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Abstract 

English title: What is actually being tested? - A survey of alignment between the knowledge 

requirements declared in Lgr 11 and the 6th grade national biology exams  

Author: Bassel Mekhelif, spring term of 2017 

Supervisor: Kurt Berndt 

During the spring term of 2013, national exams were conducted for the first time in the 

Swedish schools for 6th graders. The exams involving the science subjects were however not 

used as a basis for the student’s grades, but were instead used as trial exams. It did however 

not take long for criticism to befall upon the notion of national exams. In 2014, The teacher 

association and Sweden’s student council proposed for the tests to be voluntary for the grades 

6 to 9. They felt that the tests were too many and that they had a negative effect on both 

students and teachers alike. The government decided two years later, 2016, that the national 

exams should be voluntary. 

   The goal of this essay is to further raise the understanding of the 6th grade biology exam. 

This examination will present to what extent the biology exam tests the knowledge and skill 

of the students by comparing the exam against the requirements listed in Lgr 11. In order to 

accomplish this, text analysis will be used as the method, and Blooms revised taxonomy will 

be used as the analytical model. With this as a base, two questions have been raised. 

• To what extent is the knowledge and skills tested in the national exams for the 6th 

grade? 

• How well does the national exam corresponds to the requirements stated in Lgr 11 

regarding the knowledge and skills that should be tested in the exams, as well as the 

extent of these. 

The conclusion shows a high consistency between the requirements stated in Lgr 11 and the 

national biology exams. However, not all knowledge and skills were being tested equally. The 

number of questions for each different subject varied. The conclusion also gives biology 6th 

grade teachers the possibility to make up for the lack of questions in the areas that are 

currently lacking. 
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Nyckelord: samstämmighet, bedömning, Blooms reviderade taxonomi, nationella prov, 
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1. Inledning & bakgrund 

Ett ämne som är relevant idag och mycket omdiskuterat bland lärare och skolverket är de 

nationella ämnesproven för årskurs 6. Det har lyfts fram mycket diskussioner kring för- och 

nackdelar med denna form av prövning. Redan år 2014, ett år efter den första prövningen av 

de nationella ämnesproven, stötte dessa prov på kritik då Lärarförbundet och Sveriges elevråd 

gemensamt i en debattartikel föreslog att proven skulle vara frivilliga. Mängden prov ansågs 

vara för stor samt att dessa prov hade en negativ effekt på lärare och elever. Mimmi 

Garpebring, ordförande i Sveriges elevråd, ville omedelbart gå till botten med provens 

effekter på lärare och elever. Dock ansåg hon att de nationella proven i engelska, svenska och 

matematik fortsatt skulle vara obligatoriska (Svenska Dagbladet, 2014). 

     År 2015 enades regeringen och Allianspartierna om en förändring av de nationella 

ämnesproven. Enligt den skolpolitiska uppgörelsen skulle de nationella ämnesproven bli 

frivilliga, men regeringen gick senare ut med formuleringen att proven skulle ”avskaffas”. 

Allianspartierna var missnöjda med regeringens formulering då uppgörelsen gick ut på att de 

frivilliga nationella ämnesproven skulle användas som bedömningsstöd och inte ”avskaffas” 

(Lärarförbundet, 2016). Riksdagen beslutade år 2016 att nationella ämnesproven skulle bli 

frivilliga. Beslutet skulle ge lärare och elever mer tid för den egna undervisningen. Lärare fick 

härmed besluta om något nationellt ämnesprov skulle läggas till men någon form av 

rapportering av resultaten fanns det inget krav på (Lärarförbundet, 2016). 

   Sedan beslutet trädde i kraft har lärare haft tillgång till de nationella ämnesproven på 

Skolverkets bedömningsportal. 

   Sett till den skolpolitiska uppgörelsen om att göra de nationella ämnesproven frivilliga kan 

det argumenteras att en forskning på just dessa prov är irrelevant. Dock har dessa ämnesprov 

konstruerats med ett syfte att pröva elever inom olika ämnesområden och därför finns det en 

mening. Enligt Skolverket finns det olika syften angående de nationella proven och ett av 

dessa göra detta arbete relevant. Syftet med de nationella proven är ”i huvudsak att stödja en 

likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken 

utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå” 

(Skolverket, 2016). Nationella proven ska enligt Skolverket ge underlag för lärare att göra en 

bedömning av i vilken utsträckning som elever uppfyller de ställda kunskapskraven. Detta 

medför goda möjligheter i att få en närmare inblick i nationella ämnesprovens innehåll, vad 

det är elever förväntas kunna inför proven samt vad de blir bedömda på. 
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   Forskaren David Rosenlund har i sin avhandling Att hantera historia med ett öga stängt 

intervjuat flertalet lärare som menar på att de har en utgångspunkt i de nationella proven vid 

bedömningsfrågor (Rosenlund, 2011, s. 174). Forskaren Per Gunnemyr menar att de 

nationella proven agerar som ett verktyg för lärare och kan bidra till att säkerhetsställa att alla 

får likvärdig bedömning i de olika ämnesgrupperna (Gunnemyr, 2011, s. 30) Gunnemyr 

menar också att det formulerade målen och ämnesplanen som återfinns i Lgr 11 inte självklart 

reflekteras i bedömningen av elevernas kunskaper i de nationella proven (Gunnemyr, 2011, 

s.37). Detta orsakar därmed en osäkerhet i hur elevernas förmågor bedöms. Rosenlund och 

Gunnemyr ställer därmed krav på att det ska finnas en grund i arbetet med mål och 

bedömning som är välfungerande och att lärare ska utgå från denna grund. Traditionellt sett 

har nationella prov just en sådan grund där syftet bland annat är att främja likvärdigheten vid 

bedömning. Att all bedömning blir likvärdig är inget som kan garanteras enligt Per Måhl som 

en yrkesverksam pedagog. Han menar att nationella proven är felkonstruerade och att det 

direkt påverkar eleven negativt (Måhl, 2013). I en undersökning visade resultaten att de 

nationella proven i ämnena historia och religion till stor del ligger i linje med respektive 

ämnes syftesdel i Lgr 11. Detta genomfördes genom att ställa kunskapskraven i läroplanen 

Lgr 11 mot innehållet i de nationella proven inom historia och religion för årskurs 6. 

Förmågorna att hantera källor återfanns i både historia och religion. Historia hade en tydligare 

inriktning mot faktakunskap medan religion hade en inriktning mot förmågan att reflektera 

och analysera (Borgelind & Mekhelif, 2016, s.54). För ämnet biologi menar Skolverket att 

förmågorna begreppskunskap och procedurkunskap ska prövas (Skolverket, 2014, s. 156–

157). 

   Med ovan nämnda förutsättningar vill denna uppsats vidare undersöka hur de nationella 

proven i biologi används för en likvärdig bedömning. Detta görs genom att ställa 

kunskapskraven i läroplanen Lgr 11 mot innehållet i nationella proven inom biologi för 

årskurs 6.  Forskaren Christian Lundahl tar i sin avhandling Varför nationella prov? – 

framväxt, dilemman, möjligheter upp att nationella proven inte prövar alla kunskapskrav och 

förmågor i läroplanen samt att det som prövas sker i olika utsträckningar (Lundahl, 2009, s. 

13–14). Variationen av förmågor som prövas och i vilken omfattning förmågorna prövas kan 

upptäckas genom en kartläggning av till vilken grad innehållet i Lgr 11 överensstämmer med 

de nationella proven.  

   Andra forskare menar att det finns ett behov av att vidare undersöka och kartlägga den 

problematik som kan uppkomma genom ett nationellt prov. Steve Wretman menar att 

möjligheterna att prövas inom olika förmågor i de nationella ämnesproven är begränsade och 
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att det direkt påverkar bedömningssituationen. Förmågor som exempelvis analysera och 

resonera prövas i en liten utsträckning (Wretman, 2015). 

    På grund av den tids- och storleksbegränsning denna uppsats har väljer jag att endast 

behandla de nationella proven i biologi samt kunskapskraven för betyget E i biologi inom Lgr 

11. Att titta på betygskriterier endast upp till E nivå har sina fördelar eftersom att det är 

minimikravet av vad eleverna förväntas klara av. Detta ger den tydligaste bilden av vad 

eleverna förväntas klara av på riksnivå och också vilka grundläggande krav som ställs på 

eleverna. Eventuella tendenser som går att återfinna i resultatet kan visa på potentiella brister 

även i andra ämnen än enbart biologi. 

   Samstämmighet är ett nyckelbegrepp i min uppsats som syftar till vilken grad de nationella 

proven i biologi överensstämmer med kunskapskraven i Lgr 11. Innebörden av begreppet 

samstämmighet kommer att förklaras mer ingående i min teoretiska utgångspunkt. 

1.1 Syfte & frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att få ökad förståelse för kunskapsprövningen inom de nationella proven i 

biologi för årskurs 6. Undersökningen ska undersöka i vilken omfattning de olika 

kunskaperna och förmågorna prövas i de nationella proven i biologi genom att ställa dessa i 

relation till kunskapskraven i Lgr 11. Utifrån detta har två frågeställningar formulerats: 

• I vilken omfattning prövas kunskaperna och förmågorna i de nationella proven i 

biologi för årskurs 6?  

• Hur väl överensstämmer de nationella proven i biologi för årskurs 6 med 

kunskapskraven angivna i Lgr 11 gällande de kunskaper och förmågor som ska prövas 

samt omfattningen av dessa? 

2. Tidigare forskning 

Någon tidigare forskning kring till vilken grad de nationella ämnesproven i de 

naturorienterande ämnena för årskurs 6 överensstämmer med kunskapskraven i Lgr 11 har jag 

inte funnit. Tidigare forskning kommer bestå av forskning kring samstämmighet mellan prov 

och styrdokument utifrån ett bedömningsperspektiv.  

   Rosenlund (2011) har undersökt i vilken utsträckning gymnasielärare i historia delar den 

syn som framträder i kursplanen (Lpo94) samt hur dessa lärare prövar och bedömer elevers 

kunskaper. Undersökningen visade att endast en tredjedel av målen och kriterierna av 

kursplanen prövas och bedöms i lärarnas provmaterial samt att en del av provfrågorna inte 
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prövar mål eller kriterier som återfinns i läroplanen. Rosenlund menar på att elever kan bli 

påverkade i sin inlärningsstrategi samt att de möjligtvis inte kan särskilja det som är viktig 

kunskap i ämnet ifrån mindre viktig kunskap. 

   Korp (2006) har i sin avhandling undersökt olika gymnasieskolor med syftet studera på hur 

lärare använder de nationella proven samt vilka problem som uppstår när lärare använder 

nationella proven som en funktion för likvärdig bedömning. Undersökningen visade att olika 

skolor använder sig av de nationella proven olika samt att detta påverkar en likvärdig 

bedömning. Korp menar på att en del lärare inte anpassar lektionsundervisningen efter de 

nationella proven vilket resulterar i att uppgifter på proven blir för komplicerade för en del 

elever. Skillnaderna i undervisning i relation till de nationella proven är inte enbart mellan 

yrkes- och studieförberedande program utan samma program kan se olika ut i olika skolor. 

Skillnaden i hur de olika programmen och skolorna använder sig av nationella proven som 

stöd för en likvärdig bedömning mynnar ut i att bedömningen på så sätt blir orättvis. 

   Jansson (2011) har i sin avhandling undersökt lärarprov gjorda av samhällskunskapslärare i 

olika gymnasieskolor med syftet att ta reda på till vilken grad kursplanen överensstämmer 

med proven. Detta genomförs genom att analysera proven för att se vilka kunskaper elever 

prövas i. Analysen visar att olika lärare konstruerar olika prov med syfte att pröva olika 

områden. Samtliga kursmål prövas inte i lärarproven som resulterar i att elever inte får 

möjligheten att uppnå de förmågor som kursplanen efterfrågar. 

   Johansson (2014) har i sin uppsats undersökt till vilken grad de nationella proven i historia 

för årskurs 9 överensstämmer med kunskapskraven i Lgr 11. Analyserna av delproven visar 

att fördelningen av provfrågor i relation till kunskapskrav är ojämn där få kunskapskrav 

prövas i majoriteten av provfrågorna. Johansson har även upptäckt att elever inte prövas inom 

alla kunskapskrav samt att ett fåtal frågor är svåra att relatera till något kunskapskrav.  

   Jönsson & Thornberg (2014) har i deras vetenskapliga artikel undersökt nationella prov ur 

ett bedömningsperspektiv där de anser att proven är begränsade i hur de skall utföras. Proven 

ska främja en likvärdig bedömning och är därför i de flesta fallen korta och skriftliga. Detta 

medför en begränsning sett till att pröva alla förmågor i kursplanen inom alla ämnen som 

prövas i de nationella proven.  

   Forsberg & Lindberg (2010) har analyserat den utbildningsvetenskapliga forskningen om 

bedömning för grundskolan och gymnasieskolan. Forsberg & Lindberg har i deras tolkning av 

analyserna kommit fram till att de kunskapsmål som samhället anser vara viktiga för skolan 

prioriteras i bedömningssituationer. Denna tolkning har gjorts genom en kartläggning där 

författarna kollat på samstämmigheten mellan bedömning och kursplan.  
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3. Metod och material 

I detta avsnitt redogörs för metod, material samt avgränsningar. 

3.1 Textanalys 

Den övergripande metoden i denna uppsats är textanalys. Denna form av analys är vald för att 

kunna bryta ner ett material i mindre delar och med hjälp av dessa delar förstå en helhet. 

Forskarna Bo Johansson och Per Olov Svedner menar på att praktiskt sett sker textanalysen 

genom närläsning. Närläsning syftar till att genom aktiv läsning kunna ta ut det väsentliga i 

texten samt betydelsen av texten sett ur ett visst perspektiv.  Forskarna tar även upp 

problematiken med en metod som närläsning då den utförs subjektivt, samma text kan tolkas 

olika oavsett givet perspektiv (Johansson & Svedner, 2010, s. 57). Problematiken medför 

svårigheter i att åstadkomma intersubjektivitet, alltså att olika forskare får likadana resultat 

vid samma undersökning. 

