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Abstrakt 

Författarnas namn: Per-Oskar Norberg och Ida Nyström 

Titel: Prov, processer och en gnutta Bloom 

Engelsk titel: Tests, processes and a touch of Bloom 

     Antal sidor: 66 

Uppsatsens syfte är att redogöra för utformningen av skriftliga salsprov i gymnasieskolans 

samhällsämnen, samt att undersöka vilken typ av kunskap som proven mäter. Analysen görs 

genom granskning av sju skriftliga salsprov, alla inom samhälsvetenskapliga ämnen, vilka 

analyseras utifrån Bloms reviderade taxanomi. Analysen kompletteras av intervjuer med de 

lärare som konstruerat proven för att ge analysen ytterligare djup. Proven är konstruerade 

efter ämnenas läroplaner i antingen Lpf94 eller Gy11 varför proven också ställs i förhållande 

till en analys av kursplanen för Samhällskunskap A och ämnesplanen för Samhällskunskap 

1a1.   

Proven visade sig vara av varierande karaktär och storlek och bestående av en skiftande 

mängd uppgiftstyper. Av analysen framgår att kursplanen i Lpf94 har en starkare hierarkisk 

relation till processerna i Blooms reviderade taxonomi, än kursplanen i Gy11. De i proven 

vanligaste två kunskapsdimensionerna som testas är Faktakunskap och Begreppskunskap. De 

två vanligaste kognitiva processerna är Minnas och Förstå. Det som kan skönjas av analysen 

är att de lägre betygen Godkänt och E har en tendens att förekomma i de två minst avancerade 

kognitiva processerna, Minnas och Förstå, medan högre betygsnivåer oftast återfinns i 

uppgifter som testar mer avancerade processer – Förstå och uppåt. Sammanfattningsvis kan 

sägas att högre betyg oftast kopplas samman med de processer som kräver att uppgiften tillför 

något nytt, d.v.s. alla kognitiva processer mer avancerade än Minnas. De vanligaste kognitiva 

processerna som uppgifter visar prov på är alltjämt Minnas och Förstå.   

 

Nyckelord: Blooms reviderade taxonomi, Lpf94, Gy11, prov, provkonstruktion 
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1. Inledning 
När vi flyttade hemifrån, för att börja på universitetet, verkade själva skötseln av hemmet 

väldigt enkel. Visst, naturligt blev det lite mer saker att göra, men inte mycket som päronen 

inte tvingat på oss sedan tidigare: diska, handla mat, dammsuga, bädda sängen o.s.v. Det vi 

inte hade räknat med var alla småsaker, de som du inte kommer på vid första tanken, men som 

ändå behövs. Det finns sådana saker som du lägger märke till först när de inte längre är 

självklara. Hur många som flyttar hemifrån tänker egentligen på att de kan behöva införskaffa 

en toaborste, eller på att rengöra filtret till ugnsfläkten? Inte vi i alla fall, det var fullt upp med 

allt annat. Likadant har det varit med våra studier vid lärarutbildningen. Du intresserar dig för 

och problematiserar de stora, uppenbara, områdena men tänker inte så mycket på de små. De 

förbises gärna, förståeligt nog, men ändå är de viktiga detaljer som du förr eller senare blir 

tvungen att ta tag i. När vi väl fick chansen att göra ett arbete i pedagogik ville vi därför se på 

något i skolan vanligt förekommande, men som inte är uppenbart att problematisera. Det är på 

denna grund som vi nu väljer att skriva om ämnet ”Skriftliga salsprov”.  

Alla som har erfarenheter av skolan känner till skriftliga salsprov. Vi stöter på dessa inom 

varje utbildningsstadium: grundskolan, gymnasiet och universitetet. Det är något som följer 

oss genom vår skolgång, med glädje eller förskräckelse. Få saker är så förknippat med skolan 

som dessa ”traditionella” fundamentala prov. Och få saker är så banala och uppenbara, men 

ändå ack så väsentliga, att det kanske bortses från under din lärarutbildning. Det är ingen som 

ifrågasätter var de kommer ifrån eller hur – de finns där och så är det, som en given del i 

skuggan av andra skolrelaterade saker. De skriftliga salsproven är, på sätt och vis, vår 

lärarutbildnings toaborste. De anses så självklara och nödvändiga att vi inte tänker på dem 

som något att problematisera. 

Oavsett om man gillar skriftliga salsprov eller inte så utgör de en betydande del i den svenska 

skolformen, särskilt med gällande kursplans krav på varierande redovisningsformer. Men hur 

ska ett bra salsprov då vara och hur ska det utformas? Vilka kunskaper är det egentligen som 

ett prov testar? Det är några av de frågor som vi vill kasta lite ljus över med hjälp av denna 

uppsats. 

Till slut skaffade vi en toaborste till vårt hem. Nu har vi även införskaffat insikt om skriftliga 

salsprov och dess uppbyggnad.   
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1.1 Syfte 
Syftet är att redogöra för utformningen av skriftliga salsprov i gymnasieskolans 

samhällsämnen (Samhällskunskap, Religionskunskap och Historia), samt att se vilken typ av 

kunskap som proven testar. Syftet är också att redogöra för huruvida lärare upplever 

skillnader mellan målen i nya och gamla läroplanen. Undersökningen rör helt provens 

utformning. Syftet är inte att avgöra huruvida lärarna bedömt proven korrekt, eller att på 

något sätt värdera lärarnas eller elevernas prestationer.  

 

1.2 Frågeställningar 
1. Vilka kognitiva processer och vilken typ av kunskap testas i proven? 

2. Hur motsvaras detta av kunskapskraven i läroplanerna? 

3. Hur resonerar lärarna angående de nya målen och kunskapskraven i relation till de 

gamla? 
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2. Tidigare forskning 
Många forskare har intresserat sig för ämnena prov, bedömning och provkonstruktion. 

Ingemar Wedman
1
, professor i pedagogik, har undersökt hur valida prov, det vill säga prov 

som testar det som avses testas, bäst konstrueras och vilka problem som kan uppstå vid 

bedömning av olika typer av provfrågor
2
. Han har i sin forskning bland annat intresserat sig 

för aktiva lärares tankebanor om prov och bedömning och genom att utgå ifrån dessa har 

Wedman sedan skapat en handbok. Wedman utgår i sin forskning till viss del från Blooms 

taxonomi
3
 och för detta redogörs närmare i avsnitt 3.3 Tillämpning av Blooms reviderade 

taxonomi, s.12.  

Anders Gustavsson
4
, professor i pedagogik, Per Måhl, sakkunnig på betygsättning och 

bedömning, och Bo Sundblad, universitetslektor i pedagogik, har tillsammans forskat om 

såväl konstruktion av prov och arbetsuppgifter som betygsättning av desamma. De har 

fokuserat på hur bedömning och betygsättning på bästa sätt görs rättssäkert för ett validerbart 

resultat med hög reliabilitet genom att utgå ifrån läroplanerna och genom att exemplifiera hur 

uppgifter skulle kunna bedömas utifrån tänkta genomföranden. De har även intresserat sig för 

provkonstruktion och för- och nackdelar med olika typer av prov- och övningsuppgifter 

genom att utgå ifrån och problematisera autentiska fall, samt tillhörande bedömningsmatriser.  

Per Måhl
5
 har tidigare själv också undersökt vad betygen faktiskt mäter, utifrån läroplanen 

Lgy70, och tittat på varför prov ser ut som de gör och vilken innebörd kvalitativ bedömning 

har. Han har intresserat sig för olika typer av skriftliga prov och olika frågeformuleringars 

effekt på elevprestationer. 

Lars Larsson
6
, lektor i pedagogik, har i sin forskning utgått ifrån olika typer av provuppgifter 

och frågetyper och producerat en handbok i provkonstruktion. Han har, liksom Gustavsson, 

Måhl & Sundblad
7
, intresserat sig för för- och nackdelar med olika typer av prov- och 

övningsuppgifter och hur prov skall utformas för att faktiskt mäta det de avser att mäta, det 

vill säga för att vara valida. I avsnitt 3.5 Uppgiftstyper i skriftliga salsprov, s.14, beskrivs 
                                                           
1
 Wedman, Ingemar (1988) Prov och provkonstruktion. Stockholm: Utbildningsförlaget. 

2
 Wedman, Ingemar (1973) Mätproblem i norm- och kriterierelaterade prov: några analyser och försök med 

tonvikt på reliabilitets- och diskriminationsmått. Umeå Universitet: Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Pedagogiska institutionen. 
3
 Bloom, Benjamin (1956) Taxonomy of Educational Objectives. New York: McKey.  

4
 Gustavsson, Anders, Måhl, Per & Sundblad, Bo (2012A) Betygsättning – en handbok. Stockholm: Liber.  

Gustavsson, Anders, Måhl, Per & Sundblad, Bo (2012B). Prov och arbetsuppgifter – en handbok. Stockholm: 

Liber  
5
 Måhl, Per(1994) Betyg – men på vad? Stockholm: HLS Förlag. 

6
 Larsson, Lars (1986) Skriftliga kunskapsprov – en praktisk handledning. Lund: Studentlitteratur. 

7
 Gustavsson, Måhl & Sundblad (2012A). Gustavsson, Måhl & Sundblad (2012B).  
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hur Larsson definierar olika uppgiftstyper, samt vilka kognitiva processer dessa generellt kan 

anses testa. Utöver detta har Larsson även intresserat sig för den utveckling som skett för 

yrkesförberedande gymnasieprogram.
8
   

Ämnet prov och provkonstruktion har även varit ämne för flertalet uppsatser. Tobias Jansson
9
 

har genom analys av skriftliga salsprov – som utgår från läroplanen Lpf94 – och intervju av 

lärare, inom ämnet Samhällskunskap försökt visa vilka faktorer som påverkar provs 

konstruktion. I sin analys utgår Jansson från Blooms reviderade taxanomi för att beskriva 

vilken typ av kunskap som frågorna i proven testar.  Studien visar att det råder stor spridning 

över vilka kognitiva processer som testas i skriftliga salsprov. Jansson menar att skillnaderna 

mellan vad proven testar beror mer på skillnader lärare emellan än på olika arbetsområdens 

karaktär. Ett undantag till detta är underkategorin Tillämpa som enbart återfinns i proven 

inom arbetsområdet för ekonomi. Den huvudsakliga skillnad som Jansson upptäcker mellan 

kunskaperna som lärarnas prov testar och vad kursplanen efterfrågar gäller den kognitiva 

processen att Förstå. Utifrån styrdokumenten aktualiseras processen mestadels inom 

kriterierna för betyget Godkänt medan lärarna ser det som ett kriterium mestadels för de högre 

betygstegen. Jansson kommer likaledes fram till att den minst avancerade kognitiva processen 

Minnas främst binds samman med kriterier för betygsteget Godkänt. Han finner även att det 

är främst kvaliteteten på den kognitiva processen som är betygsgrundande och inte vilken typ 

av kunskap som presenteras, detta gäller särskilt för de högre betygen Väl Godkänt och 

Mycket Väl Godkänt som saknar koppling till en specifik process. Av lärarintervjuerna 

framgår det att det skriftliga salsprovet är bra för att testa flera kunskapsformer, dock anser 

lärarna att procedurkunskap särskilt lämpar sig för andra testformer än det skriftliga 

salsprovet. I avsnitt 3.4 Lpf94 i Blooms reviderade taxonomi, s.12, presenteras hur Jansson 

analyserat kursplanen för Samhällskunskap A i Lpf94.  

Christina Odenstams
10

 studie gick, liksom Janssons, ut på att göra analys av skriftliga 

salsprov inom ämnet samhällskunskap på gymnasienivå. Odenstam har intresserat sig för 

vilken typ av kunskap som i ämnesplanerna efterfrågas för respektive betygsnivå, vilken typ 

av kunskap lärarna associerar med betygsnivåerna samt hur prov utformas i praktiken. Både 

                                                           
8
 Larsson, Lars (2001) Industri- och hantverksutbildning under två sekel. Uppsala: Föreningen för svensk 

undervisningshistoria.  
9
 Jansson, Tobias (2011) Vad kommer på provet? Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap. Karlstad: 

Karlstad University Studies 2011:2.  
10

 Odenstam, Christina (2010) Prov och bedömning i samhällskunskap – En analys av gymnasielärares skriftliga 

prov. Karlstad: Karlstad University Studies 2010:41. 
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Jansson och Odenstam antyder att det är ett problem att lärare bedömer och efterfrågar olika 

saker i relation till varandra och ämnesplanernas betygskriterier. 
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3. Teori 
I första delen av teoridelen, avsnitt 3.1 Kunskapssyn i svenska läroplaner presenteras en 

historisk översikt över kunskapssynen som präglat svenska skolans läroplaner sedan år 1962. 

Därefter, i avsnitt 3.2 Blooms reviderade taxonomi, s.8, presenteras den taxonomi vilken 

undersökningen bygger på, samt kritik mot denna. I avsnitt 3.3 Tillämpning av Blooms 

reviderade taxonomi, s. 12, beskrivs hur Wedman
11

 tolkat och tillämpat Blooms taxonomi 

och hur detta är till hjälp för oss i undersökningen. Näst presenteras ämnesmålen i den 

tidigare läroplanen, Lpf94, utifrån de kognitiva processer som är stommen i Blooms 

reviderade taxonomi, i avsnitt 3.4 Lpf94 i Blooms reviderade taxonomi, s. 12. Avsnitt 3.5 

Uppgiftstyper i skriftliga salsprov, s.14, rymmer en redogörelse för Larssons
12

 definitioner 

av olika uppgiftstyper som är vanligt förekommande i skriftliga salsprov, även de kopplade 

till Blooms reviderade taxonomi. I avsnitt 3.5 Teorisammanfattning, s.15, beskrivs 

sammanfattande hur ovanstående teorier tillsammans används i analysen av proven.  

3.1 Kunskapssyn i svenska läroplaner 
Att med olika typer av prov testa individers kunskaper eller kompetenser är ingen ny 

företeelse. Redan på 200-talet började man i Kina använda formella skriftliga test för att göra 

urval bland de sökande till anställningar med hög status.
13

 Då hade man redan sedan tusentals 

år använt prövningar för att avgöra om offentligt anställda verkligen var lämpade för de 

uppgifter som de utförde.
14

  

År 1962 tog den svenska skolan steget in i det, för oss, moderna samhället. Då kom den första 

nationella läroplanen för grundskolan, Lgr62. År 1969 kom den reviderade versionen, Lgr69, 

som främst innebar en förändrad syn på skolans organisation, men även ämnet 

religionskunskap tillkom. Läroplanen innehöll såväl verksamhetsplan för skolan som tim- och 

kursplaner.
15

 Från 1800-talet fram till 1969 bestod skolväsendet av annorlunda skolformer 

och de betyg som sattes var kunskapsrelaterade.
16

 Det innebär att betyget baserades på vad 

eleven kunde när undervisningen slutade, i relation till vad eleven förväntades kunna för att få 

ett visst betyg. Däremot fanns det inte preciserat i någon läroplan vad exakt eleven 

förväntades kunna för att få ett visst betyg utan det antogs läraren vara kompetent nog att 

                                                           
11

 Wedman (1988) 
12

 Larsson (1986) 
13

 Korp, Helene (2011) Kunskapsbedömning – hur, vad, varför. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 
14

 Wedman (1988) 
15

 Linde, Göran (2005) ”Historien om en radikal omdaning” ur: Boken om pedagogerna. (Red. Anna Forsell) 

Stockholm: Liber. 
16

 Gustavsson, Måhl & Sundblad (2012A:15f)  
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avgöra. I och med Lgr69 blev betygen istället normrelaterade, det vill säga att en elevs betyg i 

slutet av utbildningen berodde på vad en uppfattad medelelev kunde. Den elev som lyckades 

bättre än medelprestationen fick högre betyg, och den som presterade sämre än 

medelprestationen fick lägre. Detta framgick av instruktionerna i läroplanen.
17

 

År 1970 kom den första nationella läroplanen för gymnasieskolan, Lgy70. Denna beskrev 

gymnasieskolan som en linjebaserad skolform och de av regeringen fastställda kursplanerna 

var kortfattad. Varje kurs delades dock in i huvudmoment och delmoment samt kommentarer 

till dessa, vilka innehöll allmänna anvisningar formulerade av Skolöverstyrelsen. 

