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Abstract 
The aim of this study is to investigate the assessment practices of civics teachers 
in upper secondary school. The main purpose is to analyze, using Bloom’s 
revised taxonomy, which kind of knowledge civics teachers test in their written 
test examinations. The analyses show that they mainly test factual and conceptual 
knowledge. Procedural knowledge is tested in other ways, mostly by means of essays. 
Metacognitive knowledge is not found in this study. In contrast to earlier findings 
the teachers in this study test a variation of cognitive processes. Between 50 and 
90 percent of test questions relate to the category remember, but there are also 
questions testing the categories to understand, analyze and evaluate, only a few test 
apply and create. There is a good alignment in teachers’ knowledge of the grading 
criterions and the curriculum. There are however discrepancies between this 
knowledge and their testing practices, which causes some problems concerning 
the validity of their tests. 
 
As the tests mainly are used for summative purposes, teachers varying practices 
lead to problems with grade equality. Frame factors may explain differences in 
practices. Mainly administrative factors such as working hours and schedule are 
significant, since teachers need time to prepare and to mark the tests and pupils 
need time to write them. Pupils also wish to have written tests and teachers 
adapt to this. Still, the significance of these factors is decided by teachers’ 
freedom of action. Most teachers know how to and want to make valid tests, 
but they need the time, both to prepare and to mark them, and the possibilities 
to extend lessons when more writing time is needed. 
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1 Inledning 
Vad kommer på provet? Det är en vanlig fråga som elever ställer inför ett prov, då 
eleverna är rationella och vill plugga på rätt saker. En annan vanlig fråga handlar 
om att de också vill veta hur provet är utformat, det vill säga vilka olika 
kunskapsformer som testas. Lärares examinationsuppgifter styr elevernas inlär-
ningsstrategier och vad eleverna uppfattar som viktigt att kunna. Helena Korp 
(2003, s. 53) menar att det är ”svårt för lärare att motivera eleverna att tillägna 
sig andra kunskaper än dem som kontrolleras genom proven”. Det sätt som 
lärare utformar sina examinationsuppgifter på uttrycker vilken kunskap som 
anses viktig. Det som värderas i skolans praktik blir skolans mål (Tønnessen 
2007). Korp menar vidare att prov som ensidigt mäter främst encyklopedisk 
faktakunskap inte är relevanta utifrån undervisningsmålen i styrdokumenten. 
Skolans fostransuppdrag, att förankra demokratin hos eleverna och utveckla 
deras självständiga tänkande, främjas inte heller av faktaorienterade prov. 
Sådana prov riskerar att ge eleverna en instrumentell syn på kunskap. 
 
Denna studie handlar om gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap, vilket 
är ett av gymnasieskolans kärnämnen. Ända sedan det infördes har samhälls-
kunskap haft en problematiserande karaktär (Bronäs & Selander 2002). Den 
demokratifostrande uppgiften har varit central i ämnet sedan det infördes 
1919.1 Eleverna ska få lära sig centrala begrepp och en viktig del i ämnet är 
också att belysa motsättningar och konflikter i samhället. Samtidigt räcker inte 
faktakunskaper för att utveckla aktivt deltagande medborgare. Redan tidigt 
betonades vikten av att eleverna skulle utveckla insikt och förmåga att agera 
självständigt under ansvar och detta kan anses vara ämnet samhällskunskaps 
kärna. Trots detta kom faktakunskaperna att dominera undervisningen. I prak-
tiken kom ämnet att karaktäriseras av beskrivningar och väldigt lite av kritisk 
granskning och ifrågasättande. Detta kom först på 1990-talet att få ett större 
utrymme. I samhällskunskap är det vanligt med skriftliga prov, vilka främst 
används i summativt syfte, det vill säga för att kontrollera vad eleverna lärt sig 
för att läraren därigenom ska ha ett underlag för betygsättningen (Skolverket 

                                                 
1 Ämnet hette först medborgarkunskap 1919. Samhällskunskap infördes på prov under 1950-talet 
och blev obligatoriskt i grundskolan 1962. 
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2000; Skolverket 1993; Svingby 1998).2  Därför är det intressant att fokusera 
just på proven som examinationsform.3  
 
År 1994 ersattes i Sverige det tidigare normrelaterade och relativa betygssys-
temet med ett mål- och kriterierelaterat system. Det innebär att istället för att 
elevernas resultat jämförs med varandra (på nationell nivå), ska de nu bedömas 
mot de kriterier som finns för de olika kurserna. Det nya betygssystemet 
innebär en förskjutning i kunskapssyn från ett mer kvantitativt till ett mer 
kvalitativt synsätt, den traditionella faktakunskapen kompletteras med 
kunskapsbegreppen förståelse, färdighet och förtrogenhet (Skolverket 2006). 
En kvalitativ kunskapssyn genomsyrar kursmålen och betygskriterierna i sam-
hällskunskap, vilka tydligt ger uttryck för olika kvalitativa skillnader i kunskaps-
former och för att kunskap inte är endimensionell och kumulativ (Linde 2003). 
 