   Som tidigare nämnt är textanalys övergripande och den mest relevanta metoden av 

textanalys för mitt arbete är innehållsanalys. Forskarna Göran Bergström & Kristina Boréus 

menar att den metod som är lämpligast i sökandet efter mönster i större material är 

innehållsanalys (Bergström & Boréus, 2006, s. 46). Utifrån definitionen av innehållsanalys 

kan detta härledas till mitt material där kunskaper och förmågor utgör ”mönster” medan 

”större material” ses som mängden provfrågor samt kunskapskraven i Lgr 11 som jag 

granskar.  

   Forskaren Alan Bryman har i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder brutit ned 

innehållsanalys i två underkategorier: kvantitativ innehållsanalys som exempelvis kan avse att 

räkna antal gånger ett visst ord förekommer i ett material alltså att kvantifiera ett innehåll. 

Den andra underkategorin är kvalitativ innehållsanalys som exempelvis innebär att en 

granskning av ett prov görs för en djupare tolkning av provets innehåll (Bryman, 2008).  

3.2 Material 

Materialet för denna uppsats består av de nationella proven i biologi för årskurs 6 samt Lgr 

11:s kunskapskrav i biologi för årskurs 6. Från de nationella proven har jag använt samtliga 

uppgifter från biologi som är fördelade i tre delprov. 

3.2.1 Avgränsningar 

Från Lgr 11 har jag valt att endast kategorisera de kunskapskrav för biologi som uppfyller 

betyget E. Anledningarna till avgränsningen beror på att en kategorisering av alla 
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betygsnivåer kräver mer tid än den tidsbegränsning uppsatsen har samt att betyget E är det 

lägsta kravet för att en elev ska bli godkänd i ett ämne. För att inte påverka analysdelen av de 

nationella proven har jag valt att inte använda mig av bedömningsanvisningar eller 

lärarinformation som medföljer de nationella proven. 

4. Teoretisk utgångspunkt 

I denna del redogörs det för de teoretiska modeller och begrepp som är relevanta för denna 

uppsats, och som även är grund för avsnitten analys samt slutsats & diskussion. 

4.1 Samstämmighet 

Forskaren Norman L.Webb har i sin vetenskapliga artikel Criteria for Alignment of 

Expectations and Assessments in Mathematics and Science Education definierat 

samstämmighet inom skolans värld som i det här fallet avser till vilken grad bedömning och 

läro- och kursplaner överensstämmer med varandra samt hur samverkar dessa två delar för att 

ge elever möjligheten att bli likvärdigt bedömda (Webb, 1997, s. 2). Eleverna får en större 

möjlighet att bli likvärdigt bedömda om exempelvis lärarproven (bedömning) har en hög grad 

av samstämmighet med kunskapskraven (läro- och kursplaner). 

   Näsström menar att utbildningsystemet utöver bedömning och läro- och kursplaner även 

består av ytterligare tredje del som är undervisning. Dessa tre delar utgör vanligtvis arbetet för 

samstämmighet i utbildningssammanhang (Näsström, 2008, s. 65).  

   Denna uppsats tillvägagångssätt är att kartlägga samstämmigheten mellan kunskapskrav 

(läro- och kursplaner) samt nationella prov (bedömning) och därför kommer den tredje 

aspekten inom utbildningssammanhang, undervisning, inte att vara en del av uppsatsen. 

   I avsnitt 5.1 Om analysprocessen och i avsnitt 6.3 Övergripande diskussion redogörs 

ytterligare för samstämmighet. 

4.2 Blooms reviderade taxonomi 

Taxonomi är ett övergripande begrepp som består av många underkategorier. Att definiera 

begreppet taxonomi skulle innebära att tala om utformning av klassificeringssystem. I den här 

uppsatsen utgår jag från underkategorin och definitionen att taxonomi betyder vetenskapen 

om indelning, alltså strukturering av objekt och relationen mellan dessa. 

   Sett till arbetet med samstämmighet inom skolans värld arbetas det mycket utifrån en 

taxonomi (Jansson, 2011; Näsström, 2008; Rosenlund, 2011) som heter Blooms reviderade 

taxonomi. Denna taxonomi har sitt ursprung i Blooms taxonomi från 1956 men har 
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vidareutvecklats och anpassats till dagens skola (Krathwohl, 2002, s. 212-213). 

 

 

(Översättning av Umeå universitet, utifrån Krathwohl, 2002, s. 215; större format i bilagor) 

Gunilla Näsström har i sin avhandling Measurement of Alignment between Standards and 

Assessment diskuterat hur användbara olika analysmodeller är för att finna samstämmighet i 

två av utbildningsystemets tre olika delar, bedömning och läro- och kursplaner. I sin 

avhandling beskriver hon analysmodellen, Blooms reviderade taxonomi, som ett alternativ för 

att mäta samstämmighet mellan utbildningsystemets olika delar (Näsström, 2008, s. 68).   

   Tabellen ovan (Blooms reviderade taxonomi) utgör två dimensioner i form av 

kunskapsdimensionen samt dimensionen för kognitiva processer där undervisningsrelaterade 

objekt ska placeras in i de tomma vita cellerna. Dessa två dimensioner har övergripande 

kategorier kopplade till mer specifika underkategorier, alla dessa kategorier kommer att 

beskrivas utförligt i avsnitten 4.3 och 4.4. 

   Kunskapsdimensionens övergripande kategorier anger fyra olika sorters kunskaper som 

innefattar vad eleven prövas inom (vad eleven ska kunna): faktakunskap, begreppskunskap, 

procedurkunskap och metakognitiv kunskap. Dessa olika kunskaper ligger i en skala från 

konkret till abstrakt där exempelvis faktakunskap anses vara mer konkret än begreppskunskap 

medan metakognitiv kunskaps anses vara den mest abstrakta kunskapen bland de fyra olika 
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övergripande kategorierna. Näsström menar även på att det finns en viss överlappning mellan 

begrepps- och procedurkunskap men att procedurkunskaps ändå anses vara mer abstrakt än 

begreppskunskap (Näsström, 2008, s. 68). 

   Dimensionen för kognitiva processer anger hur kunskapen används (vad eleven ska göra) 

och består av sex övergripande kategorier: minnas, förstå, tillämpa, analysera, värdera och 

skapa. Likt kunskapsdimensionens skala finns det en fördelning i hur komplicerade de 

kognitiva processerna anses vara i sitt utförande. Minnas har en låg grad av kognitiv 

komplexitet medan skapa anses ha en hög grad av komplexitet. Enligt Näsström finns det 

ingen form av överlappning mellan processerna (Näsström, 2008, s. 69). 

   De som ligger bakom konstruktionen av Blooms reviderade taxonomi klargör att det finns 

en hierarkisk ordning inom kunskap som går från mindre komplex till mer komplex 

(Rosenlund, 2011, s. 86). 

   Författarna bakom den reviderade taxonomin lyfter tre huvudsakliga anledningar till att 

använda taxonomin. Den första anledningen är att det blir tydligare vad eleven behöver göra 

för att uppnå ett kunskapsmål. Sett ur lärarens perspektiv tydliggörs detta med taxonomins två 

dimensioner och kopplingen mellan dessa, alltså vad eleven ska kunna och vad eleven ska 

göra enligt taxonomin. Den andra anledningen är den ökade insikten i hur taxonomin visar till 

vilken grad kunskapskrav (läro- och kursplaner) och nationella provfrågor (bedömning) 

överensstämmer. Den tredje anledningen är att användningen av begreppen inom de två 

dimensionerna underlättar kommunikationen kring vad eleverna prövas inom samt inte prövas 

inom (Rosenlund, 2011, s. 74–75). 

   Blooms reviderade taxonomi är förenat med både fördelar och nackdelar likt de flesta 

analysmodeller. Fördelen är att Blooms reviderade taxonomi är ett verktyg som tidigare 

använts med framgång (t.ex. Rosenlund, 2011; Johansson, 2014). En nackdel med Blooms 

reviderade taxonomi är att det kan uppstå problem vid kategorisering av ett innehåll. Vid 

dessa tillfällen kan innehållet i exempelvis en provfråga vara konstruerad på ett sätt som gör 

det svårt att avgöra vilken cell provfrågan ska placeras i och med att det som prövas passar in 

i båda cellerna inom taxonomin (Rosenlund, 2011, s. 75). Blooms reviderade taxonomi har 

även stött på kritik i och med att kunskapstyperna samt de kognitiva processerna inom 

taxonomin är hierarkiska. Detta innebär att kunskapen ses som en stegvis utveckling, alltså en 

additiv kunskapsuppfattning (Rosenlund, 2011, s. 75). Skribenten och pedagogen Björn 

Kindenberg är inte för en additiv kunskapsuppfattning då han menar på att det inte ska finnas 

någon hierarki mellan förmågorna. Han menar att kunskapsprogressionen ska finnas inom 

förmågorna i olika nivåer och inte stegvis mellan förmågorna (Kindenberg, 2010). 
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Konstruktörerna av Blooms reviderade taxonomi menar dock att förmågorna tillsammans 

utvecklar eleven och inte förmågorna var för sig, vilket tyder på att det inte finns en stegvis 

utveckling som taxonomin fått kritik för (Rosenlund, 2011, s.86).  

   I avsnitt 4.3 och 4.4 kommer jag att redogöra för samtliga huvud- och underkategorier för 

kunskapsdimensionen och de kognitiva processerna. Alla kategorier kommer att beskrivas 

även om jag inte använder mig av samtliga i mitt analysarbete. Detta för att ge er läsa alla 

verktyg som jag använt mig av då ni kan komma att ha en annan tolkning av ett innehåll där 

ni exempelvis anser att det innehållet stämmer bättre in under en kategori som jag inte använt 

mig av.  

4.3 Kunskapsdimensionen 

Kunskapsdimensionen innefattar vad eleven prövas inom. Kunskapstyperna inom 

kunskapsdimensionen är hierarkiskt indelade i en skala från konkret till abstrakt enligt 

följande: minnas, förstå, tillämpa, analysera, värdera och skapa (Rosenlund, 2011, s. 77-80). 

Nedan kommer alla över- och underkategorier beskrivas utifrån min tolkning av 

kunskapstyperna som Rosenlund har redogjort för i sin avhandling.    

4.3.1 Faktakunskap 

Olika bitar av sammansatta fakta kring de grundläggande delarna av ett ämne benämns 

faktakunskap. Dessa kan delas upp i två underställda kategorier: 

   Terminologi utgörs av de mest basala vokabulärerna och uttrycken inom ett ämne. 

   Specifika detaljer beskriver mindre delar av kunskap som kan sättas i ett större 

sammanhang. 

4.3.2 Begreppskunskap 

Kategorier, modeller, teorier och relationerna mellan dem benämns begreppskunskap. 

Begreppet omfattar även kunskap om hur en helhet kan byggas upp genom sammansättning 

av olika bitar av fakta. Begreppskunskap har tre underkategorier: 

   För att binda samman existerande fakta som finns i faktakunskapens underkategorier 

(terminologi och specifika detaljer) används klassificeringar och kategorier. Handlingen i en 

enstaka roman är ett exempel på faktakunskap, men att ha kunskap kring vad olika romaner 

har gemensamt är begreppskunskap. 

   Principer och generaliseringar beskriver hur bitar av fakta sammansätts för att bilda större 

begrepp samt beskriver relationerna mellan dessa. 

   Teorier, modeller och strukturer beskriver hur flera begrepp tillsammans kan sättas samman 

i en modell, teori eller struktur. Ett exempel på detta är ett paradigm. 
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4.3.3 Procedurkunskap 

Procedurkunskap beskriver hur man genomför något. Den beskriver hur man löser både enkla 

och svåra problem. Begreppet delas upp i tre under kategorier: 

   Ämnesspecifika färdigheter behandlar kunskap kring vilka färdigheter som krävs för att nå 

ett visst resultat inom ett ämne. Ska man använda ett uppslagsverk för att ta reda på när 

Gustav Vasa föddes behöva man till exempel färdigheten i hur man använder verket. 

   Ämnesspecifika tekniker och metoder behandlar kunskap om hur man löser ett problem 

inom ett ämne. Exempel på detta är att använda källor och genomföra komparativa analyser i 

syfte att fastställa den mest lämpliga för den specifika uppgiften. 

   Kriterier för att avgöra när man ska använda metoder behandlar hur man väljer vilken 

metod som ska användas för att lösa en uppgift. För att göra det behöver man ha kunskap om 

flera metoder och har förmågan att välja och motivera den för uppgiften mest lämpliga. 

4.3.4 Metakognitiv kunskap 

Metakognitiv kunskap beskriver på individnivå kunskap kring lärande i allmänhet. 

Kunskapsområdet ser på lärandet ur ett övergripande perspektiv, hur man lär sig och lärandets 

innebörd. Metakognitiv kunskap delas in i följande tre underkategorier: 

   Strategisk kunskap omfattar kunskap om olika sätt att beskriva människans lärande och 

tänkande. Kunskap om området ger möjligheten att avgöra vilka teorier som är mer eller 

mindre effektiva i en specifik lärandesituation. 

   Kunskap om inlärningsfrågor avhandlar teorier om att kognitiva processer har olika 

svårighetsnivåer. Ett exempel från skolans värld kan vara att en elev är medveten om att 

analyserande av en text är en mer komplex uppgift än att memorera glosor. 

   Kunskap om sig själv behandlar kunskap kring självinsikt. Det handlar om individens 

medvetenhet om sina egna styrkor och svagheter i fråga om lärande, samt om samspelet 

mellan dessa vid kunskapsinhämtning. 

4.4 Dimensionen för kognitiva processer 

Dimensionen för kognitiva processer innefattar vad eleven gör med den kunskap som ska 

prövas enligt kunskapsdimensionen. De kognitiva processerna är hierarkiskt indelade utefter 

hur komplicerade de anses vara i sitt utförande. Indelningen ser ut enligt följande: minnas, 

förstå, tillämpa, analysera, värdera och skapa (Rosenlund, 2011, s. 80-84). Nedan kommer 

alla över- och underkategorier beskrivas utifrån min tolkning av de kognitiva processerna som 

Rosenlund har redogjort för i sin avhandling.    
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4.4.1 Minnas 

Förmågan att minnas är en färdighet som är avgörande för människors inlärning och ett 

villkor som måste uppfyllas för att kunna hantera mer avancerade kognitiva processer. 