Styrdokumentens utformning varierade mellan olika linjer.
18

  

Medan grundskolan fick en ny läroplan 1980 fick gymnasieskolan vänta ända tills nästa 

skolreform, 1994, på en ny läroplan.
19

 Ett av målen med skolreformen 1994 var att återgå till 

kunskapsrelaterade betyg, men med tydligare anvisningar för vilka kunskaper och förmågor 

som faktiskt krävdes för respektive betyg. Politikerna som beslutade om skolreformen ville så 

att säga lämna det kunskapsmått som kallas ”Mätmodell” och som innebär att elevernas 

prestationer rangordnas i relation till hur skolkamraterna presterat. Prov som utformats enligt 

Mätmodell är ofta konstruerade på ett sådant sätt att svaren på uppgifterna kan omvandlas till 

poäng, så att den totala poängen på provet i sin tur motsvaras av betygsnivåer. Enligt 

Mätmodell kan exempelvis 60 % poäng på ett prov motsvara godkänt et cetera. En sådan 

kunskapsbedömning sa egentligen ingenting om vad eleverna kunde, bara att de med högre 

betyg var bättre än elever med lägre betyg. Istället för bedömning baserad på Mätmodell ville 

de beslutande att bedömning i skolan skulle ske enligt ”Kunskapsstandardmodell”. Med 

Kunskapsstandardmodell är tanken att elevers prestationer och resultat skall kunna översättas 

till påståenden om vad eleven faktiskt kan. En och samma uppgift utformad enligt 

Kunskapsstandardmodell kan spegla flera av elevens förmågor och översättas till ett 

kunskapsomdöme.
20

 Med Lpf94 kom fyra olika betygssteg – tre steg med betygskriterier och 

ett steg för de fall där lägsta betyg inte uppfylls. Betygsstegen i LPf94 utgjordes av Icke 

Godkänt (IG), Godkänt (G), Väl Godkänt (VG) och Mycket Väl Godkänt (MVG).  

Gy11, den senaste av läroplaner för gymnasieskolan, är liksom Lpf94 skriven på ett sådant 

sätt att Kunskapsstandardmodell är den typ av bedömningsmetod som lärare är skyldiga att 

                                                           
17

 Gustavsson, Måhl & Sundblad (2012A:15f). 
18

 Korp.  
19

 Skolverket (1970) Lgy70. 
20

 Gustavsson, Måhl & Sundblad (2012B). 
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använda. Om lärare istället använder Mätmodell kan de nämligen inte sätta 

kunskapsrelaterade betyg – något de är bundna att göra enligt lag.
21

 Däremot skiljer sig Gy11 

och Lpf94 åt på andra sätt, bland annat när det kommer till utformningen av betygskriterier. 

Kriterierna för Lpf94:s betygssteg – IG, G, VG och MVG – är formulerade enligt en 

trappstegsmodell, där samtliga kriterier för betyget Godkänt först och främst måste uppnås för 

att eleven sedan skall kunna uppnå betyget Väl godkänt genom att uppfylla även dessa 

kriterier. Kriterierna för de olika betygsstegen är alltså nya för varje nivå. Exempelvis 

förväntas att eleven, för betyget Godkänt, ”redogör för det politiska systemets funktion samt 

hur politiska beslut kan påverkas på lokal, regional, nationell, EU- och internationell nivå”
22

 

medan det för betyget Väl godkänt dessutom förväntas att ”Eleven diskuterar och reflekterar 

kring olika möjligheter att påverka politiska beslut nationellt, inom EU och internationellt”
23

. 

I kursplanerna för Gy11 däremot, är betygskriterierna annorlunda formulerade. För det första 

återfinns nu istället sex betygssteg, mot tidigare fyra. Dessa sträcker sig från F till A, där F 

motsvarar IG, E motsvarar G, C motsvarar VG och A motsvarar MVG. Däremellan återfinns 

betygsnivåerna D och B. För betygsstegen E, C och A finns kunskapskrav medan 

betygsstegen D och B är ”mellannivåer” för de fall där eleven uppfyller exempelvis samtliga 

kriterier för C, men bara hälften av A, vilket resulterar i betyget B. Kunskapskraven är i denna 

läroplan utformade på ett sådant sätt att grundkraven är desamma, medan vissa nyckelord 

gällande genomförandet skiljer sig åt. Texten är alltså i stort identisk oberoende av betygssteg, 

bortsett från dessa nyckelord. För betygsnivå E är nyckelorden bland annat ”översiktligt”, 

”enkla” och ”med viss säkerhet”.  För betygsnivå C är nyckelorden exempelvis ”utförligt”, 

”enkla” och ”välgrundade”, medan de för betygsnivå A istället är ”utförligt och nyanserat”, 

”komplexa”, ”välgrundade och nyanserade” och ”med säkerhet”. Eleven skall till exempel 

enligt kunskapskraven för Samhällskunskap 1a1 antingen ”översiktligt”, ”utförligt” eller 

”utförligt och nyanserat” kunna ”redogöra för och analysera olika samhällens organisation”
24

. 

3.2 Blooms reviderade taxonomi 

3.2.1 Taxonomin 

Blooms reviderade taxonomi
25

 (Bilaga 1), som är en omarbetning av Blooms taxonomi
26

 

vilken presenterades år 1956, används för att bestämma vilken typ av kunskap som testas i 

                                                           
21

 Gustavsson, Måhl & Sundblad (2012B:34). 
22

 Skolverket, Lpf94, Kursplan för Samhällskunskap A. 
23

 Ibid. 
24

 Skolverket, Gy11, Ämnesplan för Samhällskunskap 1a1. 
25

 Anderson, Lorin W.  & Krathwohl, David R. (red.) (2001) A taxonomy for learning, teaching and assessing – 

a revision of Bloom’s Taxonomy of educational objectives New York: Addison Wesley Longman Inc.  
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undervisningssammanhang.  Syftet med taxonomin är främst att lärare ska få en hjälp att tolka 

betygsmål, skapa lämpliga skoluppgifter samt mäta elevernas kunskaper. 

Blooms reviderade taxonomi är indelad i en y- och en x-axel, kunskapsdimension respektive 

kognitiva processer. Tanken är att läraren ska kunna placera in en uppgift i taxonomin och 

därigenom också kunna utläsa vilken typ av kunskap som uppgiften aktualiserar. Taxonomin 

är inte menad att tolkas som hierarkiskt uppdelad, från ”mindre bra” kunskap till bättre, utan 

alla delar ska ses som lika mycket värda. Dock tenderar själva uppdelning att följa en 

hierarkisk gång då den går från simpel kunskap till mer avancerad, där svårare kognitiva 

processer ibland förutsätter att eleven också använder sig av enklare kognitiva processer men 

inte vice versa.  

Y-axeln i taxonomin visar Kunskapsdimension och är uppdelad i fyra områden: 

Faktakunskap, Begreppskunskap, Procedurkunskap och Metakognitiv kunskap. Dessa är i sin 

tur uppdelade i två till tre mindre, mer specifika, delar.  Kunskapsdimensionen går från 

konkret kunskap mot mer abstrakt kunskap, uppifrån och ned.  

Faktakunskap handlar om konkret fakta om någonting, till exempel händelser, personer, 

nationer eller system. Det rör sig även om att känna till och använda vetenskapliga termer 

som används inom ett specifikt område, så kallat fackspråk, för att kunna kommunicera och 

applicera kunskap inom just det området.   

Kunskapsdimensionen Begreppskunskap handlar om att sätta olika fakta i relation till 

varandra. Det rör sig om kunskap om sammanhängande modeller och teorier och att använda 

urskiljda mönster för att förstå, förklara och förutsäga fenomen och problem.  

Procedurkunskap kan uttryckas som kunskapen om hur man ska gå till väga för att göra 

någonting, oavsett uppgiftens svårighetsgrad. Det handlar om att använda sig av 

Faktakunskap alternerat med Begreppskunskap i en följd av steg för att komma fram till det 

önskade resultatet via ett vetenskapligt resonerande. Procedurkunskap handlar både om att 

kunna avgöra vilken metod som är lämplig att använda och att faktiskt använda den.  

Den sista och därigenom mest abstrakta kunskapsdimensionen är Metakognitiv kunskap. Den 

är uppdelad i underkategorierna ”strategisk kunskap”, ”kunskap om inlärningsfrågor 

inkluderat lämplig kontextuell och villkorlig kunskap” och ”kunskap om sig själv”. 

Metakognitiv kunskap är allmän kunskap om kognition, samt om de egna mentala processerna 

                                                                                                                                                                                     
26

 Bloom, Benjamin (1956) Taxonomy of Educational Objectives. New York: McKey. 
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som sker när du tänker och processar kunskap. Det handlar således om att känna till olika 

strategier för inlärning, de olika strategiernas förutsättningar samt vilken strategi som är bäst 

lämpad för dig.  

X-axeln i Blooms reviderade taxonomi är indelad i sex områden med två eller flera 

underkategorier. Den går från vänster till höger, från enklare kognitiva processer till mer 

avancerade. De fem huvudkategorierna är: Minnas, Förstå, Tillämpa, Analysera, Värdera och 

Skapa.  

Kategorin att Minnas är uppdelad i delarna ”känna igen” och ”komma ihåg”. Den kognitiva 

processen Minnas används då eleven använder kunskap tagen ur dennes lång- eller 

korttidsminne. Det vill säga när eleven exempelvis besvarar en fråga genom information som 

denne sedan tidigare blivit presenterad för och därefter har lärt in.  

Att Förstå är den kognitiva processen som rymmer flest underkategorier. Dessa är: ”tolka”, 

”exemplifiera”, ”klassificera”, ”sammanfatta”, ”dra slutsatser”, ”jämföra” och att ”förklara”. 

Kategorin Förstå används då eleven länkar samman tidigare kunskap med ny. Det handlar om 

att kunna använda sig av information i långtidsminnet i förhållande till nya situationer eller 

uppgifter. Eleven visar att denne använder sig av den kognitiva processen Förstå genom att 

förklara med egna ord, ge specifika exempel, sätta ett givet exempel i ett nytt sammanhang, 

plocka ut väsentliga detaljer, skönja mönster, se skillnader och olikheter, samt ange olika 

orsaker och dess verkan. Förutsättningen för att kunna mäta om eleven använder sig av den 

kognitiva processen att Förstå istället för Minnas är att uppgiften som eleven ställs inför på ett 

eller annat sätt är ny. Uppgiften måste kräva att eleven använder sig av sin inlärda kunskap i 

en ny situation eller på ett nytt sätt. Om så inte är fallet kan läraren aldrig med säkerhet veta 

vilken kognitiv process som eleven verkligen använder.  

Den kognitiva processen att Tillämpa delas in i de två delarna ”verkställa” och ”applicera”. 

Den är nära sammankopplad med kunskapsdimensionen Procedurkunskap. Tillämpa sker när 

eleven använder sig av ett antingen på förhand känt tillämpningssätt eller hittar på en egen 

metod, för att lösa en uppgift. Nästa kategori är att Analysera och består av underkategorierna 

”särskilja”, ”organisera” samt ”tillskriva”. Det handlar om förmågan att bryta ner information 

i mindre delar och att kunna sätta dessa dels i relation till varandra, dels i relation till en 

helhet. Det rör sig om att urskilja viktiga delar i en struktur, förstå hur dessa delar fungerar var 

och en för sig och därigenom påverkar strukturen som en helhet. Det innebär även att kunna 

skönja intentioner och underliggande orsaker hos en person eller given information.  
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Den kognitiva processen att Värdera delas upp i de båda underkategorierna ”kontrollera” och 

”kritisera”. Processen nyttjas då eleven undersöker en tes, metods eller informations brister 

genom ett kritiskt synsätt. Det handlar således om att kunna problematisera och ifrågasätta, 

antingen något egenproducerat eller en annan persons arbete.  

Den sista och mest avancerade kognitiva processen är Skapa. Skapa rymmer delarna 

”generera”, ”planera” och ”producera”. För Skapa krävs det av eleven att denne tillverkar 

något nytt genom att organisera olika delar och moment till ett sammanhängande mönster 

eller struktur. Det innebär förmågan att själv kunna producera eller anpassa teorier och 

metoder efter ett givet problem. Det innebär även att kunna skapa en produkt, vetenskaplig 

eller inte, efter gällande behov.    

3.2.3 Kritik mot Bloom 

Den reviderade taxonomin
27

 skiljer sig från originaltaxonomin
28

, främst när det kommer till 

de mer avancerade kognitiva processerna. I den reviderade upplagan utgörs de två mest 

avancerade processerna av Värdera och Skapa, i nämnd ordning. I originalupplagan utgörs 

dessa två sista steg istället av Syntes och Värdering – något som alltså senare kritiserats och 

ligger till grund för revideringen av taxonomin.
29

 I de fall Blooms reviderade taxonomi 

används löpande i uppsatsen återges av utrymmesskäl en simplifierad modell där 

underkategorierna till de kognitiva processerna inte skrivs ut. Den fullständiga modellen 

återfinns dock i Bilaga 1. 

Även om den reviderade formen av Blooms taxanomi försökt rättat till de brister som 

taxanomin rymmer kvarstår det kritik mot den. Kritiken är mycket densamma för båda 

versionerna, men för den reviderade versionen är kritiken dock mindre skarp. Kritik mot 

Blooms reviderade taxanomi, liksom originalet, är bland annat att de kognitiva processerna 

inte ska ses som hierarkiskt ordnade medan upplägget i taxanomin, från simpla till mer 

avancerade kognitiva processer, ändå skapar typ av rangordning. Detta bidrar också till att de 

mer avancerade processerna är de som i första hand eftersträvas, då de ses som ”högre” 

kunskap medan fokus på de mindre avancerade processerna lätt bortprioriteras. Denna kritik 

kvarstår trots att författarna till den reviderade versionen betonar de olika processernas lika 

värde och betydelse
30

. Det faktum att mer avancerade kognitiva processer fortfarande ofta 

uppfattas som mer värda, beror snarare på läsarens felaktiga tolkning av taxanomin, än 

                                                           
27

 Anderson & Krathwohl. 
28

 Bloom. 
29

 Anderson & Krathwohl. 
30

 Anderson & Krathwohl. 
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taxanomins konstruktion som sådan. Att detta tolkningsutrymme ändå ryms inom ramarna för 

taxanomin är dock en brist i densamma. Annan kritik har riktats mot valet av kategorier, samt 

den brist på holistiskt perspektiv som kategorifokuserandet bidrar med
31

.      

3.3 Tillämpning av Blooms reviderade taxonomi 
Wedman har i sin instruktionsbok om provkonstruktion skapat en lista eller lathund över 

nyckelord som kan referera provuppgifter till respektive kategori (Bilaga 2). I och med att 

Wedman utgår ifrån Blooms taxonomi, och inte den reviderade upplagan, är den inte heller 

tillämpbar på de kognitiva processerna Värdera och Skapa. De övriga nyckelorden i listan är 

dock applicerbara även på den reviderade upplagan av taxonomin.  

De nyckelord som anges i listan
32

 är exempel på ord som uppgifter kan inledas med, för de 

olika kognitiva processerna. För kategorin Minnas anger Wedman bland annat orden ”Lista”, 

”Vad”, ”Namnge” och ”Ange”. För Förstå är relevanta inledningsord exempelvis ”Förklara”, 

”Granska” och ”Tolka”. Frågor som mäter Tillämpa anges kunna börja med bland annat 

”Tillämpa”, ”Diskutera”, ”Rita” och ”Simulera”, medan nyckelord som tillskrivs Analys är 

till exempel ”Klassificera”, ”Kategorisera”, ”Urskilj” och ”Bryt ner”.
33

 Wedmans lista är dock 

inte allmängiltig – en uppgift är mer än dess inledande frågeord.
34

 Däremot utgör den ett 

hjälpverktyg i kategoriseringen, då uppgiftens frågeord säger något om uppgiftens kognitiva 

karaktär. 

3.4 Lpf94 i Blooms reviderade taxonomi 
Ämnesmålen i Lpf94 är enligt Janssons undersökning att sätta i samband med de kognitiva 

processer som beskrivs i Blooms reviderade taxonomi.
35

 Ämnesmålen i Lpf94 är 

strukturerade i listform, varför Jansson valt att numrera dem i den ordning de anges i 

läroplanen
36

: 

                                                           
31

 Jansson, s.25. 
32

 Bilaga 2, Wedman (1988:90). 
33

 Wedman (1988:90). 
34

 Anderson & Krathwohl.  
35

 Jansson, s.49. 
36

 Ibid. 
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Tabellen beskriver kunskapsformerna som efterfrågas i respektive kursmål och betygskriterier 

(Godkänt, Väl Godkänt och Mycket Väl Godkänt) i Samhällskunskap A i Lpf94, enligt 

Blooms reviderade taxonomi. K1a betyder exempelvis Kursmål 1, första delen av meningen, 

medan G4 står för det fjärde betygskriteriet på Godkänt-nivå.
37

 Exempelvis kategoriserar 

Jansson Kursmål 3 (K3) som lyder 

Ha kunskaper om det politiska systemets funktion på lokal, regional, nationell och EU-nivå.

     (Lpf94) 

som Minnas Begreppskunskap (B1) med följande motivering: ”De politiska systemen handlar 

om strukturer och ha kunskaper som innebär att komma ihåg. Detta placerar målet i att 

minnas begreppskunskap”
38

 På samma sätt behandlar han kriterierna för Godkänt, Väl 

Godkänt och Mycket Väl Godkänt. Kriterium G3s kategoriseras i två delar:  

Den första delen (G3a) handlar om att beskriva, vilket även det motsvaras av att minnas. Den 

andra delen (G3b) innebär att kunna ange orsaker och konsekvenser, vilket i taxonomin 

motsvarar underkategorin att förklara, varför denna del placeras i att förstå. Innehållet kan 

handlar om både specifika detaljer och om det generella och därför placeras detta kriterium i att 

minnas fakta- och begreppskunskap (A1/B1) och i att förstå motsvarande kunskaper (A2/B2). 

