedömning av prov. Vikten av att jobba med sambedömning lyfts fram av 

såväl forskare (Jönsson 2013, 201) som Skolverket (2013a, 25). Det som verkar vara hindret 

för de lärare vi har intervjuat verkar vara på organisatorisk nivå, det vill säga det finns inget 

utrymme i lärarnas arbetstid för åstadkomma detta. En lärare skiljer sig något då den skola 

hon är verksam i använder sig av ett trelärarsystem, det vill säga tre lärare på två klasser. På 

så sätt blir det naturligt att konstruera och rätta prov tillsammans då eleverna är deras 

gemensamma. Hon är även den lärare som, av intervjuerna att döma, praktiserar 

sambedömning i störst utsträckning. Detta som vi tolkar delvis är ett resultat av deras 

trelärarsystem som en organisatorisk ramfaktor. Samtidigt som de har organisatoriska 

förutsättningar behöver det finnas en vilja och ett intresse att prioritera ett sådant arbetssätt.  

En annan lärare, L4, sammanfattar det på ett bra sätt: “Det är komplext, men vi kan lösa det 

tillsammans, om vi vill”. Hon har inte de organisatoriska förutsättningarna på sin skola men 

besitter viljan att förändra. Detta pekar återigen på att det inte endast är en av ramfaktorerna 

som påverkar. Vi tolkar det även som att viljan alltid är en starkt bidragande faktor, oavsett 

vilka andra faktorer som finns eller inte finns. 

Vi har i vår studie avgränsat oss till skriftliga prov, som är en form av bedömning. Det som på 

senare tid, och som Skolverket nämner som “det nya provparadigmet”, så har en ny form av 

bedömning tagit större plats. Bedömningsformen innebär en bedömning under 

arbetsprocessen, och kan kopplas till den autenticitet, direkthet och öppenhet som Jönsson 

(2013) förespråkar. Detta har varit framträdande i intervjun med L1, som uttrycker att 

“skriftliga prov inte riktigt är vår grej”. Hon anser att de resonemang Jönsson för är mer 

kvalitativa sätt att bedöma elever på. Detta är något hon försöker tillämpa, men menar att det 

kräver olika former av förändringar, däribland tid och organisation för att det ska bli 

verklighet i en större utsträckning. Vi menar att en studie som fokuserar på andra former av 

bedömning än endast skriftliga eventuellt skulle ge andra resultat när det kommer till 

förhållandet mellan bedömningens kunskaper och kunskapskraven. Detta skulle kunna vara 

förslag på vidare forskning inom ämnet för att ytterligare kartlägga lärares bedömningsarbete. 
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8. Slutsats 

Denna studie har som syfte att fylla den forskningslucka som existerar när det kommer till 

lärares skriftliga bedömningar på mellanstadiet. Vi vill undersöka den komplexitet som 

mellanstadielärare ställs inför vid utformandet av skriftliga prov inom ämnet 

samhällskunskap. Forskningen som vi presenterat har visat på dels en oenighet mellan 

forskare i hur bedömningen på bästa sätt ska genomföras och dels en diskrepans mellan 

skriftliga bedömningar och kunskapskraven. Mycket inom forskningen tyder på att 

sambedömning är en faktor som kan leda till mer likvärdiga bedömningar. Det finns även 

andra faktorer däribland brist på tid, som direkt eller indirekt påverkar lärarna i sina 

provkonstruktioner. 

För att nå vårt syfte har vi formulerat tre forskningsfrågor. Med den första frågan vill vi ta 

reda på vilka kunskaper som sätts i fokus i lärarnas prov. Den andra frågan behandlar provens 

relation till kunskapskraven. Med den tredje frågan vill vi ta reda på vilka faktorer som spelar 

in vid lärares arbete med provkonstruktioner. 

För att svara på frågorna har vi genomfört två delstudier. Den första behandlar studiens två 

första forskningsfrågor, och besvaras med hjälp av textanalyser som är analyserade med hjälp 

av Blooms reviderade taxonomi (Krathwohl 2002). Den andra delstudien behandlar den tredje 

forskningsfrågan och har besvarats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Analysen av 

intervjuerna har skett med hjälp av Janssons (2011) ramfaktorteori. 