Förmågan har två underkategorier: 

   Känna igen innebär att tillgänglig information jämförs med långtidsminnet. 

   Komma ihåg innebär att man utifrån en given situation hämtar relativ information från 

långtidsminnet. ”Vilken författare skrev denna bok?” 

   Skillnaden mellan dessa två underkategorier är mängden information som eleven använder 

för att finna rätt svar. 

4.4.2 Förstå 

Förstå behandlar förmågan att sammanföra ny information med egen förförståelse.  

Förmågan förståelse har sju underkategorier: 

   Tolka innebär att eleven omvandlar viss information till annan form. Till exempel ord till 

bild. Ett exempel kan vara att läsa en beskrivning av en gård och sedan rita gården utifrån 

beskrivningen. 

   Exemplifiera innebär att eleven utifrån viss given information ger konkreta exempel 

   Klassificera innebär att information kategoriseras i en bredare kategori av eleven. För att 

förstå sammanhanget behöver eleven emellertid kunna identifiera mönster. 

   Sammanfatta innebär att eleven kan förstå och redovisa det väsentliga i något. Ett exempel 

kan vara att läsa en artikel och skriva en sammanfattning av det man läst. 

   Dra slutsatser innebär att eleven kan komma till ett resultat genom att lägga samma 

enskilda bitar. Begreppet innebär också eleven ska kunna förklara relationen mellan de 

enskilda bitarna och resultatet. 

   Jämföra med detta avses att eleven kan identifiera skillnader och likheter mellan olika 

exempel. 

   Förklara innebär att eleven kan se orsakssambandet i en händelsekedja. Eleven ska även 

kunna förklara sambandet. 

4.4.3 Tillämpa 

Tillämpa avser förmågan att kunna nyttja olika metoder för att utföra uppgifter eller 

problemlösning. Tillämpa har två underkategorier: 

   Verkställa avser att eleven nyttjar en av denne känd metod för att komma fram till rätt svar. 

I återkommande övningar är detta vanligt eftersom eleven i dessa fall använt metoden tidigare 

på liknande uppgifter. 
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   Applicera avser att eleven väljer mellan olika metoder och använder dessa på en uppgift 

som denne tidigare inte har utfört. Applicering är vanligast förekommande i fall där eleven 

kommer i kontakt med ett nytt arbetsområde. 

4.4.4 Analysera 

Analysera avser förmågan att bryta material till mindre delar samt att kunna ta ställning till 

hur dessa förhåller sig till varandra. Vidare handlar analysen om att kunna se sambandet 

mellan den övergripande strukturen och dess mindre delar. Analysera har tre underkategorier: 

   Särskilja innebär att en elev kan bedöma hur relevant varje enskild del är i sammanhanget. 

Eleven ska kunna skilja mellan olika delar av ett material. Som ett exempel kan nämnas att 

om en uppgift går ut på att ta reda på de största skillnaderna mellan ett päron och en 

honungsmelon så är respektive frukts olika innehåll mer relevant än det faktum att de har 

olika former. 

   Organisera avser det faktum att eleven ska kunna bedöma vilka delar som ingår i ett 

material samt hur dessa förhåller sig till varandra. Eleven måste också kunna förstå hur dessa 

hör ihop i en sammanhängande struktur. Som ett exempel kan nämnas att om en elev fått 

uppgiften att skriva en tidningsartikel, så kan delarna exempelvis bestå i brödtext och 

rubriker. 

   Tillskriva avser att eleven kan uppfatta en åsikt eller värdering i en textmassa. Detta handlar 

ofta om att elev ska kunna läsa mellan raderna. 

4.4.5 Värdera 

Värdera handlar om förmåga att ta omdömeställning i en given situation. Det kan exempelvis 

handla om att ta ställning till vardagliga företeelser eller moraliska dilemman och värdera för 

och nackdelar utifrån situationers förutsättningar. Värdera har två underkategorier: 

   Kontrollera innebär att eleven ska kunna bearbeta ett material och genom kognitiva 

processer komma fram till en logisk slutledning utifrån materialet. Ett praktiskt exempel kan 

vara att en elev får ta del av ett författat material. Genom att bearbeta materialet kan eleven 

komma fram till generella tendenser som till exempel ett källkritiskt ställningstagande då 

materialet speglar vaga eller osanna antaganden. 

   Kritisera innebär att eleven ska kunna lägga ett eget omdöme utifrån sina föreställningar 

och situationen. I kontrollkategorin kan eleven framföra en slutledning av att ett material är 

osant genom källkritisk slutledning. I kritiken där omdömet ska placeras tar eleven ett 

ställningstagande att t.ex. falska källor och osanna antaganden inte är bra. Detta berör även 

moraliska dilemman där eleven kan slutleda och sammanfatta vad det moraliska dilemmat 
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handlar om i under det första steget för att sedan ta en position utifrån det bearbetade 

dilemmat och då avlägga ett omdöme. 

4.4.6 Skapa 

Skapa handlar om att genom kreativitet och logisk slutledning kunna ta sig an ett materialets 

delar och sätta ihop dem till en helhet. Det som skiljer skapa från andra kunskapsdimensioner 

är att det här handlar om att producera och utforma ett eget material som t.ex. en presentation 

utifrån ett annat material, t.ex. en bok eller en film. Skapa har tre underkategorier: 

   Generera som innefattar elevens förmåga att ta till sig ett problem och på egen hand komma 

fram till potentiella lösningar på problemet. Att kunna generera lösningar kräver kreativt 

tänkande och god problemlösning. 

   Planera innebär att eleven efter att den kommit fram till en lösning kan använda den för att 

arbeta fram en metod som kan realisera idén. Planen innehåller alltså en metod som går att 

använda för att nå fram till lösningen. 

   Producera innebär att eleven kan ta lösningen och metoden och praktiskt genomföra den. 

Detta innebär att alla steg i underkategorin skapa teoretiskt är genomförbara. Genom logisk 

slutledning och kognitiva processer ska eleven alltså kunna tänka ut vad en potentiell lösning 

skulle kunna vara, planera fram en metod för att nå fram till lösningen, och slutligen sätta 

planen i verket.  

5. Analys 
I detta avsnitt behandlas analysdelen. Först förklaras analysprocessen sedan följs den upp av 

en exempelanalys. Därefter genomförs den huvudsakliga analysen av kunskapskraven i Lgr 

11 samt nationella provfrågorna i biologi. Detta avsnitt avslutas med en kartläggning av 

samstämmighet mellan kunskapskraven och provfrågorna. 

5.1 Om analysprocessen  

Processen syftar till att kartlägga kunskapskraven i Lgr 11 samt de nationella provfrågorna i 

biologi. Med analysmodellen, Blooms reviderade taxonomi, uppstår möjligheten att 

kategorisera dessa två delar samt ställa dessa mot varandra. Detta görs genom att läsa och 

tolka de nationella provfrågorna samt kunskapskraven för att kunna bryta ner innehållet. Detta 

placeras sedan in i specifika underkategorier kopplade till mer övergripande kategorier inom 

taxonomins två olika dimensioner, kunskapsdimensionen samt dimensionen för kognitiva 

processer, som tillsammans bildar en tabell som är lättöverskådlig.  

   De undervisningsrelaterade objekten som i den här processen består av kunskapskrav och 
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nationella provfrågor innehåller ett substantiv (eller en substantivfras) och ett verb (eller en 

verbfras). Substantivet anger kunskapstypen som eleven ska kunna, alltså vad eleven prövas 

inom. Verbet anger den kognitiva process som eleven ska använda, alltså hur kunskapen 

används. Denna process avgör var objektet ska placeras inom taxonomins två dimensioner 

(Rosenlund, 2011, s. 75).  

   Grammatiskt kan en substantivfras (eller nominalfras) definieras som ett (ibland flera) 

substantiv med framförställda eller efterställda attribut. I analysen är det inte alltid de mest 

överordnade nominalfraserna som väljs ut, utan de som bedöms som mest betydelsebärande 

för kunskapstypen (Holm & Larsson, 2010, s. 69). 

   En verbfras definieras här som meningens verb (ett eller flera). Ibland räknas även 

efterföljande objekt eller adverbial till verbfrasen om de bedöms beteckna en handling. I 

några fall räknas även substantiveringar (t.ex. förklaring) till verbfraser (Bolander, 2010, s. 

158). 

   Om ett objekt anses bestå av flera kunskapstyper eller kognitiva processer placeras objektet 

utefter den hierarkiska fördelningen av kategorier inom dimensionerna. Den kategori som är 

mest abstrakt/komplex i relation till objektet är därmed den kategori som ska beskrivas i 

analysprocessen (Rosenlund, 2011, s. 89). 

   Jag har valt att kategorisera objekt som passar in under flera kategorier enligt Rosenlunds 

tillvägagångsätt. Det finns däremot fler tillvägagångsätt för hur objekt kan kategoriseras om 

de anses passa in under flera kategorier som exempelvis Multikategorisering. Det innebär att 

ett objekt som prövar flera kategorier placeras in under samtliga kategorier i taxonomitabellen 

och inte endast den kategori som är mest abstrakt/komplex (Näsström, 2008). Jag väljer dock 

att kategorisera objekt utefter det som är mest abstrakt/komplext för att visa vilken 

kunskapsnivå som krävs av en elev för att uppnå objektets högst ställda krav. 

   Det finns svårigheter i att göra en analys av den här typen objektiv och därav har jag valt att 

framhäva transparensen i analysprocessen. Alla objekt i processen kommer därmed att 

beskrivas så detaljerat som möjligt för att ge läsaren möjlighet att reflektera över mina 

tolkningar huruvida dessa anses vara riktiga eller felaktiga (jfr Rosenlund, 2011, s. 89; 

Jansson, 2011, s. 39).  

5.2 Exempelanalys 

Nedan kommer en exempelanalys att återges för att ge läsaren en inblick i hur tankeprocessen 

går till vid kategorisering av ett kunskapskrav. Tillvägagångsättet för en provfråga är 

densamma. Under bilagor finner ni två tabeller. Bilaga 2 - kunskapsdimensionen samt bilaga 
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3 - dimensionen för kognitiva processerna där alla huvud- och underkategorier står 

sammanfattade. Dessa använder jag mig av under processens gång. Jag rekommenderar att 

läsaren av analysprocessen nedan att göra det med bilagorna vid sidan om för att lättare förstå 

tillvägagångssättet.  

5.2.1 Exempel på analys  

Nedan behandlas ett av Lgr 11:s kunskapskrav som ska kategoriseras in i Blooms reviderade 

taxonomi. Kunskapskravet kommer att benämnas som K1 vilket innebär att det är det första 

kunskapskravet som står uppskrivet i avsnittet för kunskapskrav i Lgr 11. 

 

K1: Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och 

ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt 

som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. 

Jag börjar med att leta efter substantivet eller substantivfrasen som finns i kunskapskravet, för 

att kunna bestämma vilken typ av kunskap detta behandlar, alltså vad eleven ska kunna. 

Under analysprocessen tas all överflödig information i kunskapskravet bort som exempelvis 

ordet ”eleven” som är återkommande i alla kunskapskrav. All form av information som tas 

bort i analysprocessen har ett eget stycke där informationen förklaras men utan att bli 

analyserad.  

   Jag finner att substantivfrasen i detta kunskapskrav är ” enkla frågor som rör hälsa, 

naturbruk och ekologisk hållbarhet”. Med hjälp av tabellen för kunskapsdimensionen (Bilaga 

2) kan jag nu kan jag nu undersöka substantivfrasen och vilken huvud- och underkategori den 

passar in i. Jag anser att substantivfrasen passar in i underkategorin specifika detaljer som 

behandlar hur mindre delar av kunskap som kan sättas i ett större sammanhang. 

Substantivfrasen, ”enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet”, består av 

delar av kunskap. Det större sammanhanget kan exempelvis vara en form av sjukdom som 

kan förstås endast om eleven besitter denna kunskap. 

   Utifrån denna tankeprocess gör jag bedömningen att substantivfrasen passar in i specifika 

detaljer som är en underkategori för kunskapstypen faktakunskap. 

   Ovan har jag slutfört den första delen av analysprocessen som är att kategorisera 

substantivfrasen. Nu går jag vidare till den andra delen i analysprocessen som innebär att 

urskilja verbfrasen eller verbfraserna i kunskapskravet. Detta gör jag för att kunna ta reda på 

vilken kognitiv process eleven ska prövas inom. Med ”prövas inom” syftar jag till vad eleven 

ska göra för att uppfylla kravet som ställs inom kunskapsdimensionen. Verbfrasen är ”kan 
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samtala om och diskutera... genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt 

som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt”. Med hjälp av tabellen för kognitiva 

processer (Bilaga 3) kan jag nu undersöka verbfrasen och vilken huvud- och underkategori 

den passar in i. I underkategorin kritisera finner jag att eleven ska kunna lägga ett eget 

omdöme utifrån sina föreställningar och situationen. I kontrollkategorin kan eleven framföra 

en slutledning av att ett material är osant genom källkritisk slutledning. I kritiken där 

omdömet ska placeras tar eleven ett ställningstagande att t.ex. falska källor och osanna 

antaganden inte är bra. Detta berör även moraliska dilemman där eleven kan slutleda och 

sammanfatta vad det moraliska dilemmat handlar om under det första steget för att sedan ta en 

position utifrån det bearbetade dilemmat och då ge ett omdöme. Denna underkategori 

stämmer överens med min tolkning av verbfrasen som är att eleven i diskussioner ska kunna 

bemöta åsikter och ge sitt omdöme i frågor som berör hälsa, naturbruk och ekologisk 

hållbarhet.  

   Utifrån denna tankeprocess gör jag bedömningen att verbfrasen passar in i kritisera som är 

en underkategori för kognitiva processen värdera. 