     (Jansson, 2011:46) 

Samma typ av analys av ämnesplanen för Samhällskunskap 1a1 ur Gy11, med 

betygskriterierna E, C och A, återfinns i Tabell 2 i avsnitt 5.1 Läroplanerna, s. 20. 

                                                           
37

 Jansson s.48f. 
38

 Jansson s.44. 
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3.5 Uppgiftstyper i skriftliga salsprov 
Ett skriftligt salsprov kan rymma flera olika uppgiftstyper. Vissa uppgiftstyper lämpar sig bra 

för att testa ren faktakunskap, medan andra uppgiftstyper lämpar sig bättre för att testa en 

elevs förmåga att exempelvis analysera, värdera och att skapa. 

3.5.1 Uppgifter med bundna svar 

Uppgifter med bundna svar testar, enligt Larsson, ofta i lägre utsträckning än essäuppgifter 

andra kognitiva nivåer än Minnas och möjligtvis Förstå.
39

 

Kortsvarsuppgifter är uppgifter som efterfrågar ett kort svar, bestående av endast ett eller ett 

fåtal ord. Uppgiftstypen testar uteslutande den kognitiva processen Minnas.
40

  

Alternativuppgifter avser uppgifter där eleven skall svara ja/nej eller sant/falskt. Dessa kan, 

rätt konstruerade och i viss utsträckning, testa en elevs förmåga till den kognitiva processen 

Förstå.
41

 För att göra så, måste uppgiften ge eleven möjlighet att exempelvis ”tolka” eller ”dra 

slutsatser” av fakta, förmågor som i Blooms reviderade taxonomi alltså kategoriseras under 

processen Förstå
42

.   

Flervalsuppgifter är en vidareutveckling av Alternativuppgifterna. Här skall eleven välja det 

lämpligaste svaret på en fråga. Alternativen bör enligt Larsson vara 4-5 stycken för att minska 

risken för att eleven gissar sig till rätt svar. Rätt formulerade kan Flervalsuppgifter mäta en 

elevs förmåga att förstå komplicerade sammanhang, att tolka information och att tillämpa 

principer.
43

 Detta är att kategorisera som Minnas, Förstå, Tillämpa eller Analysera beroende 

på frågans utformning.
44

 

Hopparningsuppgifter är i sig en variant av flervalsuppgifterna och går ut på att eleven 

exempelvis ombeds para ihop rätt uppgifter med varandra. Det kan handla om exempelvis 

namn, årtal, ideologi, plats eller händelse. Hopparningsuppgifter är i regel att kategorisera 

som Minnas, alternativt Förstå, beroende på dess utformning
45

 

Ordningsföljdsuppgifter handlar om att testa elevers förmåga att sortera saker, händelser 

eller dylikt i en tänkt ordning, exempelvis att sortera händelser eller teorier i kronologisk 

                                                           
39

 Larsson (1986:21ff). 
40

 Larsson (1986) 
41

 Larsson (1986:30). 
42

 Anderson & Krathwohl. 
43

 Larsson (1986:32). 
44

 Wedman (1988:92). 
45

 Larsson (1986:19ff). 
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ordning, att sortera grundämnen efter atomvikt, eller att sortera namn i alfabetisk ordning.
46

 

Denna uppgiftstyp testar främst den kognitiva processen Minnas, eftersom eleven inte tillför 

ny kunskap, utan endast förväntas ”känna igen” och ”komma ihåg”. 

3.5.2 Essäuppgifter 

Essäuppgifter är den uppgiftstyp som enligt både Larsson
47

 och Wedman
48

 bäst testar 

nivåerna som, i Blooms reviderade taxonomi, motsvaras av Värdera respektive Skapa.  

En essäuppgift innebär en uppgift där eleven själv får formulera ett, ofta längre, svar. En 

essäuppgift kan vara allt från att skriva ett referat till uppgifter där eleven ombeds beskriva ett 

fenomen eller utföra en jämförelse mellan två ting. Eleven kan även ges ett antal termer att 

förhålla sig till i sitt svar. Uppgiften har inte ett rätt svar, och en svarsmodell, utan det är upp 

till eleven att välja disposition och vad som skall tas upp i svaret. En essäfråga kan sällan 

bedömas i termer av rätt och fel, utan läraren måste väga och värdera svarets kvaliteter i 

relation till ämnesmålen.   

3.6 Teorisammanfattning 
Uppgifterna i proven som utgör undersökningens material analyseras i avsnitt 5.3 Proven, 

s.23, enligt Blooms reviderade taxonomi så som den beskrivs av Anderson & Krathwohl. 

Varje provs respektive uppgifter sätts alltså in i taxonomin med hänsyn till vilken kognitiv 

process, samt kunskapsdimension, som testas. Wedmans lista med frågeord (Bilaga 2) och 

Larssons uppgiftsdefinitioner används för att säkra analysen. Därtill analyseras ämnesplanen 

för Samhällskunskap 1a1 i Gy11 på samma sätt, varefter provens uppgiftskategorisering i 

avsnitt 5.1 Läroplanerna, s. 20, sätts i perspektiv mot den egna och Janssons läroplansanalys. 
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4. Metod och material 
Undersökningens syfte är att redogöra för utformningen av skriftliga salsprov i 

gymnasieskolans samhällsämnen och för vilken typ av kunskap som proven mäter. Detta görs 

genom en metodtriangulering då flera metoder används vid analysen. Till att börja med görs 

en kvalitativ analys av de insamlade proven, utifrån Blooms reviderade taxonomi så som den 

beskrivs av Anderson & Krathwohl
49

 (5.3 Proven, s.23.) Även ämnesplanen för 

Samhällskunskap A i Lpf94 och Samhällskunskap 1a1 i Gy11 analyseras på detta sätt (5.1 

Läroplanerna, s.20) för att ge perspektiv till de kunskaper som testas i proven. Därefter 

intervjuas lärarna bakom de insamlade proven, för att ge ett fördjupat perspektiv av analysen. 

Analysen sätts slutligen i perspektiv gentemot analysen av styrdokumenten och intervjuerna 

(6 Diskussion och avslutning s.46). 

4.1 Datamaterialet 
Materialet utgörs av skriftliga salsprov i ämnena Samhällskunskap, Historia och 

Religionskunskap. Proven samlades in genom att vi kontaktade samtliga gymnasielärare i 

berörda ämnen i två kommuner, samt tre lärare vilka vi kommit i kontakt med genom 

utbildningen eller genom gemensamma bekanta. Totalt kontaktades 64 lärare, varav endast 

sex lärare anmälde sitt intresse att delta i undersökningen. Vi fann det anmärkningsvärt att så 

få lärare var villiga att delta, och orsakerna kan vara flera. Exempelvis är det möjligt att de 

tillfrågade lärarna upplevde att de inte hade tid att delta även om de ville, eller så är de helt 

enkelt ovilliga att låta någon annan undersöka deras prov. Lärare är en yrkesgrupp vars 

prestationer och uppdrag ofta granskats och diskuterats i massmedier, och det är möjligt att 

detta lett till en rädsla eller ovillighet att frivilligt låta sig granskas, ens av lärarstudenter.   

Oavsett de icke deltagande lärarnas anledningar, så de sex lärarna faktiskt deltog med sig av 

totalt sju prov. De deltagande lärarna och proven presenteras närmare i avsnitt 5.2 Lärarna – 

en kort introduktion, s.21. och avsnitt 5.3 Proven, s.23. Lärarna garanterades fullständig 

anonymitet för såväl dem själva som för de elever som skrivit provsvaren i de fall sådana 

förekommer och de forskningsetiska råd som i övrigt ges av Vetenskapsrådet
50

 har följts. De 

prov som ingår i studien är de som lärarna själva valt att anförtro oss och de utgår ifrån både 

Lpf94 och Gy11. Provens innehåll och upplägg är av varierande art. Uppgifterna varierar 

mellan essä-, flervals-, kortsvars- och ordningsuppgifter. Att proven tillhör olika ämnen och 

ryms inom olika arbetsområden bör inte ses som ett problem. Enligt tidigare forskning har det 

                                                           
49

 Anderson & Krathwohl. 
50

 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [2013-05-27].  
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visat sig att prov från samma lärare tenderar att vara lika oavsett vilket arbetsområde de 

tillhör.
51

 Snarare är det alltså att betrakta som en tillgång att proven är i olika ämnen baserade 

på olika kursplaner då detta ger ett större spektrum och förhoppningsvis ett rikare material. 

Anledingen till att endast samhällsorienterade ämnen utgör provbasis är att vi vill analysera 

prov som är likvärdiga varandra i sin utformning, vilket dessa tenderar vara.
52

 Urvalet för 

insamlandet är att betrakta som ett bekvämlighetsurval, eftersom vi inte gjort något anspråk 

att kontakta samtliga lärare i Sverige, utan endast en grupp utifrån geografiskt kriterium.  

Som ett komplement till proven valdes att intervjua lärarna bakom respektive prov. Detta för 

att få en fördjupad bild av provkonstruktörens allmänna syn på prov och provkonstruktion, 

och en vidare förståelse för omständigheterna runt de aktuella proven. Intervjuformen valdes 

därför att intervjuer generellt tenderar ge djupare svar än exempelvis enkäter.
53

 

 På grund av lärarnas geografiska spridning och tidmässiga möjlighet har intervjuerna 

genomförts antingen genom direkt möte, över telefon eller via mail efter respektive lärares 

önskemål. I och med att intervjuerna endast kompletterar proven, vilka utgör huvudmaterial 

för undersökningen, bör inte denna varierade intervjuform ha negativ inverkan på resultatet. 

Oavsett intervjumetod garanterades informanterna fortsatt fullständig anonymitet, varför 

namnen i undersökningen är fingerade och könsneutrala. Intervjuerna var strukturerade och 

följde en intervjuguide (Bilaga 3) för att vara likvärdiga oavsett intervjuform. Intervjuerna ges 

vidare en svag roll i undersökningen, återigen av den anledningen att de endast är tänkta att 

komplettera analysen av proven som sådana och därför bara används när de fyller den 

funktionen.  

4.2 Analysen 
Analysen görs enligt Blooms reviderade taxonomi, så som den presenteras av Anderson & 

Krathwohl
54

. Anledningen till att vi valt att använda den framför exempelvis Blooms 

originaltaxonomi är att den reviderade upplagan är mer tillämpbar och vi upplever den som 

mer omfattande. Ett annat teorival hade med största sannolikhet påverkat resultatet, men hur 

är omöjligt att säga utan att göra en likvärdig undersökning med annan teoretisk 

utgångspunkt. Vi har trots allt valt Blooms reviderade taxonomi då den är vida accepterad i 

det pedagogiska forskningsfältet. Eftersom proven är utformade enligt två läroplaner med 
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likartade läroplaner och styrning, kan antas att likartade processer och kunskapsdimensioner 

testas då ex. nyckelorden är de samma, grundkraven etc. 

Läroplanen för Samhällskunskap A i Lpf94 har sedan tidigare analyserats
55

 med hjälp av 

Blooms reviderade taxonomi och vi har valt att använda oss av den analysen (Tabell 1, s.13 

och s.20). Därtill analyserade vi själva läroplanen för Samhällskunskap 1a1 på samma sätt 

(Tabell 2, s.21). Det är enbart läroplansdokumenten Kursplan för Samhällskunskap A och 

Ämnesplan för Samhällskunskap 1a1 som i uppsatsen ställs mot Blooms reviderade taxanomi, 

trots att proven är konstruerade utifrån fler kurser och ämnen än dessa två. Detta görs 

eftersom det är proven som ska analyseras i första hand och inte styrdokumenten. En analys 

av dessa två styrdokument ger dock en fingervisning om vad som sägs utifrån 

styrdokumenten. Eftersom alla ämnen och deras kurser är konstruerade efter antingen Lpf94 

eller Gy11 torde samtliga styrdokument vara snarlika, inom respektive kursplan. Beroende på 

ämne efterfrågar kurs- och ämnesplanerna självklart olika faktakunskap, men dessa 

styrdokument är konstruerade efter gemensamma principer inom varje läroplan, vilket gör att 

de kognitiva processer som efterfrågas i varje betygssteg är likartade inom läroplanens 

ämnesplaner. Avsikten med analysen av styrdokumenten Lpf94 och Gy11 är att ge en bild av 

vilka kognitiva processer som aktualiseras och därigenom genomsyrar konstruktionen av de 

analyserade proven – inte att försöka konstruera någon form av mall över vad proven borde ta 

upp. Olika ämnesområden kan vara mer eller mindre lämpade för skriftliga salsprov och det är 

tänkbart att dessa också testar olika kognitiva processer än vad andra uppgifter under kursen 

gör.   

De insamlade proven numrerades slumpmässigt. Varje provs uppgifter analyserades 

kvalitativt genom att sättas in i Blooms reviderade taxonomi
56

. Även om flera kognitiva 

processer förekom i en och samma uppgift, registrerades uppgiften efter den mest avancerade 

av dessa. Detta eftersom mer avancerade kognitiva processer oftast förutsätter att även 

”mindre avancerade” används.
57

 För att exempelvis kunna Analysera krävs att personen ifråga 

också Minns och Förstår den kunskap som skall särskiljas, organiseras och/eller tillskrivas. 

Undersökningen mäter inte kvantiteten av provens kognitiva processer, utan vilka som 

faktiskt förekommer. Att registrera alla förekommande kognitiva processer i uppgifterna hade 

gett ett svåröverskådligt material och hade inte hjälpt analysen.  
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Varje prov analyserades mot Blooms reviderade taxonomi i flera steg, dels gick vi igenom 

varje prov enskilt, dels tillsammans - för att ge klassificeringen högre reliabilitet.
58

 Analysen 

presenteras genom exempel ur proven, samt i en förenkling av Blooms reviderade taxonomi 

för visuell tydlighet. 

4.3 Metodkritik 
Appliceringen av Blooms reviderade taxonomi kan betraktas som subjektiv, eftersom det 

handlar om texttolkning. Vi har försökt göra resultatet mer objektivt giltigt genom att 

analysera proven var för sig, innan en gemensam analys genomförts. I stort kom vi fram till 

samma resultat, och i de fall vi inte gjorde det diskuterade vi oss fram till rimligaste 

kategorisering genom att jämföra med exempel givna i Anderson & Krathwohls
59

 beskrivning 

av taxonomin, Wedmans
60

 nyckelord och Larssons
61

 uppgiftsdefinitioner. 

Intervjuerna kan anses vara för korta eller enkla. Eftersom de endast fungerar som 

komplement till proven bör detta dock inte betraktas som ett problem.  

Kategoriseringen av provuppgifterna hade möjligtvis sett annorlunda ut, om analysen 

föregåtts av fältstudier av de lektioner som föregått proven. Nu är det svårt att veta om en 

uppgift i realiteten faktiskt testar mer avancerade kognitiva processer, eller om eleven kan 

hantera uppgiften genom endast Minnas. Eftersom en fältstudie inte var genomförbar inom 

ramarna för uppsatsen har vi därför valt att i analysen helt utgå ifrån vilken kognitiv process 

som uppgiftsformuleringen efterfrågar, inte vad som gjorts under lektionerna. Objektivt 

utifrån proven, eftersom vi inte kan kontrollera bakgrundskunskap. 
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5. Resultat och analys 
I avsnitt 5.1 Läroplanerna presenteras först återigen Janssons analys av läroplanen (Tabell 1) 

för Samhällskunskap A i Lpf94, samt vår egen analys av kurplanen för Samhällskunskap 1a1 i 

Gy11 (Tabell 2). I avsnitt 5.2 Lärarna – en kort introduktion, s.21, presenteras sedan varje 

lärare var och en för sig varefter deras prov presenteras ett och ett, både avseende utformning 

och uppgiftsformulering, i avsnitt 5.3 Proven, s.23. och i en sammanfattning i avsnitt 5.4 

Samtliga prov – en översikt, s.43. Avslutningsvis beskrivs i 5.5 Lärarnas kunskapssyn, 

s.44, lärarnas syn på skriftliga salsprovs funktion och för- och nackdelar. 

I och med att resultatet i sig är produkten av en analys har vi valt att presentera resultat och 

analys löpande i avsnitten.  

5.1 Läroplanerna 
Som presenterades i Tabell 1, i avsnitt 3.4 Lpf94 i Blooms reviderade taxonomi, s.13 har 

Jansson
62

 analyserat läroplanen för Samhällskunskap A i Lpf94 enligt Blooms taxonomi för 

att se vilka mål som efterfrågar vilka kognitiva processer. Janssons resultat blev följande: 
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Målen i Samhällskunskap 1a1 i Gy11, kan enligt vår analys sammanfattas såhär: 

 

Kunskapskrav 8 kategoriseras exempelvis som Minnas Faktakunskap (A1), oavsett 

betygsnivå då det lyder ”Eleven kan [översiktlig/utförligt/utförligt och nyanserat] redogöra för 

individens rättigheter och skyldigheter”
63

. Hur väl eleven redogör för detta påverkar inte det 

faktum att eleven måste Minns vilka skyldigheter medborgare har i samhället, vilket i sin tur 

är att betrakta som detaljkunskap, alltså Faktakunskap. Samma princip gäller på samtliga 

kunskapskrav på nivåerna E-A, förutom det femtonde kunskapskravet, vilket helt saknas på 

E-nivå men på C- och A-nivå uttrycker att eleven skall producera egna tolkningar, alltså 

Skapa Begreppskunskap (B6). Där kunskapskrav 14,”Eleven kan, med viss säkerhet och på 

ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer”, 

avslutar betygskraven för E-nivå fortsätter de på C- och A-nivå med: ”samt formulera sig 

självständigt i förhållande till källorna”
64

. 