Vi kan genom våra analyser bekräfta att det finns en komplexitet, något som uttrycks explicit 

i intervjuerna. Vidare finns ett tydligt fokus på att minnas faktakunskaper, något som 

bekräftar det Svingby (1998) kom fram till. Trots att hennes studie kan anses vara daterad 

menar vi att hennes resultat är aktuella med tanke på de resultat vi hittat. Kopplingen mellan 

lärarnas prov och kunskapskraven visar enligt våra analyser på en diskrepans, något som 

stämmer överens med de resultat som även Jansson presenterat i sin avhandling som legat till 

grund för vår studie. Samtalen om förmågorna resonera/argumentera som fördes i intervjuerna 

visar på hur komplex denna del av bedömning är, då lärarnas definitioner skilde sig åt 

sinsemellan och i förhållande till kunskapskraven.  

Diskrepansen som vi uttrycker kan ifrågasättas då argument kan framföras kring olika frågors 

värde, det vill säga att en fråga som testar analysförmåga kan vara så pass bred att den 

representerar ett högre värde än vad vi tillskrivit den. Dock menar vi att proven visar på en 
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dominans av enklare förmågor och att den diskrepans vi uttryckt ändå kan sägas gälla. 

Framförallt när det kommer till förmågan värdera som inte alls är representerat i lärarnas 

prov, men som fyra av nio kunskapskrav efterfrågar. 

Studiens sista frågeställning gällande vilka faktorer som påverkar lärarnas provkonstruktioner 

är en aning mer tvetydigt. Dock kan vi visa på att alla lärare nämner sambedömning som ett 

verktyg för att höja likvärdigheten. Tid är även en faktor som nämnts mer eller mindre 

explicit av alla lärare. Organisatoriska ramar är en övergripande faktor, som i allra högsta 

grad berör tid och möjlighet för sambedömning. Detta påpekar alla lärare där rektorns ansvar 

nämns i en intervju. Lärarnas strävan stämmer överens med det Black påpekar om att lärare 

behöver möjligheter till individuell och kollegial reflektion. 

Studiens omfattning påverkar trovärdigheten. Avgränsningen vid endast skriftliga 

bedömningar gör även att vi inte kan uttala oss om lärares bedömningar generellt. Vi menar 

dock att det vi har presenterat kan visa på indikatorer som tyder på att komplexiteten är stor 

och att förändringar är nödvändiga. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor - lärare 

De fetmarkerade frågorna har vi utformat som huvudfrågor men som nödvändigtvis inte ställs 

explicit under intervjuerna. 

Berätta lite om dig själv, namn, ålder etc. 

Lärarkarriären, utbildning, skolor du arbetat på 

Vad har du för tankar kring användandet av prov i undervisningen? I vilken utsträckning 

använder du dig av prov? 

 

Vad kännetecknar ett bra prov enligt dig? 

Finns det en skillnad i vad du uppfattar är bra prov och hur du gör i praktiken? Varför? 

 

Vilka problem finns det med att utforma ett idealt prov enligt dig 
Vilka hjälpmedel använder du dig av när du utformar prov?  

När i din planering sker konstruktionen av provet? 

Vilka fördelar och nackdelar med öppna/ stängda frågor? Ser du någon koppling mellan 

öppna/stängda frågor och kvalitén i den? 

 

Har dina prov förändrats med åren? I sådana fall hur och varför? 

Kan du berätta om din utbildning/fortbildning inom ämnet? (När? Hur? Hur mycket?)  

I vilken utsträckning använder du dig av kunskapskraven när du utformar prov?  

Hur ser du på elevers förmåga att kunna analysera/reflektera? Vad kan man förvänta sig av en 

10-12åring? 

Vilka förutsättningar (externa faktorer, det administrativa, kollegor, dokument) behövs för att 

göra bättre prov? 

Hur ser arbetsmiljön ut och hur påverkar den dig i sammanhanget? 

Hur stor del av bedömningen inom ett arbetsområde utgör de skriftliga proven? (generellt i 

samhällskunskap) [Syftar till att besvara studiens brist och eventuell kritik] 