   Jag placerar då in K1 i den cell där faktakunskap möter värdera. 

 

Kunskaps- 
dimensionen 

 

 

Kognitiva processer 

Minnas Förstå                             Tillämpa Analysera Värdera Skapa 

Faktakunskap     K1  

Begrepps-

kunskap 

      

Procedur-

kunskap 

      

Metakognitiv 

kunskap 
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5.3 Analys 

Detta avsnitt består av tre delar som behandlar följande: En kategorisering av Lgr 11:s 

kunskapskrav för biologi, en kategorisering av det nationella provet i biologi för årskurs 6 

som är uppdelat i tre delprov samt en avslutade del där samstämmigheten mellan 

kunskapskraven och de nationella proven kartläggs. 

5.3.1 Kategorisering av Lgr 11 

Nedan kategoriseras Lgr 11:s kunskapskrav för biolog. I början av alla kategoriseringar står 

bokstaven ”K” samt en siffra. Bokstaven ”K” anger att det är ett kunskapskrav och siffran 

anger vilket kunskapskrav som kategoriserats. 

 

K1: Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och 

ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt 

som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.  

Den substantivfras som detta mål anger att eleven ska ha kunskap om är: 

”enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet”. Eleven ska känna till de 

mest grundläggande faktabitarna av ämnesområdena för att kunna förstå dem i ett större 

sammanhang samt samtala kring dessa områden. Detta ryms inom specifika detaljer som är en 

underkategori för kunskapstypen faktakunskap. 

   De verbfraser som visar vad eleven ska kunna göra är: 

   ”kan samtala om och diskutera” samt ”genom att ställa frågor och framföra och bemöta 

åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt” (”genom att … 

åsikter” är ett adverbial för att det betecknar hur eleven ska kunna samtala och diskutera).  

I underkategorin känna igen ingår det att eleven utifrån en given situation hämtar relativ 

information från långtidsminnet som i den här bemärkelsen syftar på eleven ska komma ihåg 

grundläggande kunskaper om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet för att kunna samtala 

och diskutera kring områdena vilket placerar detta kunskapskrav i den kognitiva processen 

minnas. Dock syftar verbfrasen ”genom att… framåt” på att eleven i diskussioner även ska 

kunna bemöta åsikter och ge sitt omdöme i frågor. Detta ryms inom kritisera som är en 

underkategori för kognitiva processen värdera. Värdera anses vara en mer komplex process 

än minnas och därav placeras K1 i den processen. 

   K1 placeras i den cell där faktakunskap möter värdera. 
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K2: Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och 

för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. 

De substantivfraser som detta mål anger att eleven ska ha kunskap om är: 

”naturvetenskaplig information” samt ”informationens och källornas användbarhet”. Eleven 

ska ha kunskap kring vilken/vilka metoder som används för att lösa specifika problem. I detta 

fall ska eleven använda källor för att söka information som är en metod. Detta ryms inom 

ämnesspecifika tekniker och metoder som är en underkategori för kunskapstypen 

procedurkunskap. 

De verbfraser som visar vad eleven ska kunna göra är: 

”kan söka” samt ”använder då olika källor och för enkla resonemang”. Underkategorin, 

verkställa, som hör under kognitiva processen tillämpa avser att eleven nyttjar en känd metod 

för att komma fram till rätt svar som i det här avseendet syftar till att eleven kan söka 

naturvetenskaplig information genom exempelvis internet eller i böcker. 

Underkategorin, kritisera, som hör under kognitiva processen värdera avser att eleven ska 

kunna lägga ett eget omdöme som i det här avseendet syftar till att eleven avgör källornas 

användbarhet beroende på hur relevanta de anses vara för uppgiften. Värdera anses vara en 

mer komplex process än tillämpa och därav placeras K2 i den processen. 

   K2 placeras i den cell där procedurkunskap möter värdera. 

 

K3: Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra 

framställningar med viss anpassning. 

Den substantivfras som detta mål anger att eleven ska ha kunskap om är: 

   ”informationen”. Med utgångspunkt i K2 där eleven ska värdera vilken information som är 

mest relevant för uppgiften ska eleven nu känna till informationen för att kunna återge 

informationens olika bitar i ett större sammanhang. Detta ryms inom specifika detaljer som är 

en underkategori för kunskapstypen faktakunskap. 

   De verbfraser som visar vad eleven ska kunna göra är: 

    ”använda” samt ”diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss 

anpassning”. Eleven ska kunna skapa olika framställningar genom att återge den information 

hen tagit åt sig. Eleven ska alltså kunna fånga kärnan av något och sedan visa detta som ryms 

inom sammanfatta som är en underkategori för kognitiva processen förstå. 

   K3 placeras i den cell där faktakunskap möter förstå. 

 

K4: Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna 
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planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som 

det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett 

säkert och i huvudsak fungerande sätt.  

Den substantivfras som detta mål anger att eleven ska ha kunskap om är: 

   ”enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar”. Eleven ska kunna 

visa färdigheter i hur hen systematiskt arbetar med fältstudier och undersökning för att kunna 

besvara frågeställningar. Detta ryms inom ämnesspecifika färdigheter som är en 

underkategori för kunskapstypen procedurkunskap. 

   De verbfraser som visar vad eleven ska kunna göra är: 

   ”genomföra”, ”formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta 

systematiskt utifrån” samt ”använder eleven utrustning på ett säkert och huvudsak fungerande 

sätt”. Underkategorin, verkställa, som hör under kognitiva processen tillämpa avser att eleven 

nyttjar en känd metod för att komma fram till rätt svar som i det här avseendet syftar till att 

eleven ska kunna följa en metod för att besvara frågeställningar i en undersökning eller i en 

fältstudie. Underkategorin, komma ihåg, som hör under kognitiva processen minnas avser att 

eleven utifrån en given situation hämtar relativ information från långtidsminnet som i det här 

avseendet syftar till att eleven ska kunna använda instruktioner enligt de anvisningarna som 

givits. Tillämpa anses vara en mer komplex process än minnas och därav placeras K4 i den 

processen. 

   K4 placeras in i den cell där procedurkunskap möter tillämpa. 

 

K5: Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om 

likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan 

förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina 

undersökningar i text och bild. 

Den substantivfras som detta mål anger att eleven ska ha kunskap om är: 

   ”undersökningen”. Med utgångspunkt i K4 där eleven ska visa färdigheter i hur hen 

systematiskt arbetar med undersökningar ska eleven utifrån sina resultat kunna se likheter och 

skillnader i andras arbeten samt resonera kring resultaten av undersökningarna. Detta ryms 

inom Ämnesspecifika tekniker och metoder som är en underkategori för kunskapstypen 

procedurkunskap. 

De verbfraser som visar vad eleven ska kunna göra är: 

   ”kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och 

skillnader och vad de kan bero på”, ”ge förslag som k0an förbättra undersökningen” samt 
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”gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild”.  Underkategorin, 

tillskriva, som hör under kognitiva processen analysera avser att eleven ska kunna använda 

sin förmåga att förstå olika värderingar och resultat samt kunna läsa mellan raderna. I det här 

avseendet ska eleven uppfatta skillnader i olika resultat samt resonera kring dessa, vilket 

kräver att eleven har god insikt i resultatens olika perspektiv. Underkategorin, exemplifiera, 

som hör under kognitiva processen förstå avser att eleven utifrån viss given information ger 

konkreta exempel. Idet här avseendet ska eleven bidra med förslag (exempel) på hur 

exempelvis en undersökning kan få ett annorlunda resultat vid ett annat tillvägagångsätt. 

Underkategorin, sammanfatta, som hör under kognitiva processen förstå avser att eleven kan 

fånga kärnan av något och sedan visa detta. I det här avseendet ska eleven göra enkla 

dokumentationer av undersökningar med exempelvis tabeller, diagram, bilder eller skriftliga 

rapporter. Analysera anses vara en mer komplex process än förstå och därav placeras K5 i den 

processen. 

   K5 placeras in i den cell där procedurkunskap möter analysera. 

 

K6: Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det 

genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.   

   De substantivfraser som detta mål anger att eleven ska ha kunskap om är: 

   ”biologiska sammanhang” samt ”biologins begrepp”. Eleven ska visa att hen har 

grundläggande kunskaper inom olika biologiska sammanhang samt hur dessa samband 

påverkar kroppen. Eleven ska även känna till biologiska begrepp som ska kunna användas vid 

förklaring av sammanhangen. Detta innebär att eleven ska känna till olika bitar av fakta som 

kan förstås i ett större sammanhang och hur dessa olika bitar relaterar till varandra. Detta 

ryms inom principer och generaliseringar som är en underkategori för kunskapstypen 

begreppskunskap. 

   De verbfraser som visar vad eleven ska kunna göra är: 

   ”har grundläggande kunskaper” samt ”visar det genom att ge exempel på och beskriva 

dessa med viss användning av biologins begrepp”. Verbfrasen ”har grundläggande 

kunskaper” innebär att eleven utgår ifrån den kunskap som hen redan besitter. I processen 

minnas ingår det att eleven utifrån en given situation hämtar relativ information från 

långtidsminnet. Dock syftar verbfrasen ” visar det genom att ge exempel på och beskriva 

dessa med viss användning av biologins begrepp” på att eleven utöver att hen ska komma 

ihåg grundläggande kunskaper även ska kunna ge exempel på och beskriva olika biologiska 

sammanhang med hjälp av biologins begrepp. Det som blir centralt för kunskapskravet är att 
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eleven utifrån sin förförståelse om enskilda faktabitar, ska kunna se samband mellan orsak 

och verkan i en händelsekedja.  Detta ryms inom förklara som är en underkategori för 

kognitiva processen förstå. Förstå anses vara en mer komplex process än minnas och därav 

placeras K6 i den processen. 

   K6 placeras i den cell där begreppskunskap möter förstå.   

 

K7: I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet 

kan eleven relatera till några samband i människokroppen. 

De substantivfraser som detta mål anger att eleven ska ha kunskap om är: 

   ”hälsa, sjukdom och pubertet” samt ”samband i människokroppen”. Underkategorin, 

specifika detaljer, som hör under kunskapstypen faktakunskap avser att eleven beskriver 

mindre delar av kunskap som kan sättas i ett större sammanhang. Idet här avseendet ska 

eleven ha grundläggande kunskaper om områdena hälsa, sjukdom och pubertet för att kunna 

sätta de i ett större sammanhang. Underkategorin, principer och generaliseringar, avser att 

eleven ska kunna sätta samman olika bitar av fakta för att bilda större begrepp samt beskriver 

relationer mellan dessa. I det här avseendet ska eleven ha kunskap om hur exempelvis 

sjukdomar eller puberteten påverkar andning, muskler och röst. begreppskunskap anses vara 

en mer abstrakt kunskapstyp än faktakunskap och därav placeras K7 i den kunskapstypen. 

   De verbfraser som visar vad eleven ska kunna göra är:  

   enkla och till viss del underbyggda resonemang1; kan relatera.  

Samtliga verbfraser stämmer överens med underkategorin, förklara, som hör under kognitiva 

processen förstå. Förklara avser att eleven kan se orsakssambandet i en händelsekedja samt 

att eleven ska kunna förklara sambandet. I det här avseendet syftar det till att eleven ska 

kunna resonera kring hälsa, sjukdomar och pubertet samt relatera dessa till olika samband i 

människokroppen. Exempelvis ska eleven kunna förklara varför rösten ändras under 

puberteten eller vad som händer med kroppen när en blir sjuk. Detta ryms inom förklara som 

är en underkategori för kognitiva processen förstå. 

   K7 placeras i den cell där begreppskunskap möter förstå. 

 

K8: Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och 

påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska 

samband. Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på 

                                                
1 Resonemang är visserligen ett substantiv, men är bildat av verbet resonera och anger därmed vad eleven ska 

kunna göra. 
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organismers anpassningar till olika livsmiljöer. 

De substantivfraser som detta mål anger att eleven ska ha kunskap om är:  

   ”människors beroende av och påverkan på naturen”, ”organismers liv och ekologiska 

samband”, ”livets utveckling” samt ”organismers anpassningar till olika livsmiljöer”. 

Underkategorin, specifika detaljer, som hör under kunskapstypen faktakunskap avser att 

eleven beskriver mindre delar av kunskap som kan sättas i ett större sammanhang. I det här 

avseendet ska eleven känna till grundläggande kunskaper om människors beroende av och 

påverkan på naturen. Underkategorin, principer och generaliseringar, som hör under 

kunskapstypen begreppskunskap prövas substantivfraserna ”organismers… samband”, livets 

utveckling” samt organismers… livsmiljöer”. Principer och generaliseringar avser att eleven 

kan sätta samman olika bitar av fakta för att bilda större begrepp samt beskriva relationerna 

mellan dessa. I det här avseendet ska eleven känna till hur ekologiska samband som olika 

ekosystem med sina djur och växter påverkas av hur människor använder naturen. Eleven ska 

även känna till kunskap om hur människans livsstil, exempelvis jakt, påverkar naturen och hur 

det i sig påverkar olika ekosystem samt vilka arter som kan dö ut om de inte klarar av att 

anpassa sig till andra livsmiljöer. Begreppskunskap anses vara en mer abstrakt kunskapstyp än 

faktakunskap och därav placeras K8 i den kunskapstypen. 

   De verbfraser som visar vad eleven ska kunna göra är: 

   ”beskriva och ge exempel”, ”gör då kopplingar”, ”berättar” samt ”ger exempel”.  

Detta kunskapskrav handlar om att kunna presentera fakta på ett korrekt sätt och inte någon 

form av personlig reflektion. Underkategorierna exemplifiera, förklara och dra slutsatser 

behandlar alla samtliga verbfraser för att kunna bemöta detta kunskapskrav. Samtliga dessa 

hör under kognitiva processen förstå. Förklara anses dock vara en mer komplex process än 

dra slutsatser och exemplifiera. 

   K8 placeras i den cell där begreppskunskap möter förstå. 

 

K9: Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras 

betydelse för människors levnadsvillkor.  