5.2 Lärarna – en kort introduktion 
Totalt ingår sex lärare i studien: Kim, Alex, Sam, Mika, Robin och Charlie. Alla har 

bidragit med ett prov vardera, förutom Charlie som har bidragit med två. Personerna har 

arbetat som lärare i tidsperioder som sträcker sig allt från två till tjugotvå år, och undervisar 

på olika skolor i totalt fyra olika kommuner.  

Kim har varit lärare i två och ett halvt år och är behörig i ämnena Religionskunskap och 

Historia. Kim har arbetat på samma skola hela tiden, sedan examen, och provet som ingår i 

                                                           
63

 Skolverket, Gy11, Samhällskunskap 1a1. 
64

 Ibid. 



22 
 

undersökning är i ämnet Religionskunskap och konstruerat efter Lpf94. Skriftliga 

kunskapsprov använder Kim i syfte att kolla av elevernas kunskapsnivå i förhållande till 

målen, men även för att variera sin undervisning för elevernas och bedömningens skull. När 

Kim konstruerar prov gör hen det självständigt, då ingen annan lärare på skolan undervisar i 

ämnet. Däremot låter Kim alltid minst en annan lärare kolla igenom provet, innan det används 

i undervisningen, för att få provet granskat ur en annan lärares perspektiv.
65

  

Alex har varit yrkesaktiv i 22-23 år och har således erfarenhet av alla tre läroplaner. Den 

nuvarande arbetsplatsen har Alex arbetat på i snart tio år. Alex är behörig lärare i 

Samhällskunskap och Geografi på gymnasienivå, och provet som ingår i undersökningen är i 

Samhällskunskap, konstruerat efter Gy11. Skriftliga salsprov använder Alex som ett av flera 

verktyg för att samla in bedömningsunderlag av elevernas kunskapsinhämtande, delvis därför 

att betygskriterierna kräver av eleven att visa förmåga till respektive betygsnivå i flera olika 

redovisningsformer. Alex konstruerar i regel sina prov självständigt, men ibland i samarbete 

med andra lärare. Dock låter hen ofta andra lärare kolla igenom provet innan det används i 

undervisningen. Alex uppfattar att lärarna på skolan i större utsträckning samarbetar med 

provkonstruktion idag, jämfört med tidigare och drar detta i relation med både införandet av 

Gy11, tryck från skolledning och styrdokumentens utformning.
66

 

Sam har arbetat som lärare i fjorton år och på samma skola under hela sin lärargärning. Sam 

undervisar i Religionskunskap, Svenska och Engelska och det prov som vi har tagit del av är i 

Religionskunskap, konstruerat efter Lpf94. När Sam använder sig av skriftliga salsprov har 

det flera syften, och idealfallet beskrivs som ett tillfälle för eleven att visa upp och fördjupa 

sina kunskaper inom ett ämne eller delmoment. Sam konstruerar alla sina prov självständigt, 

utan samarbete med andra lärare.
67

 

Mika har arbetat som lärare i två och ett halvt år och har arbetat på samma skola som nu 

sedan examen. Mika är behörig lärare i ämnena Historia och Engelska och det prov som ingår 

i studien är ett prov i Historia. Skriftliga salsprov använder Mika av flera anledningar, både 

för att testa om eleverna lärt sig det hen som lärare avsett med undervisningen och för att 

avlasta elevernas arbetsbörda då de i tenderar ha många hemarbeten i slutet av läsåret, då 

kursen gick. Mika konstruerar prov självständigt, och provet som hen delat med sig av i det 

                                                           
65

 Intervju med Kim. 
66

 Intervju med Alex. 
67

 Intervju med Sam. 



23 
 

här fallet är konstruerat utifrån ämnesplanen i Lpf94, eftersom det är skapat för den sista 

årskullen innan Gy11 körde igång fullt ut.
68

 

Robin har utövat läraryrket i två år och är behörig i ämnena Svenska och Historia. Robin har 

varit anställd på samma arbetsplats sedan examen. Skriftliga salsprov är något som Robin 

generellt sett använder för att mäta elevernas kunskap, även om det fyller andra funktioner 

också. För närvarande undervisar Robin i Historia och uppger att hen bara arbetat efter Gy11 

sedan examen. Robin konstruerar sina prov självständigt eftersom ingen annan lärare på 

skolan undervisar i ämnet. Provet som ingår i denna studie konstruerades dock under Robins 

studietid, i samband med en praktikperiod, och utgår därför ifrån Lpf94
69

. 

Charlie har undervisat i tolv år, sex av dem på skolan som hen nu arbetar på, och har således 

arbetat utifrån de båda senaste läroplanerna. Charlie är behörig och undervisar i 

Samhällskunskap, vilket naturligt också är ämnet för de båda prov som Charlie bidrar med till 

undersökning. Proven konstrueras alltid tillsammans med de kollegor som undervisar i samma 

kurs och lärarna samkör i regel ämnesområdena så att samtliga klassen som läser kursen gör 

det samtidigt. De prov som Charlie delat med sig av utgår båda från ämnesplanerna i Gy11 

och skriftliga salsprov används främst för bedömning av eleverna.
70 

5.3 Proven 
Nedan presenteras och analyseras samtliga prov i studien, utifrån Blooms reviderade 

taxonomi
71

 med stöd av Larssons uppgiftsbeskrivning
72

 och Wedmans
73

 tolkning av 

originalversionen av taxonomin
74

. 

5.3.1 Prov 1, Kims prov 

Kims prov är i arbetsområdet Etik och ingår i ämnet Religionskunskap A och är baserat på 

ämnesplanen i Lpf94. Provet består av en dubbelsidig A4. Framsidan utgörs av ett 

konstaterande att det i Sverige är tillåtet med ”designade barn”, samt att mer information finns 

i debattartikeln som ryms på samma sida. Baksidan innehåller en kort introduktion till 

uppgiften där eleven ombeds tänka sig in i en tänkt vidare debatt utifrån olika etiska 

perspektiv. Därtill ges ett antal begrepp som eleven uppmuntras väva in i sina svar. Slutligen 

följer de fyra uppgifterna, märkta A-C, samt en betygsmatris. Provet är inte synbart utformat 
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efter betygsnivåer där några frågor motsvarar Godkänt-nivå och andra Väl Godkänt- eller 

Mycket Väl Godkänt-nivå. Istället ger samtliga frågor, enligt instruktionerna, möjlighet att 

uppvisa kvaliteter för högre betyg. Betygsmatrisen utgår ifrån ämnesområdets mål och 

kriterierna för respektive betygsnivå utifrån ämnesplanen.  

Provets utgår från den medföljande artikeln ”Designade barn”. Den handlar i korthet om att 

välja ut vilket embryo som ska insemineras för att, efter barnets födelse, använda dess vävnad 

för att behandla ett äldre syskons sjukdom. Provets fyra uppgifter är av essäfrågetyp och går 

alla ut på att eleven ska formulera ett debattinlägg, som en del i en debattkedja, där varje 

inlägg ska utgå ifrån givna etiska perspektiv:  

 C. Skriv ett tredje debattinlägg som är inspirerat av Kant och det kategoriska imperativet.  

      (Prov 1, Uppgift C) 

 I det sista inlägget ombeds eleven att själv ta ställning och skapa sig en egen ståndpunkt. 

Även här skall givna termer vävas in i texten: 

 D. Skriv ett eget inlägg om metoden ”designade syskon”. Argumentera för din egen ståndpunkt. 

 Följande begrepp skall förekomma sluttande planet och människovärde.                                                             

      (Prov 1, Uppgift D)

  

Uppgifterna är att kategorisera som den kognitiva processen Skapa då eleven ombeds 

producera debattinlägg. Eftersom just detta etiska dilemma inte behandlats i undervisningen 

är ”problemet” nytt för eleven, vilket gör att denne måste applicera tidigare kunskap på ett 

nytt problem. För att använda processen Skapa krävs det att eleven även använder flera andra 

kognitiva processer, men skapa är den mest avancerade och därför den kategori som 

uppgifterna tillskrivs.  

Uppgifterna behandlar flera kunskapskategorier: ”Faktakunskap”, därför att eleven använder 

den terminologi som innefattas av de teorier som denne ombeds använda, exempelvis ”det 

sluttande planet”. Därtill kan uppgifterna betraktas behandla kunskapskategorin 

”Begreppskunskap”, därför att eleven måste kunna använda etiska teorier och modeller och 

ställa dem mot varandra för att skriva debattinläggen. Uppgifterna kan dessutom betraktas 

behandla kunskapskategorin ”Procedurkunskap”, därför att eleven dessutom måste välja 

lämplig metod för att strukturera sina debattinlägg – denne måste veta om hur 

debattinläggsformen ser ut med lämplig disposition och så vidare.  
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Samtliga uppgifter i provet är konstruerade på samma sätt och är alla att kategorisera som 

Skapa Faktakunskap (A6), Skapa Begreppskunskap (B6) och Skapa Procedurkunskap (C6). 

Kategoriseringen stärks också av det faktum att uppgifterna är av essäfrågetyp – den 

uppgiftstyp som enligt Larsson är den som bäst möjliggör uppvisande av mer avancerade 

kognitiva processer än Förstå.
75

 

 

I Tabell 3 visas hur samtliga uppgifter som ingår i Prov 1 testar samtliga kunskapsnivåer, och 

att dessa kunskapsnivåer testas i de tre kunskapsformerna Skapa Faktakunskap (A6), Skapa 

Begreppskunskap (B6) och Skapa Procedurkunskap (C6). Alla betygsnivåer går att uppnå 

genom samma typ av kognitiva processer. För att den kognitiva processen Skapa skall uppnås 

krävs av eleven att även mindre avancerade processer används, men den högsta mätbara är 

just Skapa. Det återfinns ingen hierarkisk koppling mellan kunskapsnivåer och kognitiva 

processer i provet. 

5.3.2 Prov 2, Alex prov  

Alex prov handlar om nationalekonomiska teorier. Det är konstruerat efter ämnesmålen för 

samhällskunskap 2 enligt Gy11. Provet utgörs av fem sidor med frågor på varje sida och 

inleds med en kort instruktion till eleven, som rör provets utförande. Provet är indelat i nio 

uppgifter totalt. Dessa rymmer oftast flera deluppgifter som eleven ska besvara. Uppgifterna 

är en blandning av kortsvarsfrågor, ordningsfrågor, hopparningsuppgifter och essäfrågor. 

Dessa är inte indelade i några specifika delar utefter betygsnivå. Istället innehåller varje 
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uppgift, för sig, den kunskapsnivå som eleven kan påvisa. I de flesta fall får eleven alternativ 

av kunskapsnivåer presenterade för sig inom varje uppgift. Ett exempel på detta är:  

Redogör nu kortfattat på ett översiktligt (E), eller utförligt (C) sätt…  

     (Prov 2, Uppgift 3).  

Den kunskapsnivå som eleven i ovanstående exempel kan uppvisa är antingen E eller C. De 

olika kunskapsnivåerna är i detta fall direkt kopplade till ämnesmålens specifika nyckelord – i 

ovanstående fall är detta ”översiktligt” respektive ”utförligt”
76

. Eleven får således själv välja 

vilket betyg denne satsar på, förutsatt att eleven är införstådd med skillnaden mellan 

betygskalorna som de angivna nyckelorden beskriver.  

Provets samtliga uppgifter, förutom en, kräver antingen att eleven nyttjar den kognitiva 

processen Minnas eller Förstå. 

1. Under de här veckorna har vi arbetat med vad man kallar makroekonomiska resonemang. (a) 

Ange först vad det andra ”benet” inom ekonomin kallas.(b) Förklara därefter ”makroekonomi” 

genom att ge exempel på vad makroekonomer/- ekonomi studerar och beskriver. (E/C)

     (Prov 2, Uppgift 1) 

Den första delen i uppgiften, det vill säga uppgift (a), är en kortsvarsuppgift där eleven ska 

svara vad ett konkret begrepp kallas – i detta fall ”det andra ’benet’”. Eleven kan enbart svara 

korrekt om denne har hört svaret innan, alltså genom att Minnas. Eftersom det handlar om en 

term rör det sig om Faktakunskap och således kategoriseras uppgiftdelens (a)-del som Minnas 

Faktakunskap (A1), något som också styrks av Larssons bedömning av vilka kognitiva 

processer som kan mätas genom kortsvarsfrågor
77

. Uppgift (b) är snarare en essäuppgift som 

omber eleven att både förklara och ge exempel på ”makroekonomi”. Båda dessa uppgifter kan 

lösas genom enbart Minnas om eleven fått ta del av tillräcklig information tidigare. Utan att 

veta om så är fallet placeras uppgiftens (b)-del in i den kognitiva processen Förstå. Detta för 

att uppgiften efterfrågar att eleven dels sammanfattar vad makroekonomi är, dels för att detta 

ska styrkas med exempel – två underkategorier som båda tillräknas processen Förstå. Återigen 

handlar det om Faktakunskap eftersom det handlar om terminologi med specificerade delar. 

Uppgift (b) kategoriseras således som Förstå Faktakunskap (B2) vilket är förenligt med både 

uppgifttypen Essäuppgift
78

 och Wedmans nyckelordslista
79

.  
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Både kunskapsdimensionen Faktakunskap och Begreppskunskap är vanligt förekommande i 

provets uppgifter, med en knapp övervikt för Faktakunskap. Anledningen till att så är fallet är 

att flera av uppgifterna uppmanar eleven att besvara vad ett specifikt begrepp innebär. Dessa 

uppgifter återfinns löpande, inbundna i en kortare essäfråga – som i exemplet ovan – eller 

genom en direkt kortsvarsfråga. Exempel på det senare är uppgift 6: 

6. Vilken person och/eller vilken teori (ekonomisk epok) förknippar du/man med följande 

begrepp/samband/tankar (E): A. Näringsfrihet _________   

     (Prov 2, Uppgift 6)  

I ovanstående fall rör det sig om att återge en konkret detalj och eleven gör så genom att 

hämta svaret ur sitt långtidsminne, det vill säga Minnas Faktakunskap (A1), återigen förenligt 

med Larssons beskrivning av kortsvarsfrågor
80

 och Wedmans lista där uppgiftsinledningen 

”Vilken” är jämförbart med ”Vad” eller ”Ange” som anges ofta inleda frågor av Minnes-

kategori. 

Provet innehåller även en uppgift som efterfrågar att eleven använder sig av en annan kognitiv 

process än enbart Minnas och Förstå. Detta är för övrigt en av två uppgifter i provet där 

eleven kan uppvisa den högsta kunskapsnivån i läroplanen, A-nivå. Uppgiften är en 

essäuppgift och lyder: 

Ta hjälp av nedanstående begrepp och förklara några väsentliga inslag i den s.k. 

merkantilismen. Du kan göra detta översiktligt (E) eller utförligt/välgrundat (C) och med hjälp 

av såväl äldre som mer moderna exempel (från texten och/eller genomgång om ni vill). Något 

av de listade begreppen ger dig möjlighet att visa på ”säkerhet”, samt ett ”välgrundat och 

nyanserat” perspektiv i din redogörelse (A-nivå). (Sträva efter att fatta dig kort, med tanke på 

tiden du har till ditt förfogande.) Begrepp: handelsbalans, ekonomisk nationalism, 

protektionism, importsubstitution    

     (Prov 2, Uppgift 4) 

Uppgiften är att eleven skall ta in begreppen och beskriva en teori utifrån dem. Detta genom 

att ge exempel och förklara, med egna ord, alltså tolka. Uppgiften uppmanar eleven att 

använda begrepp för att förklara en helhet, det vill säga ett system, vilket innebär 

Begreppskunskap. Således bör uppgiften så långt kategoriseras som Förstå Begreppskunskap 

(B2). Uppgiften kan dock anses ge prov på den mer avancerade processen Analysera istället 

                                                                                                                                                                                     
79

 Bilaga 2, Wedman (1988:90). 
80

 Larsson (1986:21ff). 



28 
 

för att bara Förstå. Detta i och med att eleven genom att beskriva merkantilismen, utifrån de 

givna begreppen, visar på att denne förstår de olika delarna i systemet och kan organisera 

dessa till en helhet. Att så är fallet styrks i betygskriteriebeskrivningen, då eleven ges 

möjlighet att svara ”välgrundat och nyanserat”
81

. Den mest avancerade kognitiva processen 

som eleven kan visa prov på, utifrån uppgiftbeskrivning, blir då Analysera Begreppskunskap 

(B4), vilket är rimligt i just en essäuppgift.
82

 

 

Tabell 4 visar att kunskapsnivån E och C testas i provets samtliga uppgiftsformer, medan 

kunskapsnivå A endast testas i två av dem och att uppgifterna för A-nivå testar mer 

avancerade kognitiva processer. Det antyder en hierarkisk relation mellan kunskapsnivåerna 

och de kognitiva processerna. 