Prov brukar delas in i två typer: normrelaterade tester som syftar till att diffe-
rentiera resultaten, samt kriteriebaserade tester som syftar till att testa vad elev-
erna kan (Gipps 1994; Weeden et al. 2002). Normrelaterade tester lämpade sig 
väl i det tidigare betygssystemet som ju också skulle differentiera och rangordna 
eleverna (ett typiskt normrelaterat test är högskoleprovet.) Kriteriebaserade 
tester är däremot mer lämpliga i dagens betygssystem med dess kriterier för 
olika betygsnivåer. Med sådana tester blir frågan om validitet intressant. Validi-
tet i kriteriebaserade tester handlar om att innehållet i testet måste vara repre-
sentativt, samt att uppgifterna är konstruerade så att de testar de färdigheter 
som avses (Gipps 1994; Korp 2003). Ett provresultat blir missvisande om upp-
gifterna går att lösa med hjälp av andra kunskaper än de som provet avser att 
testa (Korp 2003). Frågan är om prov i samhällskunskap testar det som lärarna 
avser och hur detta förhåller sig till de mål och kriterier som uttrycks i styr-
dokumenten. 
 
Det behövs forskning om betyg och bedömning i ämnet samhällskunskap, 
eftersom sådan saknas idag. Överhuvud taget är det ont om forskning kring 
betyg och bedömning. Viveca Lindberg har gjort en översikt över forskningen 
om bedömning och betyg och hon konstaterar att ”Vad lärare i svensk skola 
bedömer och hur de använder betygskriterierna vid bedömningen av elevarbe-
ten i olika skolämnen, inom skilda skolor och för varierande elevgrupper, vet vi 
                                                 
2 Detta bekräftas även i två kommande licentiatuppsatser av Christina Odenstad respektive Anna 
Karlefjärd. Prov är allmänt en vanlig examinationsform och en viktig grund för betygsättningen, 
(Skolverket 2000). 
3 Enligt en amerikansk standard ses prov som en integrerad part i en lärares roll och god undervis-
ning och testande anses höra ihop (Cunningham 1998). 
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inte mycket om” (Lindberg 2007, s.132; se även Forsberg & Lindberg 2010). 
Även Korp lyfter i sin forskningsöversikt fram behovet av forskning om bland 
annat ”vilka kvaliteter i elevernas lärande som lärarna fokuserar i bedömningen 
(både formativ och betygsgrundande), vilken typ av data som utgör underlag för 
lärares betygssättning och hur de tolkar dessa data i relation till betygskriteri-
erna” (Korp 2003, s. 148). Det behövs således ytterligare forskning om bedöm-
ning och betyg. 
 
1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att undersöka provpraxis hos samhällskunskaps-
lärare på gymnasiet, med särskilt fokus på vilka kunskapsformer som testas i 
skriftliga prov. De forskningsfrågor som relaterar till detta syfte är:  
- I vilket syfte använder lärarna prov och vilka möjligheter och begränsningar 

ser de med att använda prov?  
- Vilka olika kunskapsformer testar lärarnas skriftliga prov?  
- Hur uttrycker lärarna skillnader i kunskapsformer mellan olika betygsnivåer 

och hur förhåller sig deras provpraxis till detta?  
- Vilka faktorer påverkar lärarnas arbete med skriftliga prov?  
 
Med prov avses i denna studie det som i litteraturen brukar kallas konventio-
nella prov, vilket innebär: ”ett papper med ett antal skriftliga frågor, som ska 
besvaras av eleverna individuellt, på en viss tid och under övervakning” (Korp 
2003, s. 94)  
 
Ordet ”testas” är medvetet valt, även om det kan anses problematiskt. Det som 
kan vara problematiskt är om prov (eller andra examinationer) verkligen testar 
elevernas kunskaper, det är ju inte säkert att elevens resultat avspeglar det elev-
en verkligen kan (Cunningham 1998; Korp 2003). Det är så mycket som påver-
kar i och runt testsituationen (Klapp Lekholm 2010). Detta saknar dock bety-
delse i denna studie då syftet är att se vilka kunskaper som proven avser eller 
förmår testa, inte vad eleverna faktiskt visar för kunskaper och därför är det 
relevant att tala om att testa. Dessutom är det ett ord som lärare själva använder 
i sin vardag, vilket också lärarna i denna studie gör (ofta synonymt med ordet 
mäta). Det är också så som författarna till den kunskapstaxonomi som används 
i denna studie resonerar. Taxonomin är tänkt att användas för att se överens-
stämmelsen mellan kunskapsmål, undervisning och examination, och i detta 
ligger att examinationer testar kunskaper. 