Den substantivfras som detta mål anger att eleven ska ha kunskap om är: 

   ”naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor”. Eleven 

ska ha kunskap om upptäckter och deras påverkan på människors levnadsvillkor. Detta 

behandlar bitar av kunskap som kan förstås i ett större sammanhang och ryms därför inom 

specifika detaljer som är en underkategori för kunskapstypen faktakunskap. 

   Den verbfras som visar vad eleven ska kunna göra är: 
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   ”kan också berätta”. Eleven ska kunna berätta om hur människors levnadsvillkor har 

påverkats av olika upptäckter och behöver därmed komma ihåg information som passar den 

givna situationen eller frågeställningen. Detta ryms inom komma ihåg som är en 

underkategori för kognitiva processen minnas. 

   K9 placeras i den cell där faktakunskap möter minnas. 

 

Kunskaps- 

dimensionen 
 

 

Kognitiva processer 

Minnas Förstå                             Tillämpa Analysera Värdera Skapa 

Faktakunskap K9 K3   K1  

Begrepps-

kunskap 

 K6, K7, 

K8 

    

Procedur-

kunskap 

  K4 K5 K2  

Metakognitiv 

kunskap 

      

 

5.3.2 Kategorisering av det nationella provet 

Nedan kategoriseras de nationella provfrågorna i biologi. Kategoriseringen består delprov A, 

B samt C. I början av alla kategoriseringar står det en bokstav samt en siffra. Bokstaven anger 

vilket delprov uppgiften tillhör och siffran anger vilken uppgift i delprovet som kategoriserats.  

 

A1: Din uppgift är att skriva ett brev till 1600-talet. I brevet ska du förklara varför de 

inte lyckas hindra spridning av pesten och beskriva hur de kan göra istället. 

Till denna uppgift får eleven läsa en artikel från tidskriften Illustrerad Vetenskap om pesten, 

vad läkarna trodde var anledningen till pesten samt vart pesten i själva verket kommer ifrån. 

Eleven får även vägledning för sitt skrivande i form av fyra punkter som eleven ska tänka på 
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när hen skriver. Vidare får hen en ordlista som kan användas under skrivandets gång. 

   De substantivfraser som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är:  

”1600-talet” samt ”inte lyckas hindra spridning av pesten”. Samtliga substantivfraser stämmer 

överens med underkategorin, specifika detaljer, som hör under kunskapstypen faktakunskap. 

Specifika detaljer avser att eleven kan beskriva mindre delar av kunskap som kan sättas i ett 

större sammanhang. I det här avseendet syftar det till att eleven ska kunna ta till sig olika bitar 

av fakta som anges i artikeln och förstå händelsernas sammanhang för att kunna skriva ett 

brev till 1600-talet.  

   De verbfraser som visar vad eleven ska kunna göra är: 

   ”din uppgift är att skriva ett brev”, ”förklara” samt ”beskriva hur de kan göra istället”. 

Samtliga verbfraser stämmer överens med underkategorin, förklara, som hör under kognitiva 

processen förstå. Förklara avser att eleven kan se orsakssambandet i en händelsekedja samt 

att eleven kan förklara sambandet. I det här avseendet syftar det till att eleven ska kunna 

skriva ett brev där hen förklara varför läkarna inte har kunnat hindra spridningen av pesten 

utifrån den information som angivits i artikeln samt förklara vad läkarna istället ska göra för 

att hindra spridningen. 

   A1 placeras i den cell där faktakunskap möter förstå. 

 

A2: Din uppgift är att skriva Simons svar, genom att ge råd som motiveras. Försök att 

bredda och fördjupa samtalet genom att använda dina NO-kunskaper.  

Till denna uppgift får eleverna läsa ett samtal mellan fyra lagkamrater som ska på 

träningsläger. En av spelarna berättar att hen är sjuk men att denne vill med på lägret trots 

detta. Den ena lagkamraten svarar att hen ska följa med medan den andre säger att hen inte 

bör åka med. Simon som är den fjärde lagkamraten har ett tomt fält som ska fyllas i av eleven 

med ett svar till den sjuka lagkamraten utifrån frågeställningen. Eleven får även vägledning 

med tips på vad den bör tänka på när hen skriver sitt svar.  

   Substantivet som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är: 

”NO-kunskaper”. Eleven ska kunna ta ställning till lagkamraternas svar för att kunna ge råd 

och motivera sina råd utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. Vad sker om lagkamraten 

följer med? Vad sker om lagkamraten väljer att stanna hemma? Detta ryms inom specifika 

detaljer som är en underkategori för kunskapstypen faktakunskap. 

De verbfraser som visar vad eleven ska kunna göra är: 

   ”Din uppgift är att skriva Simons svar, genom att ge råd som motiveras” samt ”Försök att 

bredda och fördjupa samtalet genom att använda”. Underkategorin, kritisera, som hör under 
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kognitiva processen värdera avser att eleven ska kunna ge sitt omdöme utifrån den givna 

situationen. I det här avseendet syftar det till att eleven ska ge råd till den sjuka lagkamraten 

samt att dessa tanken bakom dessa råd ska förklaras.  Underkategorin, förklara, som hör 

under kognitiva processen förstå avser att eleven kan se orsakssambandet i en händelsekedja 

samt att eleven ska kunna förklara sambandet. I det här avseendet syftar det till att eleven i 

sina råd förklarar för den sjuka lagkamraten vad som händer i den sjuka spelarens kropp samt 

hur detta kan påverka övriga lagkamrater. Detta ska förklaras med biologiska termer. Värdera 

anses vara en mer komplex process än förstå och därav placeras A2 i den processen. 

   A2 placeras i den cell där faktakunskap möter värdera. 

 

A3: Din uppgift är att välja två rutor som kan användas för att förklara varför myggor 

är viktiga i naturen. Motivera varför du valt dessa rutor. 

Till denna uppgift får eleven läsa 8 olika rutor med information om myggor varav två av 

dessa ska väljas ut för att besvara frågeställningen. 

   Den substantivfras som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är: 

”varför myggor är viktiga i naturen”.  Eleven ska ha kunskap om varför myggor är viktiga i 

naturen för att kunna jämföra de åtta olika alternativen och hitta de två rutor som bäst 

besvarar uppgiftens frågeställning. Detta ryms inom ämnesspecifika tekniker och metoder som 

är en underkategori för kunskapstypen procedurkunskap. 

   De verbfraser som visar vad eleven ska kunna göra är: 

”välja två rutor som kan användas för att förklara” samt ”Motivera varför du valt dessa rutor”.  

Underkategorin, känna igen, som hör under kognitiva processen minnas avser att eleven kan 

jämföra tillgänglig information med långtidsminnet. I det här avseendet ska eleven välja två 

rutor som hen anser kan användas för att förklara varför myggor är viktiga i naturen. 

Underkategorin, kritisera, som hör under kognitiva processen värdera avser att eleven kan 

ställa information mot varandra och värdera vilka som är mest relevanta samt ge sitt ge sitt 

omdöme utifrån situationen. I det här avseendet ska eleven ge skäl för varför just dessa två 

alternativ anses vara viktiga att ta med.  Värdera anses vara en mer komplex process än 

minnas och därav placeras A3 i den processen. 

  A3 placeras i den cell där procedurkunskap möter värdera. 

 

B1: Ställ tre frågor om gråsuggan eller om vad gråsuggor behöver som du kan svara på 

genom att du gör en undersökning i klassrummet eller på skolgården under högst 2 

veckor. 



 

26 

 

Till den här uppgiften får eleven tips om att hitta på egna uppgifter samt att ordet ”varför” 

sällan går att undersöka. 

   Substantivet och substantivfrasen som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är: 

   ”gråsuggan” samt ”vad gråsuggor behöver”. Eleven ska kunna visa färdigheter i hur hen 

systematiskt arbetar med sin undersökning för att kunna besvara sina frågeställningar. 

Frågeställningarna ska ha sin grund i vad gråsuggor behöver eller allmänna frågor om 

gråsuggan som sedan ska kunna besvaras. Detta ryms inom ämnesspecifika färdigheter som är 

en underkategori för kunskapstypen procedurkunskap. 

   De verbfraser som visar vad eleven ska kunna göra är: 

 ”Ställ tre frågor” samt ” som du kan svara på genom att du gör en undersökning i 

klassrummet eller på skolgården under högst två veckor”. Eleven ska kunna utforma tre frågor 

som undersöks genom att ställa dessa frågor i klassrummet alternativt ute på skolgården. I det 

här fallet känner eleven till metoden som redan är angiven i uppgiften och därav ryms detta 

inom verkställa som är en underkategori för kognitiva processen tillämpa. 

   B1 placeras in i den cell där procedurkunskap möter tillämpa. 

 

B2: Planera en undersökning som kan visa hur snabbt olika material bryts ner i jord 

eller i en kompost! 

Eleven får i uppgiften tips om att den som läser planeringen ska kunna genomföra 

undersökningen utan att behöva fråga någon annan. Eleven får även information om att det 

material som ska undersökas är tidningspapper och bananskal samt att denne får vägledning 

för utförandet. 

   Den substantivfras som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är: 

”hur snabbt olika material bryts ner i jord eller i en kompost”. Eleven ska kunna visa 

färdigheter i hur hen systematiskt arbetar med de angivna frågeställningarna för att nå ett visst 

resultat. Detta ryms inom ämnesspecifika färdigheter som är en underkategori för 

kunskapstypen procedurkunskap. 

   Den verbfras som visar vad eleven ska kunna göra är: 

”Planera en undersökning”. Eleven ska kunna planera en undersökning utifrån den 

information som angivits. I det här fallet känner eleven till metoden, plantera bananskal och 

tidningspapper i en kompost eller i jord samt kontrollera hur snabbt olika material bryts ner. 

Därav ryms detta inom verkställa som är en underkategori för kognitiva processen tillämpa. 

   B2 placeras in i den cell där procedurkunskap möter tillämpa. 
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B3: Planera en säker undersökning där du visar att pulsen beror på hur mycket man 

anstränger sig.  

Eleven får information att tänka på följande punkter vid sin undersökning: När du ska mäta 

pulsen, hur många gånger du ska mäta pulsen, på vem/vilka du ska mäta pulsen. Eleven får 

även vägledning för utförandet. 

   Den substantivfras som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är: 

”pulsen beror på hur mycket man anstränger sig”. Eleven ska kunna välja en metod alternativt 

flera metoder i sin undersökning för att visa hur pulsen påverkas av mindre och mer 

ansträngning. Detta ryms inom kriterier för att avgöra när man ska använda metoder som är 

en underkategori för kunskapstypen procedurkunskap. 

   Den verbfras som visar vad eleven ska kunna göra är: 

”planera en säker undersökning”. Eleven ska planera en undersökning utifrån den information 

som angivits. Till denna uppgift anges ingen specifik metod som ska utföras utan det är upp 

till eleven att välja metod/metoder till sin undersökning. Utifrån metoden/metoderna ska 

eleven kunna skilja mellan olika delar i undersökningen och visa att pulsen beror på hur 

mycket man anstränger sig. Detta ryms inom särskilja som är en underkategori för kognitiva 

processen analysera. 

   B3 placeras in i den cell där procedurkunskap möter analysera. 

 

B4: a) Vilket resultat fick du? Ange det i cm! 

 

b) Man har mätt detta avstånd (närpunkt) hos ett antal personer i olika åldrar. I 

tabellen visas resultatet. Hur ändras närpunkten när man blir äldre? 

 

c) Hur stämmer ditt resultat med det värde som finns i tabellen för din ålder? Var det 

lika, kortare eller längre? Kryssa i det som stämmer! Mitt avstånd till närpunkten var: 

Till denna uppgift får eleven läsa kortfattad information om linsen i ögat samt hur den 

påverkas av att titta på saker från nära håll. Eleverna får även instruktioner angående vad som 

gäller vid varje frågeställning där förmågan att söka information i en tabell prövas.  

   De substantivfraser som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är: 

   ”Vilket resultat fick du?”, ”Man har mätt detta avstånd (närpunkt) hos ett antal personer i 

olika åldrar”, ”I tabellen visas resultatet” samt ”Hur ändras närpunkten när man blir äldre?” 

, ”Hur stämmer ditt resultat med det värde som finns i tabellen för din ålder? Var det lika, 

kortare eller längre?” samt ”Mitt avstånd till närpunkten var”. Eleven ska kunna följa angivna 
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instruktioner samt utföra uppgifterna utifrån de metoder som anges. Eleven ska i uppgift (a) 

lägga grund för uppgift (c) genom att lösa problemet utifrån metoden som angivits. I uppgift 

(b) och (c) ska eleven kunna läsa tabeller för att jämföra resultaten. Detta ryms inom 

ämnesspecifika tekniker och metoder som är en underkategori för kunskapstypen 

procedurkunskap. 

   De verbfraser som visar vad eleven ska kunna göra är: 

   ”Ange det i cm!” samt ”Kryssa i det som stämmer”. Eleven ska utifrån instruktionerna för 

uppgifterna besvara frågeställningar med de metoder som angivits. Detta innebär att metoden 

är känd för eleven och därmed behöver hen inte välja mellan olika metoder för att besvara 

frågeställningarna. Detta ryms inom verkställa som är en underkategori för kognitiva 

processen tillämpa. 

   B4 placeras i den cell där procedurkunskap möter tillämpa.    

 

B5: Titta hur äpplet och gurkan ser ut innanför skalet och beskriv tre likheter och tre 

skillnader! 

Den substantivfras som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är: 

   ”hur äpplet och gurkan ser ut innanför skalet”. Eleven ska kunna visa färdigheter som visar 

på att hen kan följa instruktioner. Detta ryms inom ämnesspecifika färdigheter som är en 

underkategori för kunskapstypen procedurkunskap.  