5.3.3 Prov 3, Sams prov 

Sams prov behandlar ämnesområdet hinduism och buddhism i ämnet Religionskunskap A och 

utgår ifrån den äldre läroplanen Lpf94. Provet består av fyra delar, en sida per del. Provet 

innehåller ingen introduktion eller instruktion utöver den som återfinns i varje uppgift, 

däremot avslutas det med en informationsruta innehållandes betygskriterier för Godkänt, Väl 

godkänt och Mycket väl godkänt. Den första delen i provet behandlar ämnet hinduism och 

består av tre uppgifter. Likaså gör den andra delen som behandlar ämnet buddhism. Den 

tredje delen utgörs av två frågor som behandlar likheter och skillnader, dels mellan 

hinduismen och buddhismen, dels mellan religioner från öst och från väst. Uppgifterna i de tre 

första delarna av provet är att klassa som essäfrågor, men flera av dem är snarare formulerade 
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som kortsvarsfrågor – eleven ges utrymme och tycks förväntas svara längre än med ett eller 

ett fåtal ord och väljer själv hur djupt svaret ska vara, men uppgifterna är samtidigt 

formulerade på ett sådant sätt att de efterfrågar precisa fakta. I den fjärde, avslutande, delen 

ges eleven möjlighet att formulera och besvara en egen fråga. Totalt består provet således av 

nio uppgifter där de åtta första är fastställda och den sista är upp till eleven att visa på 

ytterligare kunskap och kvalité.  

Flera frågor i provet behandlar den kognitiva processen Minnas. Så är fallet i exempelvis 

uppgift 2: 

2. Förklara hinduernas syn på reinkarnation/själavandring!  

     (Prov 3, Uppgift 2) 

Frågan är formulerad som en Förstå-fråga
83

, i och med att eleven ombeds att ”förklara” – 

något som kopplas ihop med den kognitiva processen Förstå. Men, eftersom frågan är av den 

karaktär, att den inte kan besvaras med annat än information som tidigare presenterats för 

eleven i undervisningen kategoriseras den istället som Minnas, snarare än Förstå. 

Faktakunskap är den kunskapsdimension som behandlas, då frågan utgår ifrån terminologi. 

Uppgiften är att betrakta som Minnas Faktakunskap (A1). Att frågan är formulerad som en 

kortsvarsfråga styrker kategoriseringen, då dessa endast lämnar rum för den kognitiva nivån 

att Minnas.
84

 

Det finns dock uppgifter i provet som faktiskt mäter den kognitiva processen Förstå, något 

som återfinns i till exempel uppgift 8, en tydlig essäfråga: 

Lyft fram några väsentliga skillnader mellan religioner från öst (Hinduism, Buddhism) och väst 

(Kristendom, Islam)! Vad tror Du att dessa skillnader beror på? 

     (Prov 3, Uppgift 8) 

Eleven ombeds här att ”Jämföra”, ”Tolka”, ”Dra slutsatser” och ”Förklara” – alla delar av den 

kognitiva processen Förstå. Kunskapsdimensionen som behandlas i uppgiften är 

Faktakunskap därför att det rör sig om en specifik detalj som ska besvaras. Uppgiften 

kategoriseras därför som Förstå Faktakunskap (A2), trots att den inleds som en Minnas-
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fråga
85

. I egenskap av essäfråga hade uppgiften, annorlunda formulerad, haft potential att testa 

mer avancerade kognitiva processer.
86

 

På samma sätt kombineras den kognitiva processen att Förstå även med kunskapsdimensionen 

Begreppskunskap: 

 Beskriv kortfattat tre buddhistiska inriktningar.  

      (Prov 3, Uppgift 6) 

Eftersom uppgiften går ut på att beskriva måste eleven kunna ”Tolka”, ”Sammanfatta” och 

”Förklara”. Det för in uppgiften under kategorin Förstå, vilket även inledningsordet i 

uppgiften antyder
87

. Frågan behandlar Buddhismen som religiöst system varför frågans 

kunskapsdimension kategoriseras som Begreppskunskap. Uppgiften kategoriseras således 

som Förstå Begreppskunskap (B2). Återigen är uppgiften att klassa som essäfråga, som 

annorlunda formulerad hade kunnat testa mer avancerade kognitiva nivåer.
88

 

Några andra kognitiva processer än Minnas och Förstå testas inte i provet, vilket inte heller 

uppgifternas formulering tyder på
89

, trots att provet rymmer essäuppgifter. För att dessa skulle 

kunna testa högre kognitiva processer hade krävts att eleven exempelvis var tvungen att 

”organisera” information för Analysera eller ”generera” egna lösningar på problem för Skapa, 

alltså en annorlunda uppgiftsformulering. 
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Tabell 5 visar att samtliga uppgifterna i Prov 3 testar antingen Minnas Faktakunskap (A1), 

Förstå Faktakunskap (A2) eller Förstå Begreppskunskap (B2). Eftersom inga instruktioner om 

vilka betygsnivåer som är möjliga att uppnås genom respektive uppgift ges i 

provformuleringen, placeras betygsnivåerna inom parentes. Provet visar inga tendenser på en 

hierarkisk relation mellan kunskapsnivå och kognitiv process. 

5.3.4 Prov 4, Mikas prov 

Mikas prov behandlar ämnesområdet 1800-talet och är gjort efter den äldre läroplanen Lpf94. 

Provet består av ett A4-papper, fram och baksida. Det inleds med en kort instruktion till 

eleverna. Därefter anges hur många och vilken typ av uppgifterna eleverna behöver svara 

korrekt på för att uppnå de olika betygsnivåerna, exempelvis: ”G: Fyra frågor på G-nivå som 

bedöms med betyget G”. Provet är indelat i en Godkänt-del och i en del för högre betyg. 

Godkänt-delen består av sju uppgifter medan den senare utgörs av tre. Eleven får själv välja 

hur många frågor denne ska besvara men minsta tillåtna antalet är fyra stycken av Godkänt-

frågorna.  

Flera av uppgifterna i Godkänt-delen behandlar den lägsta kognitiva processen – Minnas. En 

av dem är en hopparningsuppgift där eleven ska länka personer med händelser eller platser, 

exempelvis ”Amerikanska inbördeskriget” med ”Abraham Lincoln”. Det rör sig då om att 
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Minnas Faktakunskap (A1) vilket också är en rimlig analys sett till att det är en 

hopparningsuppgift.
90

 Ett annat exempel på Minnas-fråga är fråga 7: 

Vad innebär urbanisering?  (Prov 4, Uppgift 7) 

I detta fall rör det sig om en essäuppgift som, eftersom begreppets innebörd har behandlats i 

undervisningen och eftersom uppgiften inleds med nyckelordet ”Vad”
91

, testar den kognitiva 

processen Minnas. Eleven behöver inte förstå den djupare innebörden av begreppet för att 

återge en beskrivning av dess innebörd. Uppgiften behandlar kunskapsnivån 

Begreppskunskap då urbanisering är att klassificera som en process, snarare än blott en term 

och uppgiften kategoriseras således som Minnas Begreppskunskap (B1).  

De flesta av frågorna i Godkänt-delen berör dock snarare den kognitiva processen Förstå.  

Redogör kort för två av följande ”ismer”/ideologier: Nationalismen, liberalismen och 

konservatismen. 

    (Prov 4, Uppgift 6) 

Uppgiften är ännu en essäuppgift och att kategorisera som Förstå då eleven, med egna ord, 

ombeds sammanfatta en ideologi. För att göra detta måste eleven tolka information, 

sammanfatta och eventuellt dra slutsatser, vilka alla ingår i den kognitiva processen Förstå. 

Uppgiftsinledningen ”Redogör” är att jämföra med Wedmans ”Förklara” vilket ytterligare 

styrker kategoriseringen som just Förstå.
92

  Uppgiften behandlar kunskapskategorin 

Begreppskunskap eftersom den behandlar folkrörelser som system. Uppgiften är alltså att 

kategorisera som Förstå Begreppskunskap (B2), vilket inte är helt ovanligt för en essäuppgift, 

även om uppgiftstypen rymmer potential att testa mer avancerade kognitiva processer.
93

  

För att använda sig av mer avancerade kognitiva processer än Minnas krävs det att eleven 

handskas med ny information, alltså inte har påträffat uppgiften i samma format. En 

övervägande del av uppgifterna i Godkänt-delen skulle kunna besvaras med att eleven 

kommer ihåg fakta som denne lärt sig under lektionerna vilket gör det tveksamt vilken 

kognitiv process som faktiskt testas. Detta tydliggörs i nedanstående exempel: 
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Beskriv kort ett av de tre krig som ledde till Tysklands enande.  

     (Prov 4,Uppgift 3) 

För att beskriva ett av krigen måste eleven sedan tidigare ha lärt sig om kriget. Således 

handlar det om att minnas, i detta fall specifika detaljer vilket är att kategorisera som 

Faktakunskap. Men om eleven inte har hört exakt vilka krig som utgör de tre viktigaste måste 

denne använda sig av den kognitiva processen Förstå för att utskilja vilket krig (av alla de krig 

som eleven känner till totalt) som ska beskrivas. Å andra sidan kan eleven lösa uppgiften 

genom att enbart minnas ett krig och skriva om det, förutsatt att det är ett av de krig som 

enligt läraren räknas som viktigast – en argumentation som bekräftas av uppgiftens inledande 

”Beskriv”
94

. Uppgiftstypen, essäuppgift, rymmer i sig möjligheten att testa högre kognitiva 

processer, men hindras här eventuellt av den undervisning som föregått provet.
95

 

De tre uppgifter som utgör den andra delen av provet, den som tillskrivs högre betyg än 

Godkänt, är av annan karaktär. Dessa är längre och utgörs av essäfrågor där var och en 

rymmer flertalet uppgifter. De är även uppbyggda på ett sådant sätt att eleven får lite 

information om det berörda ämnet först innan själva uppgiften presenteras. 

Mindre än 100 år efter grundandet av staten USA kastades landet ut i ett blodigt inbördeskrig. 

Redogör kort för det amerikanska inbördeskriget. Diskutera även huruvida skillnaden mellan 

nord- och sydstaterna bidrog till krigets utbrott eller inte utifrån de fakta du har tillägnat dig. 

Dra en egen slutsats baserad på fakta.   (Prov 4, Uppgift 8) 

Uppgiften efterfrågan den kognitiva processen Analysera, då eleven måste kunna särskilja 

nord- och sydstater och organisera dessa skillnader för att avgöra vilka av dem som utgjorde 

orsaker till kriget. Eftersom eleven inte enbart ombeds redogöra för kriget, samt beskriva 

skillnader och likheter mellan nord- och sydstaterna, vilket hade varit att kategorisera som 

Förstå, utan dessutom tillskriva argumenten värde utifrån påverkansgrad på kriget är 

uppgiften att kategorisera som Analysera. Även uppgiftsinledningen antyder detta.
96

 Därtill 

behandlar uppgiften snarare en struktur, ett helt händelseförlopp, än enskilda isolerade 

händelser, varför den efterfrågade kunskapsdimensionen är att kategorisera som 

Begreppskunskap. Sammantaget är uppgiften alltså att kategorisera som Analysera 
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Begreppskunskap (B4). Dessa uppgifter är exempel på hur essäfrågors potential att testa högre 

kognitiva nivåer faktiskt nyttjas.
97

 

 

Tabell 6 visar att G-frågorna i provet testar Förstå och Minnas Faktakunskap och 

Begreppskunskap (A1, A2, B1, B2). Även någon VG/MVG-fråga testar Förstå 

Begreppskunskap (B2) men framförallt är det bara frågor på VG/MVG-nivå som testar den 

mer avancerade processen Analysera Begreppskunskap (B4). Provets utformning antyder en 

hierarkisk relation mellan kunskapsnivå på uppgiften och den kognitiva process som 

efterfrågas. 

5.3.5 Prov 5, Robins prov 

Robins prov är ett prov i ämnet Historia A och handlar om den Svenska Stormaktstiden. I 

provsvaret ombeds eleven skriva sina svar på separat papper och inte direkt på provpapperet. 

Provet består av en sida och är indelat i 9 frågor. Provets frågor är indelade i två delar: först 

en godkänt-del som består av sex frågor med en efterföljande del för de högre betygen Väl 

Godkänt och Mycket Väl Godkänt, som innehåller provets resterande tre frågor.  Provet är 

skrivet och rättas enligt den äldre läroplanen Lpf94. 

Provet inleds med en kort beskrivning till eleverna. I den påminns eleven om att inte glömma 

ange sitt namn och frågenummer vid svaren. Den uppmanar även eleven till att ”ta det lugnt 

och läs frågorna ordentligt”. Det inledande stycket avslutas med ett ”lycka till”. Varje 

betygsdel inleds även de med en informationstext till eleven. I G-delen rör det sig om att 
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eleven ska svara kortfattat och i delen för högre betyg uppmanas eleven att föra ”djupare 

resonemang” och till ”en självständig reflektion”
98

. 

Provets Godkänt-del innehåller några frågor som handlar om att Minnas:  

1611 blev Gustaf II Adolf tvingad att skriva på en kungaförsäkran. Vad innebar den? 

     (Prov 5, Uppgift 3) 

Frågan är en essäfråga, men formulerad som en kortsvarsfråga, då eleven uppmanas svara 

kortfattat och specifik kunskap efterfrågas. I detta fall rör det sig därför om att Minnas 

Faktakunskap (A1).  Eleven kan besvara frågan genom att Minnas och det rör sig om en 

specifik detalj, det vill säga Faktakunskap – en kategorisering som bekräftas genom 

frågetypen kortsvarsuppgift
99

 och att uppgiften utgår ifrån en Vad-fråga
100

.  

Godkänt-delen innehåller även frågor som testar den kognitiva processen att förstå. Exempel 

på detta är uppgift 5:  

5. Vad innebar den så kallade försvenskningen som Karl XI utförde i de nyvunna områdena i 

södra Sverige? 

     (Prov 5, Uppgift 5) 

Frågan är en essäfråga och skulle kunna definiera som testandes den kognitiva nivån Minnas 

då eleven ska svara kortfattat och möjligen kan få rätt genom att enbart skriva om den direkta 

följden av Karl XI:s beslut. Att uppgiftens frågeord återigen är ”Vad” ökar sannolikheten för 

att det är en Minnas-uppgift. Men, uppgiften kan också betraktas som en fråga som efterfrågar 

den kognitiva processen att Förstå genom att eleven beskriver långsiktiga och mer invecklade 

följder av beslutet, och hur genomförandet – processen – av försvenskningen faktiskt gick till. 

Oavsett vilken kognitiv process som tolkas in testar frågan Begreppskunskap, eftersom det är 

en process och dess följder som eleven skall beskriva. Således är frågan att kategorisera, som 

högst, Förstå Begreppskunskap (B2). En annan essäuppgift på Godkänt-nivå är uppgift 6: 

6. Nämn de tre viktigaste frederna för den Svenska stormaktens framväxt?  

     (Prov 5, Uppgift 6) 
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Om läraren har gått igenom exakt de tre freder som efterfrågas i provet är frågan att 

kategorisera som Minnas, något som också styrks av Wedmans
101

 lista med nyckelord där 

uppgiftens inledning, ”Nämn”, är att jämföra med ”Namnge” och ”Lista”
102

 som anges 

typiska för just Minnas-uppgifter. Dock är det möjligt att läraren inte specifikt har pekat ut de 

tre efterfrågade frederna som de viktigaste, vilket skulle leda till att frågan är att kategorisera 

som Förstå. Oavsett vilket så faller frågan in på kunskapsnivån Faktakunskap, eftersom det är 

specifika detaljer som efterfrågas. Som högst kategoriseras frågan således som Förstå 

Faktakunskap (A2).  Trots att de två ovan nämnda uppgifterna är av essäuppgiftstyp, vilket 

möjliggör testande av mer avancerade kognitiva processer,
103

 testar de alltså inte processer 

mer avancerade att Förstå, på grund av hur frågorna ställs.  

Provdelen som ger eleven möjlighet att uppnå högre betyg innehåller, även den, uppgifter som 

efterfrågar den kognitiva processen Förstå. Skillnaden mot Godkänt-uppgifterna är att 

uppgifterna i delen för högre betyg tillförs orden resonera och diskutera. Det är en tydlig 

antydan från läraren att denne kräver lite mer av eleverna. Samtidigt är inte frågorna i sig 

formulerade på ett sätt som tydliggör en mer avancerad kognitiv process än många av 

Godkänt-frågorna gör: 

När Karl XI kom till makten var kungamakten svag, krigsmakten ineffektiv, landet befann sig i 

ekonomiska svårigheter och det förelåg spänningar mellan adel och bönder. Hur gick Karl XI 

tillväga för att lösa dessa problem?     

     (Prov 5, uppgift 8) 

Frågan i uppgiften inleds med ”Hur”, vilket är ett av nyckelorden för Förstå.
104

 Uppgiften är 

en essäuppgift och handlar om att eleven ska tolka, dra slutsatser samt att ange orsaker och 

dess verkan, det vill säga ”förklara” vilket ingår i den kognitiva processen Förstå. Tillika 

behandlar uppgiften processen, Karl XI tillvägagångssätt för att lösa olika problem, vilket 

innebär att uppgiften testar kunskapsdimensionen Begreppskunskap och sammantaget är att 

kategorisera som Förstå Begreppskunskap (B2).   