 14 

 
1.2 Disposition 
Efter inledning och syfte följer närmast avsnittet om tidigare forskning och 
annan relevant litteratur för att placera in studien i en kontext. Det handlar om 
att kartlägga den ämnesdidaktiska litteraturen, delvis allmänt men särskilt i äm-
net samhällskunskap, vidare också om litteratur kring betygs- och bedömnings-
frågor. Därefter redovisas de teoretiska utgångspunkterna för studien, vilket 
handlar om kunskapssynen i läroplanen och Blooms reviderade taxonomi som 
motiveras och presenteras. I avsnittet presenteras också ramfaktorteorin, vilken 
används som grund för att förstå vad som påverkar lärares provpraxis. Sedan 
kommer metodavsnittet för att förklara hur studien gått tillväga, med insamling 
av prov och urval, genomförande av intervjuer samt förklaring av hur analyser 
gått till. Till sist ges en presentation av lärarna i studien.  
 
Resultatavsnittet inleds med en redovisning och analys av betygskriterierna, 
vilket jämförs med hur lärarna uttrycker kraven för de olika betygen. Därefter 
följer ett avsnitt om hur lärarna använder prov och hur de ser på provens möj-
ligheter och begränsningar. Efter detta kommer studiens centrala avsnitt, vilket 
är analyserna av lärarnas prov och av deras kommentarer kring dessa. Detta 
följs av jämförelser mellan lärarna och slutsatser kring lärarnas provpraxis. 
Resultatet av analyserna av lärarnas prov relateras i nästkommande avsnitt till 
lärarnas syn på betygens kunskapskrav, liksom till betygskriterierna. Därefter 
redovisas lärarnas utsagor om ramfaktorer, det vill säga vad som påverkar deras 
konstruktion av prov. Detta relateras sedan till deras provpraxis för att se om 
olika ramfaktorer kan bidra till att förklara skillnader i lärarnas provpraxis. 
Studien summeras till sist i slutdiskussionen. 
 
1.3 Tidigare forskning och litteratur 
I detta avsnitt behandlas tidigare forskning och annan för studien relevant litte-
ratur. Det är två forskningsområden som är intressanta utifrån studiens syfte. 
Det ena är samhällskunskapsdidaktisk forskning, eftersom studien handlar om 
prov i ämnet samhällskunskap. Det andra är forskning om betyg och bedöm-
ning i allmänhet eller i andra ämnen, vilka belyser användningen av prov. 
 
Ämnesdidaktik handlar om konsten att undervisa i ett ämne (Bronäs & Rune-
bou 2010). Den ämnesdidaktiska litteraturen fokuserar oftast själva undervis-
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ningen och nämner sällan testande av elevers kunskaper. Lärares arbete med 
betyg och bedömning är dock ämnesdidaktiskt, då testande är en viktig del i 
lärares undervisning. Ann-Sofi Wedin (2007) lyfter fram att lärares medvetenhet 
och insikt kring betygsättning är en ämnesdidaktisk kunskap. Ämnesdidaktiken 
handlar om undervisningsämnets vad, hur, varför och för vem: vad ska det 
undervisas om, hur ska det undervisas, varför ska det undervisas i ämnet och 
vem ska undervisas? (Sjøberg 2005).  Dessa frågor är grundläggande också i en 
studie om lärares prov, det vill säga vad ska proven testa, hur, varför ska det 
testas och vems kunskaper ska testas?  
 
I ämnesdidaktiken betonar Michael Uljens (1997) vikten av lärares reflektion 
kring sin praktik. För att kunna reflektera behövs ämnesdidaktiska begrepp och 
modeller. Det verkar dock som att det ämnesdidaktiska språket inte är helt 
utvecklat. I Bengt Schüllerqvist och Christina Osbecks (2009) studie har olika 
SO-lärare intervjuats om sin undervisning och en av slutsatserna är:  

Lärarna använder i samtalen inte termen ämnesdidaktik, och tydliggör inte sådana 
distinktioner mellan olika typer av lärarkunskaper. En tolkning är att det som forskaren 
kan behandla som separata frågor ofta utgör mer av en sammanhållen helhet för 
lärarna. (Schüllerqvist & Osbeck 2009, s. 209) 

De menar dock att det är en viktig uppgift för ämnesdidaktiken att utveckla ett 
språk för att systematiskt kunna tala om undervisning och för att lärarna ska 
kunna reflektera och kommunicera på ett professionellt sätt. Frågan är om lär-
arna har ett språk för att tala om olika kunskapsformer i bedömning. Denna 
studie kan bidra till utvecklandet av ett sådant gemensamt språk.  
 