De verbfraser som visar vad eleven ska kunna göra är: 

 ”Titta” samt ”beskriv tre likheter och tre skillnader!” Underkategorin, jämföra, som hör 

under kognitiva processen förstå avser att eleven kan identifiera skillnader och likheter mellan 

olika exempel. I det här avseendet ska eleven upptäcka likheter och skillnader i hur ser äpplet 

och gurkan ser ut innanför skalet. Underkategorin, verkställa, som hör under kognitiva 

processen tillämpa avser att eleven ska kunna genomföra undersökningen utifrån den metod 

som angivits. I det här avseendet ska eleven beskriva de skillnader och likheter som upptäckts 

mellan äpplet och gurkan. Tillämpa anses vara en mer komplex process än förstå och därav 

placeras B5 i den processen.   

   B5 placeras i den cell där procedurkunskap möter tillämpa. 

 

B6: När man ska jämföra undersökningar måste man vara noggrann för att kunna lita 

på sina resultat. Ge tre förslag på hur de kan förbättra sin underökning! 

Eleven uppnår en högre kunskapsnivå när hen ger förslag på hur de kan förbättra sin 

undersökning än att beskriva och därav kommer det förstnämnda (fråga b) att behandlas i 
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denna uppgift. Till uppgiften får eleverna information om att fem elever skulle jämföra vilka 

småkryp och hur många av olika sorters djur de kan finna när de håvade i en sjö vid två olika 

tillfällen. Eleven får även se resultateten i en tabell.  

   Den substantivfras som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är:  

   ”När man ska jämföra undersökningar måste man vara noggrann för att kunna lita på sina 

resultat”. Eleven ska känna till att en uppgift kan utföras på olika sätt om inte en metod är 

angiven. Eleven ska utifrån uppgiftens syfte kunna ge förslag olika metoder, välja den som är 

lämpad för uppgiften samt motivera varför denna metod är det bästa alternativet. Detta ryms 

inom kriterier för att avgöra när man ska använda metoder som är en underkategori för 

kunskapstypen procedurkunskap. 

   Den verbfras som visar vad eleven ska kunna göra är: 

   ”Ge tre förslag på hur de kan förbättra sin undersökning!” Eleven ska kunna ge förslag på 

hur undersökningarna kan bli bättre och måste därav ge sin åsikt i den givna situationen. 

Åsikterna ska kunna motiveras för att utveckla undersökningen. Detta ryms inom kritisera 

som är en underkategori för kognitiva processen värdera. 

   B6 placeras i den cell där procedurkunskap möter värdera. 

 

C1: Vilket av djuren är ett rovdjur? Markera ett alternativ. 

Den substantivfras som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är: 

   ”Vilket av djuren är ett rovdjur?” Eleven ska ha kunskap om vilka djur som är rovdjur och 

ska därmed kunna göra en form av klassificering bland arterna i alternativen. Detta ryms inom 

klassificeringar och kategorier som är en underkategori för kunskapstypen begreppskunskap. 

   Den verbfras som visar vad eleven ska kunna göra är: 

    ”Markera ett alternativ”. Eleven ska markera de alternativ som hen anser vara ett rovdjur 

och behöver därmed känna igen vilka djur som är rovdjur för att kunna placera in dessa i en 

större kategori. Detta ryms inom klassificera som är en underkategori för kognitiva processen 

förstå.  

   C1 placeras in i den cell där begreppskunskap möter förstå. 

 

C2: Vad förklarar bäst varför det inte blir ett tjockare och tjockare lager för varje år? 

Markera ett alternativ. 

Den substantivfras som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är: 

   ”vad förklarar bäst varför det inte blir ett tjockare och tjockare lager för varje år?”. Eleven 

ska ha kunskap om vad som händer med blad som faller av träd och hur dessa blad påverkas i 
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relation med omgivningen. Detta ryms inom principer och generaliseringar som är en 

underkategori för kunskapstypen begreppskunskap. 

   Den verbfras som visar vad eleven ska kunna göra är: 

   ”markera ett alternativ”. Eleven ska markera det alternativ som hen anser vara den passande 

förklaringen till frågan. Detta ryms inom känna igen som är en underkategori för kognitiva 

processen minnas. 

   C2 placeras in i den cell där begreppskunskap möter minnas. 

 

C3: Från vilken del av en växt utvecklas frön? Markera ett alternativ. 

Den substantivfras som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är: 

   ”Från vilken del av en växt utvecklas frön?”. Eleven ska känna till den del av en växt som 

utvecklar frön och ryms därför inom specifika detaljer som är en underkategori för 

kunskapstypen faktakunskap.  

Den verbfras som visar vad eleven ska kunna göra är: 

   ”Markera ett alternativ”. Eleven ska markera den del av en växt som hen anser vara det rätta 

alternativet för utveckling av frön. Detta ryms inom känna igen som är en underkategori för 

kognitiva processen minnas. 

   C3 placeras in i den cell där faktakunskap möter minnas. 

 

C4: Använd de växter och djur som finns på bilderna, för att göra en korrekt 

näringskedja. Fyll i ett ord på varje rad.  

Till denna uppgift finns det en mening som inte är färdigskriven med luckor som skall fyllas i.  

Den substantivfras som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är: 

”växter och djur som finns på bilderna”. Eleven ska känna till de djur och växter som finns i 

bilden samt relationerna mellan dessa för att kunna avgöra vart de ska placeras i 

näringskedjan och ryms därför inom Principer och generaliseringar som är en underkategori 

för kunskapstypen Begreppskunskap. 

De verbfraser som visar vad eleven ska kunna göra är: 

”Använd”, ”göra en korrekt näringskedja” samt ”fyll i ett ord på varje rad”. Underkategorin, 

känna igen, som hör under kognitiva processen minnas avser att eleven kan jämföra 

tillgänglig information med långtidsminnet. I det här avseendet ska eleven känna igen de djur 

och växter som finns på bilderna samt hur de skiljer sig åt för att kunna använda rätt alternativ 

under rätt ruta. Underkategorin, klassificera, som hör under kognitiva processen förstå avser 

att eleven kategorisera information i en bredare kategori. För att förstå sammanhanget 
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behöver eleven emellertid kunna identifiera mönster. I det avseendet ska eleven kunna 

kategorisera djuren och växterna utefter de luckor som står tomma i uppgiften. Verbfraserna 

”göra… näringskedja” samt ”fyll… rad” stämmer båda överens med underkategorin 

klassificera. förstå anses vara en mer komplex process än minnas och därav placeras C4 i den 

processen.   

   C4 placeras in i den cell där begreppskunskap möter förstå. 

 

C5: I vilket av följande alternativ är alla däggdjur? Markera ett alternativ. 

Den substantivfras som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är:  

   ”I vilket av följande alternativ är alla däggdjur?” Eleven ska ha kunskap om vilka djur i 

alternativen som är däggdjur och ryms därför inom klassificeringar och kategorier som är en 

underkategori för kunskapstypen begreppskunskap. 

   Den verbfras som visar vad eleven ska kunna göra är: 

   ”Markera ett alternativ”. Eleven ska markera det alternativ som hen anser endast innehåller 

däggdjur och behöver därmed komma ihåg relevant information om vilka djur som är 

däggdjur. Detta ryms inom känna igen som är en underkategori för kognitiva processen 

minnas.  

   C5 placeras in i den cell där begreppskunskap möter minnas. 

 

C6: Vilka saker går att kompostera? Markera ja eller nej för varje alternativ.  

Den substantivfras som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är: 

   ”Vilka saker går att kompostera?”. Eleven ska känna till vilka av alternativen som har något 

gemensamt, alltså kompostera och ryms därför inom klassificeringar och kategorier som är en 

underkategori för kunskapstypen begreppskunskap. 

Den verbfras som visar vad eleven ska kunna göra är: 

   ”Markera ja eller nej för varje alternativ”. Eleven ska markera de alternativ som hen anser 

vara möjliga att kompostera och behöver därmed kategorisera det som går att kompostera 

samt det som inte går att kompostera för att kunna besvara frågeställningen. Detta ryms därför 

inom klassificera som är en underkategori för kognitiva processen förstå. 

   C6 placeras in i den cell där begreppskunskap möter förstå. 

 

C7: Vad lever en svamp av? 

Till den här uppgiften finns det en bild på en björk samt information om att den kan göra sitt 

eget socker.  



 

32 

 

   Den substantivfras som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är: 

   ”vad lever en svamp av?” Eleven ska känna till svampars omgivning och vad de är i behov 

av för att leva. Detta ryms inom principer och generaliseringar som är en underkategori för 

kunskapstypen begreppskunskap. 

   Denna uppgift saknar en verbfras men till uppgiften finns det tomma rader där eleven kan 

fylla i svar. Utifrån detta samt frågeställningen anser jag att det eleven ska göra är att kunna 

förklara enskilda bitar av fakta som relaterar till vad en svamp behöver för att överleva. Detta 

ryms inom dra slutsatser som är en underkategori för kognitiva processen förstå. 

   C7 placeras in i den cell där begreppskunskap möter förstå. 

 

C8: Vad heter organen som pilarna pekar på? Välj bland orden i rutan, och skriv in rätt 

organ på pilarna.   

Till denna uppgift finns det en ruta med 8 alternativ samt att det finns en kropp där organen 

syns tydligt.  

   Den substantivfras som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är: 

   ”Vad heter organen som pilarna pekar på?”. Eleven ska hämta relevant information från 

långtidsminne om kroppsdelar och namngivningen för dessa kroppsdelar.  Detta ryms inom 

Terminologi som är en underkategori för kunskapstypen faktakunskap. 

   De verbfraser som visar vad eleven ska kunna göra är: 

”Välj bland orden i rutan, och skriv in rätt organ på pilarna”. Eleven ska hämta passande 

information från långtidsminnet för att kunna känna igen vilka fyra alternativ från rutan som 

passar in under pilarna. Detta ryms inom känna igen som är en underkategori för kognitiva 

processen minnas. 

   C8 placeras in i den cell där faktakunskap möter minnas. 

 

C9: Koppla ihop kroppens organ med vad organet gör. Skriv rätt siffra vid varje organ. 

Det finns sju olika alternativ, så det blir ett över. 

Till denna uppgift medföljer en ruta med sju olika förklaringar för organs funktioner som ska 

kopplas samman med organen som står som alternativ. De substantivfraser som denna uppgift 

anger att eleven ska ha kunskap om är: 

”kroppens organ” samt ”vad organet gör”. Eleven ska kunna känna igen de organ som står 

uppskrivna som alternativ samt vad organen gör. Detta ryms inom specifika detaljer som är en 

underkategori för kunskapstypen faktakunskap. 

   Verbfrasen är ”Koppla ihop… skriv rätt siffra vid varje organ”. Eleven ska kunna hämta 
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passande information från långtidsminnet för att kunna koppla ihop rätt förklaring med rätt 

alternativ. Detta ryms inom komma ihåg som är en underkategori för kognitiva processen 

minnas. 

   C9 placeras in i den cell där faktakunskap möter minnas. 

C10: När man springer använder musklerna mycket syre. Förklara hur syret kommer 

från luften till musklerna.  

Till denna uppgift medföljer en ruta med stödord som kan användas i förklaringen för 

processen som eleven ska skriva.  

Den substantivfras som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är: 

   ”När man springer använder musklerna mycket syre”. Eleven ska känna till 

händelseförloppet som uppstår i kroppen när musklerna använder syret. Detta ryms inom 

principer och generaliseringar som är en underkategori för kunskapstypen begreppskunskap. 

   Den verbfras som visar vad eleven ska kunna göra är: 

   ”Förklara hur syret kommer från luften till musklerna”. Eleven ska kunna förklara hur 

kroppen tar in syret och vart syret tar vägen i kroppen, alltså hur händelseförloppet ser ut. 

Detta ryms inom förklara som är en underkategori för kognitiva processen förstå. 

   C10 placeras in i den cell där begreppskunskap möter förstå. 

 

C11: Rökning skadar kroppen på många sätt. Vilket organ skadas oftast? Markera ett 

alternativ. 

De substantivfraser som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är: 

”Rökning skadar kroppen på många sätt” samt ”Vilket organ skadas oftast”. Samtliga 

substantivfraserna syftar till skador som uppstår av rökning. Eleven ska känna till vilka organ 

som i samband med rökning blir påverkade. Detta ryms inom principer och generaliseringar 

som är en underkategori för kunskapstypen faktakunskap. 

   Den verbfras som visar vad eleven ska kunna göra är: 

   ”Markera ett alternativ”. Eleven ska utifrån den givna situationen, vilket organ som 

påverkas av rökning, hämta information från sitt långtidsminne. Detta ryms inom komma ihåg 

som är en underkategori för kognitiva processen minnas. 

   C11 placeras in i den cell där faktakunskap möter minnas. 

 

C12: På förskolor där man tvättar händerna ofta blir inte så många barn förkylda. 

Förklara vad det kan bero på.  
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De substantivfraser som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är: 

   ”Tvättar händerna” samt ”förkylda”. Eleven ska ha kunskap om vad det är som påverkar 

barn till att bli förkylda och vad det är som motverkar förkylning vid tvättning av händer. 

Detta ryms inom principer och generaliseringar som är en underkategori för kunskapstypen 

begreppskunskap. 

   Den verbfras som visar vad eleven ska kunna göra är: 

   ”Förklara vad det kan bero på”. Eleven ska kunna förklara orsaken till varför färre barn blir 

förkylda inom förskolorna och behöver därmed motivera ett händelseförlopp som uppstår i 

kroppen. Detta ryms inom förklara som är en underkategori för kognitiva processen förstå. 

   C12 placeras i den cell där begreppskunskap möter förstå. 

 

C13: Vilken kroppstemperatur har du när du är frisk? Markera ett alternativ. 

   Den substantivfras som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är: 

   ”Vilken kroppstemperatur har du när du är frisk?” Eleven ska ha kunskap om ungefär vilken 

kroppstemperatur som anses vara normal för en frisk människa. Detta ryms inom specifika 

detaljer som är en underkategori för kunskapstypen faktakunskap. 

   Den verbfras som visar vad eleven ska kunna göra är: 

   ”Markera ett alternativ”. Eleven ska markera det alternativ som hen anser vara den 

kroppstemperatur som en frisk människa normalt sett har. Informationen ska hämtas från 

långtidsminnet som en specifik detalj för situationen och ryms därför inom komma ihåg som 

är en underkategori för kognitiva processen minnas. 