Uppgift 9 lyder:  

Resonera och diskutera kring hur Sverige kunde bli en stormakt under 1600-talet? 

     (Prov 5, Uppgift 9) 
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Uppgiften är en essäuppgift som testar Begreppskunskap eftersom den behandlar processen 

som ledde till att Sverige blev en stormakt. Eleven skall resonera och diskutera, alltså bryta 

ner förloppet i sina beståndsdelar för att avgöra olika händelsers påverkansgrad. Därför 

kategoriseras uppgiften i sin helhet som Analysera Begreppskunskap (B4). 

 

Tabell 7 visar att provets G-frågor testar den kognitiva processen Förstå som mest avancerad 

kognitiv nivå, vilket även VG- och MVG-frågor gör. Däremot testar några MVG-frågor även 

processen Analysera. Provets utformning antyder en hierarkisk relation mellan uppgiftens 

kunskapsnivå och efterfrågad kognitiv process.   

5.3.6 Prov 6 och 7, Charlies prov 

Prov 6 

Charlies prov i nationalekonomi består av två A4-ark, med text på både fram och baksidor. 

Provet bedöms efter betygskriterierna i den nyare ämnesplanen från Gy11. Den första sidan 

ger information till eleven medan de andra tre innehåller provuppgifterna. Första sidan är 

indelad i tre delar. Den första av sidans tre delar utgörs av ett stycke med instruktioner för 

provet. Där står att finna att eleven kan välja att göra en eller båda delarna av provet, där den 

första delen är för betygen E-C och den andra för betyg A. Instruktionsdelen innehåller även 

lite tips till eleven hur denna ska tackla provet. Den andra delen av förstasidan består av 

ämnesmålens centrala innehåll och den tredje delen utgörs av de två ämnesmål som 

aktualiseras i provet, på E-, C- eller A-nivå. Dessa presenteras i en matris där ordningen för 

betygsstegen i matrisen är A till E, från vänster till höger. Detta gör att eleven vid läsning av 

matrisen också läser A-kriterierna först, förutsatt att denne följer svensk läsriktning.  
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Den andra sidan inleds med instruktioner för hur uppgifterna, som testar betygsnivå E-C, skall 

utföras – eleven skall välja tre av fyra uppgifter med två uppgiftspunkter vardera, identiska 

oavsett uppgift. Till varje uppgift medföljer ett citat. Eleven skall först och främst välja två av 

de fyra citaten och besvara uppgifterna som följer med dessa:  

Vilken av de nationalekonomiska teorierna känner du igen i presidentens uttalande? Motivera 

ditt svar.  

På vilket sätt har denna ekonomiska teori utvecklats utifrån ett historiskt perspektiv. Och vilka 

grundtankar ligger bakom teorin. Hur påverkar teorin dagens länder och samhällen. [sic!] Nämn 

även eventuella fördelar och nackdelar.   

     (Prov 6, Uppgift 1) 

Därefter skall eleven dessutom välja ett tredje citat och enbart svara vilken ekonomisk teori 

som representeras i citatet. 

Den första uppgiftpunkten är en essäuppgift i och med att eleven ombeds motivera sitt svar. 

Hade eleven endast ombetts identifiera en nationalekonomisk teori så hade frågan snarare 

varit en kortsvarsuppgift
105

 vilket tillsammans med frågeordet ”Vilken” signalerat att 

uppgiften är av Minnas-karaktär. Nu kräver uppgiften istället att eleven först ska kunna 

klassificera vilken nationalekonomisk teori som citatet kan tillskrivas, vilket innebär att 

eleven behöver känna igen vad i citatet som är typiskt för den gällande teorin, följaktligen 

Förstå vad denna innebär. Dessutom ska eleven motivera sitt val. Uppgiftens kategorisering 

som Förstå stärks därvid, eftersom att ”klassificera” är en av undergrupperna i denna 

kognitiva process
106

. Uppgiften behandlar teorier, vilket tillskrivs kunskapsdimensionen 

Begreppskunskap. Därmed är den första uppgiftpunkten att kategorisera som Förstå 

Begreppskunskap (B2).  

Även den andra uppgiftpunkten är en essäuppgift och denna ger möjlighet till mer avancerade 

kognitiva processer för eleven. Den första delen, att svara på teorins historiska utveckling och 

grundtankar bakom teorin, är dock liksom den första uppgiften att kategorisera som Förstå 

Begreppskunskap (B2). Detta beror på att eleven ska redogöra för teorins ursprung. Den 

avslutande delen av den andra uppgiftspunkten ber däremot eleven att förklara hur teorin 

påverkar dagens samhällen och att urskilja för- och nackdelar i detta. Utifrån hur uppgiften är 

formulerad bör detta ses som en utveckling av uppgiften att beskriva inverkan från teorin. 
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Uppgiften uppmanar eleven att bryta ned teorin, applicera den på verkligheten och se varje 

dels betydelse i en helhet. Det rör sig då om att eleven ska använda sig av den kognitiva 

processen Analysera. Det som ska analyseras är teorier och system vilket innebär att den 

andra uppgiftspunktens avslutande uppgift innebär att eleven ska Analysera Begreppskunskap 

(B4). Den senare delen av uppgiften nyttjar alltså i större utsträckning potentialen i en 

essäfråga, att testa mer avancerade kognitiva processer, jämfört med första delen.  

Provets Del 2 testar enligt provinstruktionerna betygsnivå A: 

De teorier ni lärt er på delkursen har utformats i en tid då begrepp som hållbar 

utveckling/miljö och mänskliga rättigheter inte var något man pratade om. Teorierna 

lever kvar i dagens samhälle men för att kunna använda dem måste de kompletteras med 

nya värden och tankar.  

Din uppgift är nu att välja en av teorierna och utveckla den för att den ska passa in i 

2000-talet. Teorin måste behålla sina grundvärderingar. Den ska bara byggas ut i samma 

anda, men ta hänsyn till den kunskap och de värderingar vi har i dagens samhälle. 

Beskriv hur teorin skulle se ut! Tänk på att använda olika perspektiv och att få med 

begrepp! 

     (Prov 6, Uppgift 4) 

Uppgiften är av essä-typ och kategoriseras som Skapa, eftersom eleven ombeds konstruera en 

utvecklad variant av en befintlig teori och därför måste konstruera något helt nytt. Eleven 

måste både ta hänsyn till teorins grundvärderingar, samt till hur världen ser ut idag. Således 

testas Begreppskunskap och uppgiften kategoriseras som Skapa Begreppskunskap. 
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Tabell 8 visar att provet är, till viss del, hierarkiskt uppbyggt. Uppgifter på både E- och C-

nivå testar såväl den kognitiva processen Förstå, som den mer avancerade processen 

Analysera. Det är bara provets A-uppgifter som testar den kognitiva processen Skapa. 

Prov 7 

Charlies andra prov är i samhällskunskapens ämnesområde Media, konstruerat efter Gy11 och 

består även det av fyra sidor. Provet saknar övergripande provinstruktioner men har med 

centralt innehåll och en betygsmatris för de områden som eleverna testas i. Betygsmatrisen 

aktualiserar tre områden och är även i detta prov uppbyggd från vänster till höger med betyg 

A ner till E. I övrigt skiljer sig Prov 7 från Prov 6, då prov 7 är indelat i två delar där den 

första delen har tre frågor medan den andra har en. Frågan i den andra delen ska endast 

besvaras om eleven strävar att uppnå högre kunskapskrav än vad denne ditintills har nått inom 

området ”mänskliga rättigheter” och är alltså en kompletteringsmöjlighet för elever som 

strävar mot högre betyg i ämnet som helhet.  

I provets första del aktualiserar samtliga uppgifter Skapa Begreppskunskap. Uppgift 1 lyder: 

Utgå från Masskommunikationsmodellen och beskriv hur du tycker att den bör förändras (ritas 

om) för att passa dagens samhälle. Rita och skriv!   

     (Prov 7, Uppgift 1) 

I ovanstående uppgift fordras det av eleven att denne dels ska beskriva 

”Masskommunikationsmodellen” men även ge sin egen åsikt om hur denna kan förändras. 

Uppgiften innebär att eleven ska producera sin egen modell utifrån en existerande. Därför är 
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det processen Skapa som aktualiseras. Eftersom uppgiften behandlar en modell är det 

kunskapsdimensionen Begreppskunskap som berörs och Uppgift 1 kategoriseras i sin helhet 

därför som Skapa Begreppskunskap (B6).  

Samtliga tre uppgifter i den första delen av provet är av essä-typ, i och med sin fria form, och 

aktualiserar liknande kognitiva processer och kunskaper. Uppgift 3 skiljer sig från de övriga 

två genom att vara uppdelad i en A-, en B- och en C-del, samt utgår från två medföljande 

artiklar till vilka inga källor anges: ”Knivskuren i Vallentuna avliden” och ”Här misshandlas 

Joakim till döds”. 

Uppgiften lyder: 

3. Jämför artiklarna nedan.  

A) Vilken typ av tidning tror du att de är hämtade ifrån? Varför?  

B) Vilken typ av källor används? Hur bedömer du de olika källornas trovärdighet?  

C) Vilket perspektiv lyfter de fram/vilka saknar du?   

     (Prov 7, Uppgift 3) 

I uppgiftens A-del handlar om att identifiera artiklarnas ursprung/tidning. Det är en 

klassificeringsuppgift vilket innebär den kognitiva processen Förstå, vilket frågeordet 

”Varför” styrker.
107

 Den kunskapsdimension som behandlas är Begreppskunskap, eftersom 

eleven måste vara bekant med tidningars politiska profiler vilket är att klassa som 

”Generaliseringar”
108

. Uppgiften kategoriseras därför som Förstå Begreppskunskap (B2). B-

delens första fråga är även den en klassificeringsuppgift, där eleven måste ”Tolka” källorna 

utifrån samma principer – vilka väljer tidningens journalister att hänvisa till – och alltså att 

kategorisera som Förstå Begreppskunskap (B2). Delens andra fråga innebär dock att eleven 

ska ifrågasätta trovärdigheten av artiklarnas källor. Det betyder att eleven använder sig av den 

kognitiva processen Värdera
109

. Det som värderas är en specifik detalj, det vill säga 

Faktakunskap, och således faller B-delens andra fråga under kategorin Värdera Faktakunskap 

(A5). Den sista delen i uppgift 3, C-delen, inleds liksom B-delen med Förstå 

Begreppskunskap (B2). Detta genom att eleven ombeds urskilja de olika perspektiv som lyfts 

fram i artiklarna. Eleven ombeds sedan att skriva de perspektiv som artikeln saknar. Om 

uppgiften besvaras med perspektiv som eleven tidigare fått framlagda för sig i undervisningen 

innebär även denna uppgift kategoriseringen Förstå Begreppskunskap (B2). Uppgiften ger 

                                                           
107

 Bilaga 2, Wedman (1988:90). 
108

 Anderson & Krathwohl. s.51. 
109

 Anderson & Krathwohl. s.83f. 



42 
 

dock eleven möjlighet att lägga fram egna konstruerade perspektiv om denne så önskar. Om 

så sker kategoriseras C-delens senare del istället som att eleven använder sig av processen 

Skapa. I sådana fall betyder det att uppgiftdelen faller under kategorin Skapa 

Begreppskunskap (B6). Potentialen i essäuppgifter kan här betraktas nyttjas maximalt i fråga 

om vilka kognitiva processer som tillåts testas.
110

 

Fråga 4 är en essäuppgift som skiljer sig från övriga uppgifter, i och med att denna även 

bjuder möjlighet att komplettera ett tidigare ämnesområde. Till uppgiften hör en karta i 

svartvitt och förkortningen MR står för ”mänskliga rättigheter”: 

Kartan visar graden av pressfrihet i världens länder. Diskutera kopplingen mellan MR, 

demokrati och pressfrihet: Hur påverkar avsaknad av pressfrihet individer, grupper och 

samhället?     

     (Prov 7, uppgift 4) 

Uppgiftens frågeord är ”Hur” vilket antyder att uppgiften är av kategorin Förstå. Uppgiften 

uppmanar även eleven att ”Diskutera” vilket även det ofta signalerar Förstå-fråga.
111

 Dock 

måste eleven se och organisera olika delar, ”särskilja”, förstå dessa var för sig, samt sätta i 

relation till varandra – ”organisera” – vilket snarare gör att uppgiften bör betraktas testa den 

kognitiva nivån Analysera
112

. I det perspektivet kan frågan om hur avsaknaden av pressfrihet 

påverkar på olika nivåer betraktas som en Förstå-fråga som hjälper Analysdelen av uppgiften. 

Den kunskapsdimension som behandlas är Begreppskunskap varför uppgiften i sin helhet 

klassas som Analysera Begreppskunskap (B4). 
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Tabell 9 visar hur samtliga uppgifter i Prov 7 testar samma kognitiva processer. Parenteserna 

visar att instruktionerna i provet inte anger någon särskild kunskapsnivå för uppgifterna, utan 

var och en av kunskapsnivåer kan uppnås inom ramarna för alla uppgifter. Provet testar 

kognitiva processer från Förstå till Skapa, men är inte hierarkiskt uppbyggt där särskilda 

kognitiva processer förknippas med särskilda kunskapsnivåer. 

5.4 Samtliga prov – en översikt 
De sju proven kan sammanfattas enligt följande: 

 

Tabell 10 visar vilka kognitiva processer som testas mot vilka uppgifters betygsnivåer. G i 

ruta (A1) betyder exempelvis att uppgifterna ifråga högst testar mål för betygsnivå G och att 
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uppgifterna testar den kognitiva processen Minnas Faktakunskap (A1). E/C i ruta A2 visar 

tillexempel att det i proven finns uppgifter där högsta möjliga betygsnivå är C, som testar 

Förstå Faktakunskap (A2). (G/VG/MVG) i ruta (C6) visar att det finns uppgifter som testar 

Skapa Procedurkunskap (C6) där nåbar betygsnivå inte är utsatt, varför det är att anta att alla 

betygsnivåer är möjliga att uppnå, men att MVG är den högsta.  

Den kognitiva processen Minnas testas i uttalade G- och E-uppgifter, men även på C-nivå och 

i uppgifter där möjlig betygsnivå inte är uttalad. Processen Förstå testas i såväl uttalade G- 

och VG-uppgifter som i uppgifter som testar högst C eller A. Även uppgifter, där möjlig 

betygsnivå inte är uttalad, testar Förstå. Ingen av uppgifterna i de sju proven testar den 

kognitiva processen Tillämpa, men processen att Analysera testas inte i något fall i uppgifter 

där G eller E är högsta nåbara kunskapsnivå. Uppgifterna testar istället antingen C, A eller 

MVG som högst. Värdera är en kognitiv process som bara testas i uppgifter där möjlig 

betygsnivå inte är uttalad, varför A är den högsta nåbara kunskapsnivå. För den kognitiva 

processen Skapa syns möjligheten att uppnå lägre betyg än A/MVG, men ingen av 

uppgifterna har en toppnivå under A/MVG. 

Kunskapsdimensionen Faktakunskap testas i de fall där möjlig betygsnivå är uttalad inte 

högre nivå än G i Lpf94 och C i Gy11. Däremot är det i de uppgifter där möjliga betygsnivå 

inte är uttalade antagligen möjligt att uppnå MVG och A. Uppgifter som testar 

Begreppskunskap tenderar testa högre betygsnivåer än G och E, framförallt vid mer 

avancerade kognitiva processer än Förstå. Kunskapsdimensionen Procedurkunskap testas 

endast i den kognitiva processen Skapa, och i uppgifterna framgår att samtliga betygsnivåer är 

nåbara, varför som högst MVG testas.  

5.5 Lärarnas kunskapssyn  
Som nämndes i avsnitt 5.2 Lärarna – en kort introduktion, s.21, ser samtliga lärare flera 

syften med skriftliga salsprov, bland annat som ett verktyg för att stämma av elevernas 

kunskapsinlärning i relation till målen på ett eller annat sätt och för att avlasta eleverna från 

hemuppgifter. Alex och Kim refererar direkt till styrdokumenten i Gy11, då betygskriterierna 

uttryckligen kräver att eleven visar sina förmågor i olika redovisningsformer, medan andra 

uppger att de vill variera provform eftersom olika elever visar sig bäst genom olika 

redovisningsformer och att alla ska få möjlighet att visa sig från sin starka sida.  

Lärarna ser både för och nackdelar med skriftliga salsprov. Bland de fördelar som nämns är 

att det förenklar rättning, att det minskar risken för godtycklig bedömning eftersom man som 
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lärare exempelvis kan be en kollega kontrollera den egna bedömning, att det är lätt för en elev 

som missat provet att ta igen det nästkommande lektion, att det är effektivt när elevgrupperna 

är stora och att det inte finns någon risk att föräldrar, syskon eller dylikt står bakom svaren 

som vid hemuppgifter. Likaså anser de att det är lättare att se den enskilde elevens prestation, 

till skillnad från exempelvis i grupperarbeten. Robin ser ingen större fördel med skriftliga 

salsprov jämfört med andra provformer, då alla provformer har potential att testa samma saker 

om de är rätt konstruerade. Hen påpekar dock, liksom övriga lärare, att olika provformer 

passar olika elever och ser därför en poäng i att variera examinationsformerna. 