Shulman (1986) betonar att lärare behöver ämneskunskaper. Detta handlar 
dock inte enbart om att kunna ämnets innehåll, utan också om hur ämnesinne-
hållet struktureras, något som Shulman kallar för ämnets grammatik. Han kons-
taterar att det finns olika sätt att strukturera ett ämne och exemplifierar bland 
annat med Blooms kognitiva taxonomi. Sättet att strukturera ett ämne påverkar 
hur lärare organiserar sin undervisning på lämpligt sätt, vilket leder in i de 
ämnesdidaktiska kunskaperna.4 Paul Black (2003; 2010) lyfter fram, utifrån 
Shulman, att en viktig del i lärares ämnesdidaktiska kunskaper är att kunna 
bedöma elevers kunskaper och då påverkar ämnets struktur hur prov utformas.5 
Detta skulle kunna vara en utgångspunkt för ett ämnesdidaktiskt språk om kun-
skapsformer i ämnet.  
                                                 
4 Shulman skiljer mellan content knowledge (ämneskunskaper) och pedagocial content knowledge 
(motsvarar närmast ämnesdidaktiska kunskaper). 
5 Se även Baumert et al. 2010. 
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1.3.1 Samhällskunskapsdidaktisk litteratur 
I Sverige finns inte mycket forskning inom samhällskunskapsdidaktik. Roger 
Olsson (2009) har gjort en översikt över den forskning som berör ämnet 
samhällskunskap. Han visar att den forskning som finns främst har varit inrik-
tad på skolans demokratsiska uppdrag.6 Det finns också några studier kring 
elevernas begreppsförståelse7 och lärares ämnesuppfattning.8 Studierna som 
gjorts har främst grundats på intervjuer av, eller enkäter till, lärare/lärarstuder-
ande eller elever. Endast en klassrumsstudie finns i samhällskunskap.9 Det finns 
också en del undersökningar om läromedel, vilka främst fokuserar på objekti-
vitet och demokrati.10 Forskning om betygs- eller bedömningsfrågor i samhälls-
kunskapsämnet saknas helt. 
 
Några reflektioner väcks ändå av dessa studier. Agneta Bronäs (2000) konsta-
terar i sin avhandling att svenska läroböcker i samhällskunskap tenderar att vara 
deskriptiva, faktabaserade och med en förmedlande kunskapssyn. Detta förhin-
drar att eleverna utvecklar egna och fria ställningstaganden. Läroboken är en 
viktig grund för både undervisning och prov. ”Eleverna kan i den läsa på till 
läxor och prov mm” (Vernersson 1999). Ett antagande är att läroboken för-
modligen också kan påverka utformningen av proven, vilka i så fall också skulle 
vara mer fokuserade på att återge fakta.  
 
Gunilla Svingby (1989) utgår från att begreppens betydelse varierar och får sin 
egentliga mening i en kontext. Därför är det viktigt att problematisera begrepp i 
undervisningen och att utgå från elevens förförståelse. Svingbys fokus är främst 
på undervisningsmetoden, men kan i någon mån också tillämpas på examina-
tion. Hon menar att lärare bör vara försiktiga med att använda slutna och fakta-
baserade frågor i undervisningen och istället stimulera elevernas tänkande 
genom att använda öppna frågor där det inte finns ett rätt svar. På samma sätt 
menar Stellan Lindqvist och Gunnar Hyltegren (1995) att läroplanen 1994 i sin 
kunskapssyn betonar utvecklandet av elevernas tänkande och att samhällskun-
skapsämnet är mer problemlösande och analytiskt. Undervisningen bör bygga 
                                                 