   C13 placeras i den cell där faktakunskap möter minnas. 

 

C14: Förklara för henne varför det inte är bra för kroppen. 

Eleven får information om att Sofia funderar på om hon skulle kunna leva enbart på 

potatischips. 

   Den substantivfras som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är: 

   ”varför det inte är bra för kroppen”. Eleven ska känna till hur ämnesomsättningen påverkas i 

kroppen av att enbart få i sig chipspotatis samt konsekvenserna utav det. Detta ryms inom 

principer och generaliseringar som är en underkategori för kunskapstypen begreppskunskap. 

   Den verbfras som visar vad eleven ska kunna göra är: 

   ”Förklara”. Eleven ska känna till vad kroppen är i behov av för att vara funktionell samt 

vilka konsekvenser som kan uppstå om kroppen enbart får i sig potatischips. Detta ryms inom 

förklara som är en underkategori för kognitiva processen förstå. 
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   C14 placeras i den cell där begreppskunskap möter förstå. 

 

C15: Vad handlade hans forskning om? Markera ett alternativ. 

Till denna uppgift får eleven information om vetenskapsmannen Charles Darwin. Den 

viktigaste informationen för uppgiften är just att det handlar om Charles Darwin. Den 

substantivfras som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är: 

   ”Vad handlade hans forskning om?” Eleven ska ha kännedom om Charles Darwins 

forskning, men behöver inte ställa det i relation till någon annan forskning utan endast förstå 

det i ett större sammanhang. Detta ryms inom specifika detaljer som är en underkategori för 

kunskapstypen faktakunskap.  

   Den verbfras som visar vad eleven ska kunna göra är: 

   ”Markera ett alternativ”. Eleven ska markera det alternativ som hen anser vara det rätta 

alternativet sett till vilken forskning Charles Darwins bok behandlade. Eleven ska försöka 

komma ihåg vilken information som är passande för den här situationen och ryms därför inom 

komma ihåg som är en underkategori för kognitiva processen minnas. 

   C15 placeras in i den cell där faktakunskap möter minnas. 

 

C16: a) Vilken av dessa fåglar är bäst anpassad till ett liv i vattnet? Markera ett 

alternativ. 

b) Ge exempel på två egenskaper hos den fågel du har valt, som är viktiga för att den 

ska klara sig bra i vattnet, och förklara hur dessa egenskaper hjälper fågeln. 

Eleven uppnår en högre kunskapsnivå när hen exemplifierar och förklarar än att endast 

markerar ett alternativ och därav kommer det förstnämnda (fråga b) att behandlas i denna 

uppgift. 

   Den substantivfras som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är: 

   ”Vilken av dessa fåglar är bäst anpassad till ett liv i vattnet?” Eleven ska ha kunskap om de 

olika alternativens egenskaper samt vilka egenskaper som är bäst lämpade för att alternativen 

ska klara sig i vatten. Detta ryms inom klassificeringar och kategorier som är en 

underkategori för kunskapstypen begreppskunskap. 

   De verbfraser som visar vad eleven ska kunna göra är: ”Ge exempel på två egenskaper” 

samt ”förklara hur dessa egenskaper hjälper fågeln”. Eleven ska ge två exempel på 

egenskaper från det valda alternativet som anses vara viktiga för att klara sig bra i vatten. 

Dessa två egenskaper ska förklaras. För att komma fram till varför just dessa egenskaper är 

bäst lämpade för vattnen måste eleven ha skäl till det som anses vara starka nog i jämförelse 
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med de övriga alternativen, dessa skäl ska förklaras. Detta ryms inom förklara som är en 

underkategori för kognitiva processen förstå. 

   C16 placeras in i den cell där begreppskunskap möter förstå. 

C17: Förklara på vilka sätt kaktusen har nytta av sina taggar. 

Den substantivfras som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är: 

”på vilka sätt kaktusen har nytta av sina taggar”. Eleven ska känna till kaktusens egenskaper 

och vilken nytta kaktusen har av dessa egenskaper. Detta ryms inom specifika detaljer som är 

en underkategori för kunskapstypen faktakunskap. 

   Den verbfras som visar vad eleven ska kunna göra är: 

”Förklara”. Eleven ska se sambandet mellan orsak och verkan. Kaktusen har utvecklat 

egenskaper som den har nytta av, eleven ska förklara hur dessa kaktusen utnyttjar sina 

egenskaper. Detta ryms inom förklara som är en underkategori för kognitiva processen förstå. 

   C17 placeras in i den cell där faktakunskap möter förstå. 

 

C18: Förklara varför det bara fanns fåglar med stor näbb efter den långa torrperioden. 

Till denna uppgift får eleven information om att det fanns två fågelarter, en med liten näbb 

och en med stor näbb. Fågelarten med liten näbb åt endast små frön medan fågelarten med 

stor näbb åt både små och stora frön. Efter en torrperiod kläcktes endast fågelungar med stor 

näbb.  

   Den substantivfras som denna uppgift anger att eleven ska ha kunskap om är: 

   ”varför det bara fanns fåglar med stor näbb efter den långa torrperioden”. Eleven ska kunna 

sätta samman olika bitar av fakta och beskriva relationen mellan dessa bitar. Till den här 

uppgiften ska eleven kunna förstå hur torrperioden påverkade de två olika fågelarterna. Detta 

ryms inom principer och generaliseringar som är en underkategori för kunskapstypen 

begreppskunskap. 

   Den verbfras som visar vad eleven ska kunna göra är: 

   ”förklara”. Eleven ska kunna förklara en händelsekedja, varför fågelarten med liten näbb 

dog ut medan fågelarten med stor näbb överlevde. I förklaringen ska dessa orsaker kunna 

beskrivas. Detta ryms inom förklara som är en underkategori för kognitiva processen förstå. 

   C18 placeras in i den cell där begreppskunskap möter förstå. 

  

Kognitiva processer 
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Kunskaps- 

dimensionen 
 

Minnas Förstå                             Tillämpa Analysera Värdera Skapa 

Faktakunskap C3, C8, 

C9, C11, 

C13, C15 

A1, C17,    A2  

Begrepps-

kunskap 

C2, C5 C1, C4, 

C6, C7, 

C10, C12, 

C14, C16, 

C18 

    

Procedur-

kunskap 

  B1, B2, 

B4, B5 

B3 A3, B6  

Metakognitiv 

kunskap 

      

 

5.3.3 Kartläggning av samstämmighet 

Här kartläggs samstämmigheten mellan kunskapskraven i Lgr 11 samt de nationella 

provfrågorna i biologi. 

 

 

Kunskaps- 

dimensionen 
 

 

Kognitiva processer 

Minnas Förstå                             Tillämpa Analysera Värdera Skapa 

Faktakunskap K9, C3, 

C8, C9, 

C11, C13, 

C15 

K3, A1, 

C17 

  K1, A2  
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Begrepps-

kunskap 

C2, C5 K6, K7, 

K8, C1, 

C4, C6, 

C7, C10, 

C12, C14, 

C16, C18 

    

Procedur-

kunskap 

  K4, B1, 

B2, B4, 

B5 

K5, B3 K2, A3, 

B6 

 

Metakognitiv 

kunskap 

      

 

6. Slutsats & diskussion 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa mina resultat från analysen. Redovisningen sker under 

två rubriker där jag besvarar frågeställningarna: 

• I vilken omfattning prövas kunskaperna och förmågorna i de nationella proven i 

biologi för årskurs 6? 

• Hur väl överensstämmer de nationella proven i biologi för årskurs 6 med 

kunskapskraven angivna i Lgr 11 gällande de kunskaper och förmågor som ska prövas 

samt omfattningen av dessa? 

 

Efter att frågeställningarna är besvarade avslutas uppsatsen med en övergripande diskussion 

kring resultaten. 

6.1 Omfattningen av kunskaper och förmågor i de nationella proven 

I de nationella proven för biologi har jag funnit en fördelning av provfrågor som lägger 

tonvikten på de celler där begreppskunskap möter förstå samt faktakunskap möter minnas. 

Den cell där begreppskunskap möter förstå utgör 9 av 27 provfrågor medan cellen där 

faktakunskap möter minnas utgör 6 av 27 provfrågor. Dessa två celler utgör tillsammans 15 av 

27 provfrågor. Övriga 13 provfrågor är mer utspridda över taxonomitabellen enligt följande: 

   Cellen där procedurkunskap möter tillämpa utgör 4 provfrågor. 

   Cellen där begreppskunskap möter minnas utgör 2 provfrågor. 
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   Cellen där faktakunskap möter förstå utgör 2 provfrågor. 

   Cellen där procedurkunskap möter värdera utgör 2 provfrågor. 

   Cellen där procedurkunskap möter analysera utgör 1 provfråga. 

   Cellen där faktakunskap möter värdera utgör 1 provfråga. 

   Sett till vilka kunskapstyper som har prövats samt i vilken omfattning ser det ut enligt 

följande: 

   Begreppskunskap prövas i 11 av 27 provfrågor. 

   Faktakunskap prövas i 9 av 27 provfrågor. 

   Procedurkunskap prövas i 7 av 27 provfrågor. 

   Metakognitiv kunskap prövas i 0 av 27 provfrågor. 

   Sett till vilka kognitiva processer som prövas samt i vilken omfattning ser det ut enligt 

följande: 

   Förstå prövas i 11 av 27 provfrågor. 

   Minnas prövas i 8 av 27 provfrågor. 

   Tillämpa prövas i 4 av 27 provfrågor. 

   Värdera prövas i 3 av 27 provfrågor. 

   Analysera prövas i 1 av 27 provfrågor.  

   Skapa prövas i 0 av 27 provfrågor. 

6.2 Samstämmighet mellan de nationella proven och kunskapskraven 

Samstämmigheten mellan de nationella proven i biologi och kunskapskraven ser ut enligt 

följande: 

   Cellen där begreppskunskap möter förstå utgör 3 av 9 kunskapskrav samt 9 av 27 

provfrågor. 

   Cellen där faktakunskap möter minnas utgör 1 av 9 kunskapskrav samt 6 av 27 provfrågor. 

   Cellen där procedurkunskap möter tillämpa utgör 1 av 9 kunskapskrav samt 4 av 27 

provfrågor. 

   Cellen där faktakunskap möter förstå utgör 1 av 9 kunskapskrav samt 2 av 27 provfrågor. 

   Cellen där procedurkunskap möter värdera utgör 1 av 9 kunskapskrav samt 2 av 27 

provfrågor. 

   Cellen där procedurkunskap möter analysera utgör 1 av 9 kunskapskrav samt 1 av 27 

provfrågor.  

   Cellen där faktakunskap möter värdera utgör 1 av 9 kunskapskrav samt 1 av 27 provfrågor. 

   Cellen där begreppskunskap möter minnas utgör 0 av 9 kunskapskrav samt 2 av 27 
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provfrågor. 

   Kartläggningen av samstämmighet som gjordes i avsnitt 5.3.3 visar på att samtliga 

kunskapskrav prövas i olika omfattningar samt att 25 av 27 provfrågor återfinns i celler där 

även kunskapskrav prövas.  

   Kartläggningen av samstämmigheten visar på att mer konkreta kunskapstyper (faktakunskap 

och begreppskunskap) i anknytning till kategorier med låg grad av kognitiv komplexitet 

(minnas och förstå) utgör 5 av 9 kunskapskrav samt 19 av 27 provfrågor, varav 2 provfrågor 

inte prövar något specifikt kunskapskrav. Procedurkunskap som är en mer abstrakt 

kunskapstyp utgör 3 av 9 kunskapskrav samt 7 av 27 provfrågor i anknytning till tre 

kategorier med högre eller hög grad av kognitiv komplexitet (tillämpa, analysera och 

värdera). Slutligen är det 1 av 9 kunskapskrav samt 1 av 27 provfrågor som prövas inom 

faktakunskap som är mer konkret kunskapstyp i anknytning till värdera som har en hög grad 

av kognitiv komplexitet.  

   Slutsatsen ovan tyder på att de nationella provfrågorna i biologi har en hög grad av 

samstämmighet med kunskapskraven dock varierar omfattningen av provfrågor per 

kunskapskrav där få kunskapskrav prövar flertalet provfrågor.  

6.3 Övergripande diskussion 

Viktigt att återigen poängtera är att metoden för analysprocessen är närläsning som utförs 

subjektivt. Detta innebär att denna analysprocess består av mina tolkningar av kunskapskrav 

samt nationella provfrågor som i sig medför svårigheter att åstadkomma intersubjektivitet 

med läsaren där denne kan anse att en del objekt kan tolkas annorlunda och placeras under 

andra kategorier inom taxonomitabellen.  

   Forskaren Christian Lundahl menar på att nationella proven inte prövar alla kunskapskrav 

och förmågor i läroplanen samt att det som prövas sker i olika omfattningar (Lundahl, 2009, s. 

13–14). Johansson (2014) menar även hon på att majoriteten av provfrågorna prövas inom få 

kunskapskrav samt att vissa kunskapskrav inte prövas alls. Slutsatsen av min kartläggning av 

objekten visar dock att alla kunskapskrav prövas samt det är en hög grad av samstämmighet 

mellan kunskapskraven och de nationella provfrågorna inom ämnet biologi. Omfattningen av 

provfrågor i relation till ett enstaka kunskapskrav varierar dock som var avsikten att 

undersöka inom punkt två i min frågeställning vilket också stämmer överens med det Lundahl 

syftar på. Det är emellertid värt att notera vilka nationella provfrågor som prövas i en mindre 

omfattning per kunskapskrav. Procedurkunskap i anknytning till tre kognitiva processer 

prövar 6 provfrågor och 3 kunskapskrav. Dessa 6 provfrågor återfinns i provhäfte B som har i 
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syfte att genomföra systematiska undersökningar där eleven ska kunna planera 

undersökningar, genomföra undersökningar efter given planering samt värdera resultat. Dessa 

provfrågor prövar en mer abstrakt kunskapstyp samt högre grad av kognitiv komplexitet som 

är tidskrävande. Ställs detta i relation delprov A där eleven ska använda kunskaper inom 

biologi för att granska information samt delprov C där eleven ska använda begrepp, modeller 

och teorier för att beskriva och förklara naturvetenskapliga samband är det logiskt att 

omfattningen av provfrågor per kunskapskrav varierar. Provfrågorna inom delprov A samt C 

kräver mindre tid att utföra på grund av att de prövas inom konkreta kunskapstyper och till 

stor del inom lägre grader av komplexitet, det är därför möjligt att ha fler provfrågor inom 

dessa kategorier.  