De nackdelar med skriftliga salsprov som nämns är bland annat att provformen inte passar 

alla elever, att provformen tenderar stressa eleverna, och att eleverna inte befäster 

kunskaperna som vid exempelvis en inlämning utan att det blir ytinlärning. En annan nackdel 

som lyfts i intervjuerna är att det finns risk för ömsesidiga missförstånd, där eleven 

missuppfattar frågan och läraren missuppfatar elevsvaret. Charlie erbjuder ibland sina elever 

alternativet att redovisa muntligt, ifall de känner att de ofta underpresterar under skriftliga 

salsprov. Charlie lyfter också särskilt problemet att det inte är möjligt att ställa följdfrågor i de 

fall hen tror att eleven egentligen kan svara bättre men inte har förstått att det krävs ett mer 

uttömmande svar. 

Vid frågan om vilka svårigheter lärarna ser vid konstruerandet av skriftliga salsprov lyfts 

bland annat svårighetsgrad och tidskrav. De upplever det problematiskt att göra uppgifterna 

lagom svåra, lagom vida och provet lagom långt för eleverna att utföra under ett lektionspass. 

Mika upplever att övergången till Gy11 gjort det svårare att bedöma vilka kunskapsnivåer 

eleven uppvisar och Sam pekar på svårigheterna att utforma ett prov så att de stämmer 

överens med kursmålen på ett vettigt sätt och att avgöra om provformen är den mest lämpade 

för att testa de aktuella kunskapsformerna. 

Kim anser att det är mindre skillnad mellan de olika betygsstegen i Gy11 än det var i Lpf94 

och beskriver att det är samma kompetenser som efterfrågas på alla steg nu, men att 

skillnaden ligger i hur väl eleven visar sin kompetens – en uppfattning som tycks delas av de 

andra lärarna. Charlie påpekar att det är svårare för en elev att uppnå A, än det var att uppnå 

MVG.     



46 
 

6. Diskussion och avslutning  
Syftet med uppsatsen var att redogöra för utformningen av skriftliga salsprov i 

gymnasieskolans samhällsämnen, samt att se vilken typ av kunskap som proven mäter. 

Undersökningen utgår ifrån frågeställningarna:  

1. Vilka kognitiva processer och vilken typ av kunskap testas i proven? 

2. Hur motsvaras detta av kunskapskraven i läroplanerna? 

3. Hur resonerar lärare angående de nya målen och kunskapskraven i relation till de 

gamla? 

I följande avsnitt avses dessa frågeställningar besvaras. I avsnitt 6.1 Sammanfattning av 

resultat och analys förs analysen vidare och med större hänsyn till teori och frågeställningar. 

I avsnitt 6.2 Diskussion, s.51, förs en diskussion om provens konstruktion i relation till 

läroplaner och kognitiva processer. Med avsnitt 6.3 Reflektion och slutsats, s.53, och avsnitt 

6.4 Förslag på vidare forskning knyts säcken så att säga ihop genom presentation av 

slutsatser och förslag på hur detta arbete kan föras vidare i framtida forskning. 

6.1 Sammanfattning av resultat och analys 
6.1.1 Proven övergripande 

De analyserade proven skiljer sig åt i sin konstruktion. Prov 4, 5 och 6 är uppdelade i delar, 

där den första delens uppgifter motsvarar betygsnivån Godkänt eller E och den andra delens 

uppgifter ger möjlighet att nå högre betyg. Prov 2 är inte uppdelat i olika delar utan där 

presenteras för eleven vad denne måste åstadkomma för respektive betygsnivå inom varje 

uppgift, genom citat av nyckelorden i kursplanen för Gy11. Uppgifterna i Prov 1, 3 och 7 

saknar en individuell gradering efter betygsnivåer, dessa prov har en betygsangivelse för hela 

provet som sträcker sig över samtliga betyg.  

De vanligast förekommande uppgiftstyperna i proven är kortsvarsuppgifter och essäuppgifter. 

Antalet uppgifter i respektive prov varierar och de prov med färre uppgifter består i högre 

grad av essäuppgifter, medan de prov som består av fler uppgifter visar en större tendens att 

innehålla kortsvarsuppgifter. Detta påverkar i förlängningen vilka kognitiva processer som 

testas i proven, eftersom de olika uppgiftstyperna enligt Larsson
113

 har olika potential. De 

prov som innehåller få uppgifter är relativt lika varandra till sin utformning, med en 

övervägande del essäuppgifter. Dessa visar också tendenser att testa mer avancerade kognitiva 

processer än de prov som innehåller många uppgifter, vilka i större utsträckning utgörs av 
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kortsvarsuppgifter. Detta förhållande kan eventuellt förklaras av att kortsvarsuppgifter i regel 

testar ren faktakunskap och att prov med denna uppgiftstyp kräver fler frågor för att testa 

samma saker som totalt kan rymmas i en essäuppgift, vilket också bekräftar Larssons tes att 

essäuppgifter är den uppgiftsform som är bäst lämpad att testa högre kognitiva nivåer. 

6.1.2 Styrdokumenten 

I Lpf94:s kursplan för Samhällskunskap A syns en tydligare hierarkisk koppling mellan 

betygsnivåer och kognitiva processer, än i Gy11:s ämnesplan för Samhälskunskap 1a1. I 

proven som följer Lpf94:s styrdokument motsvarades högre betyg också av mer avancerade 

processer. I Mikas
114

 och Robins prov
115

 anas denna koppling, då uppgifterna som testar den 

minst avancerade kognitiva nivån Minnas också är utformade att, som högst, testa 

betygsnivån Godkänt. Detta samtidigt som betygsnivån Väl Godkänt i ena provet, enbart, 

återfinns inom den kognitiva nivån Förstå, medan det andra provet har uppgifter på Väl 

Godkänt- och Mycket Väl Godkänt-nivå som testar såväl Förstå som Analysera. Kims 

prov
116

, är det prov som sticker ut mest bland proven baserade på Lpf94, eftersom samtliga 

uppgifter testar den kognitiva processen Skapa, oavsett betygsnivå. Sams prov
117

 sticker ut åt 

andra hållet, då samtliga uppgifter kan anses testa alla betygsnivåer, men ingen uppgift testar 

kognitiva processer mer avancerade än Förstå. Dessa båda provs uppgifter har dock ingen 

individuell angiven betygsnivå utan en övergripande provangivelse som uppger samtliga 

betygssteg. Därför är det svårt att koppla en specifik uppgift i dessa prov, till ett eller flera 

specifika kunskapskrav som eleven kan uppnå.  De prov som är konstruerade efter Lpf94 och 

vars uppgifter är uppdelade efter betygsnivåer visar alltså tendenser att följa Lpf94:s 

hierarkiska koppling till Blooms reviderade taxonomi.  

I analysen av ämnesplanen för Gy11 konstaterades att dess kunskapsmål snarare mäter hur väl 

eleven visar sig behärska en process, än olika processer för olika betygsnivåer. Detta eftersom 

att texten för de olika betygsstegen är i stort identisk, där några få fetmarkerade nyckelord 

utgör skillnaden för bedömningen av elevens kunskaper. I proven utformade efter Gy11 syns 

detta till viss del, då kopplingen mellan olika betygsnivåer till specifika kognitiva processer är 

svårare att utläsa. Exempelvis testas i betygsnivån E de olika kognitiva processer i vidare 

utsträckning, än vad Godkänt gör i proven konstruerade efter Lpf94. Där proven utformade 

efter Lpf94 på Godkänt-nivå främst testar Minnas, testar proven konstruerade efter Gy11 på 
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E-nivå processerna Minnas, Förstå samt Analysera i de prov vars uppgifter har uttalade 

betygsnivåer, respektive Värdera och Skapa i det prov som inte har uttalade betygsnivåer för 

uppgifterna. De prov som är konstruerade efter Gy11 och vars uppgifter är uppdelade efter 

betygsnivåer visar således svagare hierarkiska tendenser än likvärdiga prov utformade efter 

Lpf94. 

6.1.3 Kunskapsdimensioner 

Analysen visar att det i både kursplaner och i samtliga prov främst är de två första 

kunskapsdimensionerna, Faktakunskap och Begreppskunskap, som testas. Medan 

kursplanerna i större utsträckning testar Begreppskunskap, har proven en relativt jämn 

fördelning mellan de båda kunskapsdimensionerna.  

Uppgifterna i ett av proven
118

, konstruerat efter Lpf94, testar även kunskapsdimensionen 

Procedurkunskap – då i kombination med Faktakunskap och Begreppskunskap. 

Procedurkunskap förekommer flera gånger i kursplanen i Lpf94 och en gång i ämnesplanen i 

Gy11. Att Procedurkunskap inte testas i proven konstruerade efter Gy11 är därför kanske inte 

så konstigt, men i proven konstruerade efter Lpf94 borde det vara mer vanligt förekommande. 

En anledning till att så inte är fallet i de analyserade proven kan vara att lärare anser att denna 

kunskapsdimension inte lämpar sig för den skriftliga provformen, då det rör sig om mer 

abstrakta typer av kunskap
119

.   

Kunskapsdimensionen Metakognitiv Kunskap förekommer inte alls i proven och är inte heller 

en kunskapsdimension som förekommer i de redovisade kursplanerna. Anledningen kan antas 

vara att det är svårt att mäta ”kunskap om sig själv” och att Metakognitiv kunskap därför är att 

betrakta som en önskvärd konsekvens av skolans undervisning och arbete utan att det för den 

sakens skull är betygsgrundande.  

6.1.4 De kognitiva processerna 

Analysen utifrån Blooms reviderade taxonomi görs enbart av uppgifternas formulering och tar 

inte hänsyn till vad eleverna kan ha lärt sig under lektionerna i form av muntligt och 

textbaserat material. Skillnaden mellan Minnas övriga kognitiva processer är att Minnas utgår 

från vad elevens kommer ihåg medan för de andra måste något, för eleven, nytt tillföras i 

uppgiften.  Det är därför att anta att även om uppgifterna kategoristerats som exempelvis 

Förstå, bör flera av dessa i realiteten placeras i kategorin att Minnas istället. Vilka och hur 
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många är däremot omöjligt att säga utan att en fältstudie av lektionerna som föregått proven 

gjorts och även då finns det möjlighet att eleven inhämtat kunskaper från annat håll, från 

fritiden eller tidigare under skolgången. Därför kategoriseras uppgifterna ändå som testandes 

den kognitiva processen Förstå. Detta samband gäller samtliga kognitiva processer – det finns 

alltid en risk att uppgifterna i realiteten testar Minnas även om det inte förekommer i 

uppgiftsbeskrivningen. 

Minnas 

Medan det i Lpf94 är förhållandevis många mål, men endast övergripande kursmål eller mål 

för Godkänt, som kategoriseras som Minnas, är det endast två betygskrav som kategoriseras 

så i Gy11. Dessa återfinns däremot i alla tre betygsnivåer. De uppgifter i proven som 

kategoriseras in i den kognitiva processen att Minnas är också främst Godkänt- respektive E-

uppgifter och uppgifter där Godkänt eller E är det högsta angivna betyget testar oftast denna 

process. Det finns således visst belägg för att den kognitiva processen Minnas främst 

sammanfaller med de lägre betygsstegen – något som påpekas i Janssons studie
120

. Det finns 

dock i Minnas-kategorin även exempel där betyget C är det högsta angivna betyget, vilket 

också stämmer med kursplanen för Gy11. I de prov som inte har angivna möjliga 

betygsnivåer för respektive uppgift är det naturligtvis svårt att svara på om uppgifter som 

kategoriserats som Minnas verkligen kan bidra till högre betyg än Godkänt eller E. 

De flesta uppgifter som kategoriserats som Minnas hamnar i kunskapsdimensionen 

Faktakunskap. I ett fall
121

 är det istället Minnas Begreppskunskap som aktualiseras. Den 

uppgiften skiljer sig från de uppgifter som testar Minnas Faktakunskap, eftersom det är en 

process som skall beskrivas enligt uppgiften, men begreppet som sådant måste eleven ha stött 

på för att kunna beskriva och därmed krävs heller ingen mer avancerad process än Minnas.  

Förstå 

I kursplanerna är den kognitiva processen Förstå klart överrepresenterad. I proven är det 

däremot Förstå tillsammans med Minnas som är den vanligast förekommande kognitiva 

processen i uppgifterna och också den process som rymmer flest betygsvariationer. I Förstå 

finns alla betygsnivåer representerade från båda kursplanerna, både i prov där det högsta 

betyget för uppgiften finns angivet, som i prov där individuellt uppgiftsbetyg inte är utsatt. 

Förstå som kognitiv process är den process som rymmer flest underkategorier och det är 
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således inte konstigt att den även innehåller en stor mängd varierande uppgifter och 

betygsnivåer.  

Tillämpa 

I kursplanen för Lpf94 kategoriseras tre kursmål och ett Väl Godkänt-mål som Tillämpa och i 

kursplanen för Gy11 kategoriseras två betygskrav, förekommande i samtliga betygnivåer, som 

detta. Ingen av provens uppgifter testar dock Tillämpa. Detta kan möjligtvis bero på att denna 

typ av uppgifter främst återfinns inom matematiken, och att det inom samhällsvetenskapliga 

ämnen inte i första hand är en kognitiv process som testas genom salsprov.   

Analysera 

I Lpf94 testas Analysera endast i kombination med kunskapsdimensionerna Begreppskunskap 

och Procedurkunskap, och i Gy11 endast i kombination med Begreppskunskap. Samtliga 

uppgifter från proven som placeras in i den kognitiva processen att Analysera hamnar under 

kunskapsdimensionen Begreppskunskap, även de som är konstruerade efter Lpf94. Att just 

Begreppskunskap testas är antagligen en följd av att Analysera inom samhällsvetenskapliga 

ämnen oftast rör större system eller teorier och inte specifika detaljer. Varför inte 

Procedurkunskap är representerat i kombination med Analysera i proven konstruerade efter 

Lpf94 är svårt att svara på. Återigen är det möjligt att det är en kunskapsform som lärare anser 

passar bättre i andra examinationsformer än salsprov. 

I kategorin Analysera förekommer uppgifter med samtliga betygsnivåer, men det högsta 

angivna betyget är antingen Mycket Väl Godkänt, för Lpf94, eller C och A, för Gy11, vilket 

återigen visar på en mindre tydlig hierarkisk ordning i Gy11 än i Lpf94. Det kan dock 

konstateras att uppgifter som kräver att eleven ska Analysera har en tendens att vara 

betygsgrundande för de högre (högsta) betygen. Skillnaden mellan uppgifterna som testar 

Analysera mot uppgifterna som testar Förstå är att Analysera kräver att eleverna kan bryta ner 

en helhet i mindre delar och väga dessa mot varandra, vilket stämmer med den definition som 

lärarna ger av betygsnivåerna – att högre betyg kräver mer av eleven i fråga om förmåga att 

analysera.   

Värdera 

Den kognitiva processen Värdera återfinns i kursplanen utifrån såväl Lpf94 som Gy11. I 

Lpf94 testas Värdera i ett mål för Väl Godkänt och i ett mål för Mycket Väl Godkänt och i 

Gy11 i två betygskrav som återfinns i samtliga betygsnivåer. 
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I proven återfinns endast en uppgift
122

  som kategoriserats som Värdera. Att inte fler uppgifter 

kategoriserats som Värdera beror antagligen på att Värdera i mångt och mycket innebär att 

göra en källkritisk bedömning. Uppgiften, där Värdera är den fastställda processen, ingår i ett 

prov om media och det förefaller också mer troligt att man arbetar mer källkritiskt i ett ämne 

som media än i de övriga provens ämnen. Eftersom det endast rör sig om en uppgift är det 

omöjligt att se några andra tendenser angående den kognitiva processen Värdera, förutom det 

faktum att den är sällan förekommande i proven.  

Skapa 

Få mål och betygskrav i kursplanerna motsvarar den kognitiva processen Skapa. I Lpf94 

testas Skapa i ett mål för Mycket Väl Godkänt, och i Gy11 i det sista betygskravet för C- och 

A-nivå som alltså inte återfinns i kraven för betygsnivå E. Båda kursplanerna är således till 

viss del hierarkiska också i fråga om den mest avancerade kognitiva processen, och i Lpf94 

syns detta samband tydligast. 

Ett av de tre prov som testar den kognitiva processen Skapa
123

 är uppdelat i en E/C-del och en 

A-del och den uppgift som testar processen Skapa är också den enda uppgiften i A-delen. 

Detta prov följer alltså mönstret för kursplanen utifrån Gy11. De två andra är prov vars 

uppgifter inte är uppdelade i olika delar för högre och lägre betyg. Detta innebär att det är 

svårt att se ett hierarkiskt samband mellan möjlig betygsnivå och hur avancerad processen är. 