   Utifrån det ovannämnda kan det även konstateras att de nationella proven ligger i linje med 

Lgr 11:s syftesdel inom ämnet biologi som innebär att eleven ska kunna: 

• Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta 

ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, 

• Genomföra systematiska undersökningar i biologi, och 

• Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 

biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället (Skolverket, 2014, s. 

156–157). 

      Steve Wretman har i sin forskning kommit fram till att möjligheterna att prövas inom 

olika förmågor i de nationella proven är begränsade. Förmågor som exempelvis analysera och 

resonera prövas i en liten utsträckning (Wretman, 2015). Sett till kartläggningen i 

analysprocessen är det tydligt att eleven får begränsat med möjligheter till att analysera medan 

förmågan att resonera prövas flertalet gånger i delprov A och B. 

   Att få ökad förståelse för kunskapsprövningen inom nationella proven i biologi för årskurs 6 

har hela tiden varit mitt syfte med denna undersökning. Undersökningen har gett mig 

möjligheten att se i vilken omfattning de olika kunskaperna och förmågorna prövas inom de 

nationella proven i biologi i relation till kunskapskraven i Lgr 11 i form av en kartläggning av 

samstämmighet mellan dessa. De nationella proven i biologi för årskurs 6 har tidigare inte 

analyserats men nu finns möjligheten att visa vad proven innehåller. Sett ur ett lärarperspektiv 

ges nu möjlighet att kunna pröva eleverna än mer i sin egen undervisning inom de celler i 

taxonomin som har färre provfrågor per kunskapskrav för att ge eleverna en likvärdig 

bedömning. Det kan inte antas vara rättvist gentemot en elev att denne endast ges möjlighet 

att exempelvis prövas inom en förmåga 2 gånger, medan en annan förmåga prövas flertalet 
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gånger i de nationella proven.  

   I dag finns det kartläggningar av samstämmighet mellan Lgr 11:s kunskapskrav och de 

nationella proven i historia, religion och biologi för årskurs 6. Jag är författare för 

kartläggningen av samstämmighet för ämnet biologi och medförfattare för kartläggningarna 

av samstämmighet inom ämnena historia och religion. Det som återstår är kartläggningar av 

samstämmighet inom ämnena geografi, samhällskunskap, kemi och fysik. Mitt förslag för 

vidare forskning därför är att kartlägga de ämnena som ännu inte har undersökts.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Blooms reviderade taxonomi 
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Bilaga 2 - Kunskapsdimensionen 
Faktakunskap  

Olika bitar av 

sammansatta fakta kring 

de grundläggande 

delarna av ett ämne 

benämns faktakunskap. 

Begreppskunskap 

Kategorier, modeller, 

teorier och relationerna 

mellan dem benämns 

begreppskunskap. 

Begreppet omfattar även 

kunskap om hur en 

helhet kan byggas upp 

genom sammansättning 

av olika bitar av fakta. 

Procedurkunskap 

beskriver hur man 

genomför något. Den 

beskriver hur man löser 

både enkla och svåra 

problem. 

Metakognitiv kunskap  

beskriver på individnivå 

kunskap kring lärande i 

allmänhet. 

Kunskapsområdet ser på 

lärandet ur ett 

övergripande perspektiv, 

hur man lär sig och 

lärandets innebörd. 

Terminologi  
utgörs av de mest basala 

vokabulärerna och 

uttrycken inom ett ämne 

Klassificeringar och 
kategorier  

För att binda samman 

existerande fakta som 

finns i faktakunskapens 

underkategorier 

(terminologi och 

specifika detaljer) 

används klassificeringar 

och kategorier. 

Handlingen i en enstaka 

roman är ett exempel på 

faktakunskap, men att ha 
kunskap kring vad olika 

romaner har gemensamt 

är begreppskunskap. 
 

Ämnesspecifika 
färdigheter behandlar 

kunskap kring vilka 

färdigheter som krävs för 

att nå ett visst resultat 

inom ett ämne. Ska man 

använda ett uppslagsverk 

för att ta reda på hur 

förkylning uppstår 

behöver man till exempel 

färdigheten i hur man 

använder verket. 

Strategisk kunskap 
omfattar kunskap om 

olika sätt att beskriva 

människans lärande och 

tänkande. Kunskap om 

området ger möjligheten 

att avgöra vilka teorier 

som är mer eller mindre 

effektiva i en specifik 

lärandesituation. 
 

Specifika detaljer 

beskriver mindre delar 

av kunskap som kan 

sättas i ett större 

sammanhang. 

 

Principer och 

generaliseringar 

beskriver hur bitar av 

fakta sammansätts för att 

bilda större begrepp samt 

beskriver relationerna 

mellan dessa. 
 

Ämnesspecifika tekniker 

och metoder behandlar 

kunskap om hur man 

löser ett problem inom 

ett ämne. Exempel på 

detta är att använda 

källor och genomföra 

komparativa analyser i 
syfte att fastställa den 

mest lämpliga för den 

specifika uppgiften. 
 

 

 

Kunskap om 

inlärningsfrågor 

avhandlar teorier om att 

kognitiva processer har 

olika svårighetsnivåer. 

Ett exempel från skolans 

värld kan vara att en elev 

är medveten om att 
analyserande av en text 

är en mer komplex 

uppgift än att memorera 

glosor. 

 Teorier, modeller och 

strukturer beskriver hur 

flera begrepp 

tillsammans kan sättas 

samman i en modell, 

teori eller struktur. Ett 
exempel på detta är ett 

paradigm. 

 

 

 

Kriterier för att avgöra 

när man ska använda 

metoder behandlar hur 

man väljer vilken metod 

som ska användas för att 

lösa en uppgift. För att 
göra det behöver man ha 

kunskap om flera 

metoder och har 

förmågan att välja och 

motivera den för 

uppgiften mest lämpliga. 

 

 

Kunskap om sig själv 

behandlar kunskap kring 

självinsikt. Det handlar 

om individens 

medvetenhet om sina 

egna styrkor och 
svagheter i fråga om 

lärande, samt om 

samspelet mellan dessa 

vid kunskapsinhämtning. 
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Bilaga 3 - Dimensionen för kognitiva processer 
Minnas 

Förmågan att 

minnas är en 

färdighet som 

är avgörande 

för människors 

inlärning och 

ett villkor som 

måste uppfyllas 

för att kunna 
hantera mer 

avancerade 

kognitiva 

processer. 

Förstå 

behandlar 

förmågan att 

sammanföra ny 

information 

med egen 

förförståelse. 

Tillämpa 

avser 

förmågan att 

kunna nyttja 

olika metoder 

för att utföra 

uppgifter eller 

problemlösnin

g. 

Analysera 

avser förmågan 

att bryta ner 

material till 

mindre delar 

samt att kunna 

ta ställning till 

hur dessa 

förhåller sig till 

varandra. 
Vidare handlar 

analysen om att 

kunna se 

sambandet 

mellan den 

övergripande 

strukturen och 

dess mindre 

delar. 

Värdera 

handlar om 

förmåga att ta 

omdömeställni

ng i en given 

situation. Det 

kan 

exempelvis 

handla om att 

ta ställning till 
vardagliga 

företeelser 

eller moraliska 

dilemman och 

värdera för 

och nackdelar 

utifrån 

situationers 

förutsättningar

. 

Skapa  

handlar om att 

genom kreativitet 

och logisk 

slutledning kunna 

ta sig an ett 

materialets delar 

och sätta ihop 

dem till en helhet. 

Det som skiljer 
skapa från andra 

kunskapsdimensi

oner är att det här 

handlar om att 

producera och 

utforma ett eget 

material som t.ex. 

en presentation 

utifrån ett annat 

material, t.ex. en 

bok eller en film. 

Känna igen 

innebär att 
tillgänglig 

information 

jämförs med 

långtidsminnet. 

Tolka innebär 

att eleven 
omvandlar viss 

information till 

annan form, till 

exempel ord till 

bild. Ett 

exempel kan 

vara att läsa en 

beskrivning av 

en gård och 

sedan rita 

gården utifrån 
beskrivningen. 

Verkställa 

avser att 
eleven nyttjar 

en av denne 

känd metod 

för att komma 

fram till rätt 

svar. I 

återkommande 

övningar är 

detta vanligt 

eftersom 

eleven i dessa 
fall använt 

metoden 

tidigare på 

liknande 

uppgifter. 

Särskilja 

innebär att en 
elev kan 

bedöma hur 

relevant varje 

enskild del är i 

sammanhanget. 

Eleven ska 

kunna skilja 

mellan olika 

delar av ett 

material. Som 

ett exempel kan 
nämnas att om 

en uppgift går ut 

på att ta reda på 

de största 

skillnaderna 

mellan ett päron 

och en 

honungsmelon 

så är respektive 

frukts olika 

innehåll mer 
relevant än det 

faktum att de 

har olika 

former. 

Kontrollera 

innebär att 
eleven ska 

kunna bearbeta 

ett material 

och genom 

kognitiva 

processer 

komma fram 

till en logisk 

slutledning 

utifrån 

materialet. Ett 
praktiskt 

exempel kan 

vara att en elev 

får ta del av ett 

författat 

material. 

Genom att 

bearbeta 

materialet kan 

eleven komma 

fram till 
generella 

tendenser som 

till exempel ett 

källkritiskt 

ställningstagan

de då 

materialet 

speglar vaga 

eller osanna 

antaganden. 

Generera 

innefattar elevens 
förmåga att ta till 

sig ett problem 

och på egen hand 

komma fram till 

potentiella 

lösningar på 

problemet. Att 

kunna generera 

lösningar kräver 

kreativt tänkande 

och god 
problemlösning. 
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Komma ihåg 

innebär att man 

utifrån en 

given situation 

hämtar relativ 

information 

från 

långtidsminnet.

”Vilken 
författare skrev 

denna bok?” 

Exemplifiera 

innebär att 

eleven utifrån 

viss given 

information ger 

konkreta 

exempel. 

Applicera 

avser att 

eleven väljer 

mellan olika 

metoder och 

använder 

dessa på en 

uppgift som 

denne tidigare 
inte har utfört. 

Applicering är 

vanligast 

förekommand

e i fall där 

eleven 

kommer i 

kontakt med 

ett nytt 

arbetsområde. 

Organisera 

avser det faktum 

att eleven ska 

kunna bedöma 

vilka delar som 

ingår i ett 

material samt 

hur dessa 

förhåller sig till 
varandra. 

Eleven måste 

också kunna 

förstå hur dessa 

hör ihop i en 

sammanhängan

de struktur. Som 

ett exempel kan 

nämnas att om 

en elev fått 

uppgiften att 
skriva en 

tidningsartikel, 

så kan delarna 

exempelvis 

bestå i brödtext 

och rubriker. 

Kritisera 

innebär att 

eleven ska 

kunna lägga 

ett eget 

omdöme 

utifrån sina 

föreställningar 

och 
situationen. I 

kontrollkatego

rin kan eleven 

framföra en 

slutledning av 

att ett material 

är osant 

genom 

källkritisk 

slutledning. I 

kritiken där 
omdömet ska 

placeras tar 

eleven ett 

ställningstagan

de att t.ex. 

falska källor 

och osanna 

antaganden 

inte är bra. 

Detta berör 

även moraliska 
dilemman där 

eleven kan 

slutleda och 

sammanfatta 

vad det 

moraliska 

dilemmat 

handlar om i 

under det 

första steget 

för att sedan ta 

en position 
utifrån det 

bearbetade 

dilemmat och 

då avlägga ett 

omdöme. 

 

Planera innebär 

att eleven efter att 

den kommit fram 

till en lösning kan 

använda den för 

att arbeta fram en 

metod som kan 

realisera idén. 

Planen innehåller 
alltså en metod 

som går att 

använda för att nå 

fram till 

lösningen. 

 Klassificera 

innebär att 

information 

kategoriseras i 

en bredare 

kategori av 
eleven. För att 

förstå 

sammanhanget 

behöver eleven 

emellertid 

 Tillskriva avser 

att eleven kan 

uppfatta en åsikt 

eller värdering i 

en textmassa. 

Detta handlar 
ofta om att elev 

ska kunna läsa 

mellan raderna. 

 Producera 

innebär att eleven 

kan ta lösningen 

och metoden och 

praktiskt 

genomföra den. 
Detta innebär att 

alla steg i 

underkategorin 

skapa teoretiskt är 

genomförbara. 



 

50 

 

kunna 

identifiera 

mönster. 

Genom logisk 

slutledning och 

kognitiva 

processer ska 

eleven alltså 

kunna tänka ut 

vad en potentiell 

lösning skulle 

kunna vara, 
planera fram en 

metod för att nå 

fram till 

lösningen, och 

slutligen sätta 

planen i verket.  

. 

 

 Sammanfatta 

innebär att 

eleven kan 

fånga kärnan 

av något och 

sedan visa 

detta. Ett 

exempel kan 

vara att läsa 

en artikel 

och skriva 

en 

sammanfattn

ing av det 

man läst. 

    

 Dra 

slutsatser 

innebär att 

eleven kan 

komma till 

ett resultat 

genom att 

lägga samma 

enskilda 

bitar. 

Begreppet 

innebär 

också eleven 

ska kunna 

förklara 

relationen 

mellan de 

enskilda 

bitarna och 

resultatet. 
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 Jämföra 

avser att 

eleven kan 

identifiera 

skillnader 

och likheter 

mellan olika 

exempel. 

    

 Förklara 

innebär att 

eleven kan 

se 

orsakssamba

ndet i en 

händelsekedj

a. Eleven ska 

även kunna 

förklara 

sambandet. 

    

 