Eleven kan förvisso uppfylla kraven för högsta betyg genom uppgiften, men kan också 

besvara den på ett sådant sätt att endast kraven för Godkänt eller E uppfylls. Det kan tänkas 

att den inneboende bedömningen av dessa uppgifter är mer beroende av vilka andra kognitiva 

processer som eleven uppvisar än just processen Skapa. Uppgifterna är visserligen utformade 

på ett sådant sätt att de, på pappret, mäter den kognitiva processen Skapa, men det kan mycket 

väl vara så att uppgifternas syfte egentligen är att täcka in andra, mindre avancerade, 

processer som används när eleverna använder Skapa. Eftersom Skapa som process möjliggör 

användandet av de andra processerna är detta den bästa typen av uppgift för att täcka in så 

många processer som möjligt utan att eleven de facto Skapar.  

6.2 Diskussion 

Bara för att en uppgift rankas betygsmässigt från exempelvis Godkänt till Mycket Väl 

Godkänt betyder inte det att läraren sätter betyg efter att den kognitiva processen som 
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uppgiften motsvarar faktiskt uppnås. Det är möjligt att en uppgift som exempelvis ligger inom 

den kognitiva processen Analysera bedöms och betygsätts oavsett om eleven faktiskt visar sig 

uppnå denna process eller inte. I sådana fall är de lägre betygen inte direkt kopplade till 

nämnda kognitiva process utan kan uppnås genom andra, mindre avancerade, kognitiva 

processer. Däremot bör det högsta angivna betyget i större utsträckning tilldelas enbart om 

eleven visar prov på den efterfrågade kognitiva processen, då det är det som faktiskt 

efterfrågas i uppgiftsformuleringen. Något som kan ha påverkat resultatet av analysen är att 

varje prov bara testar en liten del i ämnet som helhet, vilket kan påverka provets uppbyggnad.  

Lärarna är överens om att kraven för Godkänt enligt ämnesplanen för Lpf94 och betyget E i 

Gy11 kräver minst av eleverna – i fråga om den kognitiva processens komplexitet – medan de 

högre betygsnivåerna kräver att eleverna visar en fördjupad kunskap och analysförmåga. 

Detta kan förklara varför det främst är uppgifter reserverade för Godkänt- och E-nivå som 

testar den minst avancerade kognitiva processen, att Minnas. På motsvarande sätt är det 

uppgifter som kan bedömas upp till de högre betygen Mycket väl Godkänt – i Lpf94 – och C 

eller A i Gy11, som testar de mer avancerade kognitiva processerna Analysera, Värdera och 

Skapa. Analysen visar tendenser för att lärarna tycks förknippa högre betygsnivåer med mer 

avancerade kognitiva processer, trots att även lägre betygsnivåer kan uppnås inom samma 

kognitiva processer genom provens uppgifter.  

Detta stämmer väl med hur läroplanen för Lpf94 är utformad, där uttalade Mycket Väl 

Godkänt-mål kan uppnås i processer från Förstå till Skapa, medan uttalade Godkänt-mål inte 

är representerade i någon kognitiv process mer avancerad än Förstå. Det återfinns alltså ett 

visst hierarkiskt samband mellan målen i läroplanen för Lpf94 och de kognitiva processerna i 

Blooms reviderade taxonomi, vilket också visat sig stämma med proven. Även läroplanen för 

Gy11 är till viss del att tolka som hierarkisk i relation till de kognitiva processerna, men där 

återfinns krav för betygsnivå E som kräver den kognitiva processen Värdera. Trots detta är de 

uppgifter där enbart E-nivå kan uppnås kopplade till antingen processen Minnas eller Förstå. 

Processen Skapa motsvaras i läroplanen för Gy11 av kunskapskrav för betygsnivå C och A 

men testas i provet med angivna betygsnivåer endast i den uppgift som motsvaras av 

betygsnivå A.  

Det är rimligt att anta att provens konstruktion påverkats av att Gy11 är en nyligen införd 

läroplan och att lärarna till viss del fortfarande påverkas av Lpf94 i sin provkonstruktion. 

Läroplanen tycks till viss del styra lärarnas provkonstruktion/val av uppgifter i proven och att 
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flera lärare visade sig kritiska till sin egen prestation i fråga om provkonstruktionen antyder 

att lärarna i hög grad är medvetna om provkonstruktionens komplexitet och svårigheter. 

6.3 Reflektion och slutsats 
Denna uppsats handlar om hur skriftliga salsprov utformas i skolan, och vilken kunskap några 

specifika prov testar. Förhoppningen har varit att öka vår egen förståelse och kunskap om 

utformningen av skriftliga salsprov, inför det nalkande yrkesutövandet. Mycket för att själva 

kunna konstruera så bra prov som möjligt för våra framtida elever.   

Studien visar att olika typer av prov kan testa samma typ av kunskap utan att nödvändigtvis 

göra det bättre eller sämre än en annan variant.  Att de undersökta provens uppgifter skiljer 

sig i många hänseenden, och vilka kognitiva processer dessa därigenom testar, visar hur 

omfattande och komplext skriftliga salsprov som fenomen är. Genom att titta på hur prov, 

som yrkesaktiva lärare har valt att använda i sin undervisning, är konstruerade kan vi öka vår 

förståelse och kunskap om hur skriftliga salsprovs utformning ändå påverkar vilka kognitiva 

processer – alltså vilken typ av kunskap – som testas genom vilken typ av uppgifter. Det ökar 

förståelsen för hur prov kan utformas, men också förståelsen för vilka faktorer som bör tas 

hänsyn till i utformandet av desamma. Genom att öka våra kunskaper om provkonstruktionens 

möjligheter blir vi mer uppmärksamma på dess för- respektive nackdelar. 

Vi upplever att provkonstruktion ofta bortses från att problematiseras, kanske för att det ses 

som en självklarhet – denna studie visar dock på motsatsen. Att konstruera skriftliga salsprov 

är ingen enkel sak. Lärarna som ingick i studien uttryckte själva funderingar om provformens 

utmaningar och komplexitet och det finns sparsamt med vetenskapligt material i ämnet. 

Frågor om konstruerandet av skriftliga salsprov tycks inte priorieras, varken inom 

lärarutbildningen eller i den allmänna skoldebatten. Lärarna konstruerar ofta själva sina prov 

eller med hjälp av kollegor, men det tycks saknas den typ av forum och diskussion som finns 

för mycket annat rörande undervisning. Genom att sprida kunskap och göra den mer 

lättillgänglig kan en gemensam plattform skapas för lärare att integrera och jobba med. På så 

sätt kan man överbygga den uppenbarligen existerande problematiken med likvärdig 

undervisning och bedömning. Ju mer isolerade lärare och skolor blir från varandra, desto mer 

ökar risken att de skiljer sig från varandra i fråga om kvalitet. Inte för att alla lärare behöver 

göra på exakt samma sätt, men det är viktigt att vara medveten om hur du själv gör, och hur 

andra väljer att göra. Som lärare är du enligt oss skyldig att ständigt söka vägar för att 

förbättra dig själv i din yrkesroll.  
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Proven i undersökningen behandlar flera olika ämnen från två olika läroplaner. Trots detta 

syns ingen given skillnad i provkonstruktion ämnena emellan. Det kan anas en viss skillnad 

mellan vilken av läroplanerna som proven är utformade efter, där prov konstruerade utifrån 

Lpf94 tenderar att ha tydligare hierarkisk koppling mellan testad betygsnivå och de kognitiva 

processerna i Blooms reviderade taxonomi, men skillnaden måste undersökas närmare för att 

denna tendens eventuellt ska kunna säkerställas. Visst förekommer det även variationer 

mellan proven – i fråga om vilka kognitiva processer och kunskapsdimensioner som testas 

utifrån taxanomin – men de flesta av dessa beror antagligen i större grad på läraren bakom 

provet än på ämnet eller läroplanen den är skriven utifrån. Det är väl också en av skolans stora 

utmaningar, att ge en likvärdig undervisning, kunskapsprövning och bedömning inom en 

institution där de pedagogiskt ansvariga har en stor individuell pedagogiskt frihet.  

Att valet av teori i studien föll på just Blooms reviderade taxanomi är de facto mer en 

tillfällighet än något annat. Vi snubblade helt enkelt över teorin i arbetets början – vilket i och 

för sig inte är så konstigt eftersom Blooms teori, i både original- och reviderad upplaga, är en 

vida erkänd kunskapsteori och vars syfte är att fungera som hjälp i det pedagogiska arbetet. 

Syftet med Blooms reviderade taxanomi är att specificera vilka kunskapsdimensioner och 

kognitiva processer som en specifik uppgift testar – alltså precis vad vi önskat göra genom 

uppsatsens syfte: ”att redogöra för utformningen av skriftliga salsprov i gymnasieskolans 

samhällsämnen, samt att se vilken typ av kunskap som proven mäter”.  

Sen kan man förstås alltid välja andra vägar. Vi kunde ha valt att problematisera 

kunskapsbegreppet i vidare bemärkelse, eller att utgå från en annan teori och kanske hade vi 

därigenom fått ett annat resultat. Detta är dock inte relevant. Så länge denna studie inte 

genomförs utifrån två olika teorier kommer den aldrig kunna jämföras med någonting annat, 

eftersom det inte finns något att jämföra med. Det resulterar således blott i spekulationer utan 

något egentligt stoff. Hade analysen gjorts utefter andra ramfaktorer än rådande hade 

resultatet skilt sig angående definitionen av de olika kunskaper som testas. Däremot hade det 

troligen inte blivit någon större skillnad angående analysen av provuppgifterna och tolkningen 

dessa emellan. Oavsett vilken teori som brukas är provens utformning ändå densamma och 

uppgifterna formulerade så som de är. En likvärdig undersökning av samma prov, enligt 

Blooms reviderade taxonomi, hade med stor sannolikhet fått ett likvärdigt resultat eftersom 

ramarna som är uppsatta för kategorierna i denna taxonomi är desamma oavsett vilken uppgift 

som granskas. Visst finns visst tolkningsutrymme och därmed möjligheten att en annan 

forskare hade uppfattat förutsättningarna för var kategori annorlunda – där finner vi dock en 
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styrka i att vi är två och att vi gemensamt diskuterat oss fram till för oss rimligast möjliga 

tolkning. Resultatet bör därför betraktas som validerbart. Vad som däremot hade kunnat 

påverka resultatet, vore om fler lärare ställt upp med sina prov i undersökningen. Det urval 

som nu använts är förhållandevis litet i relation till exempelvis Janssons och Odenstams 

studier. Att så få lärare visat intresse i att delge oss sina prov kan förstås ha flera orsaker. Tre 

förklaringar som ligger nära till hands är antingen att lärare inte upplever sig ha tid, inte 

känner sig bekväma i att någon annan granskar deras arbeten eller att de inte finner något 

intresse i att aktivt medverka i universitetsverksamheter av forskningskaraktär. Oavsett vilket 

är det alarmerande om någon av ovanstående orsaker stämmer.   

Något som är relevant att påpeka är att en undersökning av salsprov, så som denna 

undersökning, endast kan ge en indikation på vilka kognitiva processer som överlag testas och 

värderas i skolan. Undersökningen visar att de två senare kunskapsdimensionerna, 

Procedurkunskap och Metakognitiv kunskap, och den kognitiva processen Tillämpa, 

förekommer till liten del eller inte alls i de undersökta proven. Att dessa inte testas kan bero 

på att lärarna inte finner dessa intressanta över lag, men snararare beror det förmodligen på att 

lärare inte anser dem lämpliga för just provformen skriftliga salsprov, eller att de inte stöds av 

kursplanerna i samma mån. Vilka kognitiva processer som prioriteras i olika läroplaner är 

därför intressant att ta hänsyn till. Undersökningen visar att Lpf94 i större utsträckning är 

kompatibel med Blooms reviderade taxonomi, eftersom betygsstegen i kursplanen tenderar ha 

en viss hierarkisk relation till de kognitiva processerna i taxonomin. I Gy11 baseras 

bedömningen på nyckelord, men kunskapskraven är desamma, varför dessa betygssteg 

snarare testar förmågan att hantera de kognitiva processerna olika bra och därför är mindre 

hierarkisk relation till de kognitiva processerna i Blooms reviderade taxonomi. Att utföra en 

analys är att testa den kognitiva processen Analysera, oavsett om det utförs på ett ”enkelt”, 

”avancerat” eller ”avancerat och nyanserat” sätt. Gy11:s betygssteg testar alltså mer 

avancerade kognitiva processer även på lägre betygsnivå, än Lpf94 där de lägre betygen också 

testar mindre kognitiva processer. 

Vi sluter oss till den slutsats, att lärare förvisso är medvetna om provkonstruktionens 

komplexitet, men ändå skulle vinna på att medvetandegöras och att reflektera mer över den 

egna provkonstruktionen och vilken kunskap som faktiskt testas i relation till den som avses 

testas. Många av de lärare vi pratat med förefaller medvetna om komplexiteten, men hoppet 

om hjälp och verktyg för detta tycks saknas, varför vi är av den åsikten att en öppnare 

diskussion om provkonstruktionens hantverk möjliggör ökad kunskap, ökad medvetenhet om 
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det egna hantverket, ökad förståelse för examinationsformens funktion och därigenom också, i 

förlängningen, ännu bättre lärare och en mer likvärdig undervisning. 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Det hade varit intressant att komplettera en dylik provanalys med fältstudier, där den 

undersökande själv följer undervisningen under hela arbetsområdet för att kunna säkra 

analysen ytterligare.  

Det skulle också vara intressant att jämföra provkonstruktion mellan olika ämnen, vidare än 

inom bara samhällskunskap, för att se om det finns någon form av kulturell 

konstruktionsskillnad mellan olika ämnesinstanser. Tillika skulle det vara intressant att ta 

större hänsyn till olika kunskapsteorier i analysen av prov, för att se om dessa teorier värderar 

olika uppgiftstyper annorlunda och vad detta i sådana fall skulle kunna innebära för ett 

resultat likt denna uppsats.    

Vårt resultat visar att uppgifterna i de prov producerade under Lpf94 till viss del skilde sig 

från prov konstruerade under Gy11. Vi hade gärna sett att detta undersöktes vidare: Vad 

skiljer, om det skiljer, och i sådana fall: vad beror det på? Styrs provkonstruktionen så till den 

grad av ämnesplanerna eller handlar det om att lärarna undermedvetet tar sig an 

provkonstruktionen på ett nytt sätt? 
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Bilaga 1 
Blooms reviderade taxonomi, översatt av Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, 

Umeå Universitet
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Bilaga 2 
Wedmans

125
 tolkningsmall av Blooms taxonomi 

 

 Vilken kognitiv nivå en uppgift testar 

Om du kan identifiera…    Så testar frågan 

… vad eleven måste komma ihåg   Minnas 

… vad eleven måste återge med egna ord  Förstå 

… vilken information som ska användas för att lösa problemet Tillämpa 

… vad som är nedbrutet till vilka delar   Analys 

… vad eleven ska uttrycka en åsikt om   Värdera 

… vilka två informationsdelar som skall kombineras  Skapa 

 

Hur en uppgift skall inledas för att testa den kognitiva nivå som avses testas 

Om du vill mäta  Börja uppgiften med  

Erinran   Lista…  Fyll i… 

   Beskriv…  Identifiera… 

   Definiera…  Vad… 

   Beteckna…  När… 

   Ange…  Vem… 

   Namnge… 

 

Förståelse   Förklara…  Översätt… 

   Granska…  Tolka… 

   Matcha…  Hur… 

   Diskutera…  Varför… 
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Tillämpning   Tillämpa…  Återkonstruera… 

   Konstruera… Predicera… 

   Rita/Skissa… Simulera… 

 

Analys   Klassificera… Kategorisera… 

   Dissekera…  Separera… 

   Urskilj…  Bryt ner… 

   Jämför…  Konstatera… 

 

Syntes   Kombinera… Integrera… 

   Relatera…  Ställ samman… 

   Sätt samman… 

 

Värdering    Bedöm…  Skatta… 

   Argumentera… Debattera… 

   Utvärdera…  Välj… 

   Besluta…  Borde… 

   Försvara…   
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Bakgrund 

 Hur länge har du arbetat som lärare?  

 

 Hur länge har du arbetat på skolan? 

 

 Vilka ämnen undervisar du i? 

 

 Gör du proven själv, eller i samarbete med andra lärare? 

 

Om proven 

 Vilken läroplan utgick du ifrån vid konstruerandet av provet?  

 

 I vilket syfte använder du prov? 

 

 Vilka fördelar ser du med prov? Nackdelar? 

 

 Vilka problem finns, enligt dig, vid konstruerandet av prov? 

 

 Hur uppfattar du skillnaderna mellan vilka kunskaper som krävs för de olika betygen i 

ditt ämne? (Är det några särskilda kvalitéer som krävs för olika betygsnivåerna? Vad 

är det som skiljer en E/G-fråga och en C/VG-fråga – vad är det som krävs i C som inte 

krävs i E?) 

 

 Konstruerar du prov annorlunda nu, i och med den nya kursplanen, jämfört med 

tidigare? I sådana fall, hur då? Vad är det som skiljer? 

 

 Hur förbereddes dina elever inför det prov du delat med dig av till oss/ Hur arbetade ni 

med ämnesområdet? Ex. instuderingsfrågor, läsa i boken, föreläsningar? 

 

    