6 Bjessmo 1994; Wikman 2003; Bernmark-Ottosson 2005; Eriksson 2006; Almgren 2006; Ekman 
2007 samt Larsson 2007. 
7 Svingby 1983; Svingby 1989; Dahlgren & Vernersson 1987; Lindqvist & Hyltegren 1995 samt 
Arevik & Hartzell 2007. 
8 Bromsjö 1965; Eklundh 1984; Vernersson 1994 samt Vernersson 1999. 
9 Liljestrand 2002. 
10 Anderberg 1981; Englund 1984; Edholm 1986; Wingborg 1987; Niklasson 1989; Selander 1992; 
Westlin 2000; Gruvberger et al. 1992 samt Bronäs 2000. 
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på ett problem- och processorienterat arbetssätt, i vilket eleverna med hjälp av 
mallar och modeller tränas att analysera och skilja mellan fakta och värderingar 
samt att pröva olika teorier. Frågor bör utformas så att de utvecklar elevernas 
eget tänkande och inte bara premierar minneskunskaper. Sten Arevik och Ove 
Hartzell (2007) betonar ytterligare ämnets specifika tänkande och kvaliteter, 
vilka undervisningen ska konkretisera och synliggöra.  Min mening är att denna 
ämneskaraktär bör få konsekvenser för hur examinationer utformas.  
 
1.3.2 Litteratur om betyg och bedömning 
Det finns inte mycket forskning i Sverige om betyg och bedömning och den 
som finns har antingen gjorts i andra ämnen än samhällskunskap eller så är det 
generella studier om betygssystemet i stort. Flera studier pekar på brister med 
det nuvarande betygssystemet. Jörgen Tholin (2006) menar att det decentralise-
rade betygssystemet har inneburit ökad makt för lärarna över betygen och att 
det finns en stor variation mellan skolor i de lokala betygskriterierna för grund-
skolans år 8. I gymnasieskolan är det också variation i lokala betygskriterier och 
det förekommer irrelevanta lokala krav, det finns bland annat en tendens att 
kvantifiera moment istället för att uttrycka kvaliteter (Skolinspektionen 2010). 
Detta innebär problem för likvärdigheten i betygsättningen mellan skolor, vilket 
också visar sig genom att lärare förstår betygssystemet på olika sätt (Selghed 
2004). Styrdokumenten ska inte styra direkt, utan de förutsätter reflektion och 
diskussion på skolorna, tanken är att målen ska tolkas lokalt. Ett brittiskt forsk-
ningsprojekt om att utveckla validiteten i summativ bedömning visar vikten av 
kollegiala samtal. Lärare behöver tillsammans utveckla en förståelse för validitet 
i tester, ta fram gemensamma tester samt diskutera olika elevsvar (Black et al. 
2010). Ingrid Carlgren (2009) menar att i Sverige har tolkningen av styrdoku-
menten ofta skett med den tidigare kunskapssynen som ram, vilket hon ser som 
ett problem. Helena Korp (2010) skriver att lärare i olika generationer använder 
olika bedömningsmodeller, vilket kan förklaras av att de har socialiserats in i en 
bedömningspraxis med olika läroplaner och betygssystem. Riksrevisionen 
(2004), Skolverket (2000; 2009) och Skolinspektionen (2010) har också konsta-
terat att det finns brister i likvärdigheten.  
 
Ytterligare problem med likvärdig betygsättning är skillnader mellan yrkes- och 
studieförberedande program. Korp (2006) visar att detta finns i hanteringen av 
nationella prov och betygsättningen och menar att detta beror på både utbild-
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ningstraditioner och på elevernas segregerade val till gymnasieprogrammen.11 
Viveca Lindberg (2002) skriver att lärare generellt uppfattar att det är lättare för 
elever på yrkesförberedande program att få betyget Godkänt jämfört med 
elever på studieförberedande program. Per Gerrevall (2008) menar att det finns 
en inneboende obalans mellan två betygsdiskurser, mellan bedömning för 
lärande (formativ bedömning) och administrativ bedömning (summativ), vilket 
bidrar till problemen med att nå likvärdig bedömning. Om betoningen ligger på 
bedömning för lärande så är likvärdigheten mindre viktig, men om betoningen 
ligger på administrativ bedömning är likvärdigheten central. Dessa två diskurser 
finns sida vid sida och lösningen är enligt Gerrevall att lärarna får mer kunskap 
om kunskapsbedömningens historia och didaktik, om samband mellan bedöm-
ning, individer och samhället samt om forskning kring kunskapsbedömning. 
Carlgren (2002) menar också att lärare behöver kunskaper både om vad det är 
att kunna det som skall bedömas och om hur man kan mäta detta. 
 
Det finns en studie om bedömning i karaktärsämnen på Hotell- och restaurang-
programmet av Helena Tsagalidis (2008). Hennes studie visar att det finns en 
tydlig ämneskaraktär i bedömningen då det ställs höga krav på specifika yrkes-
kompetenser redan på betyget godkänd, medan de högre betygen också innebär 
krav på mer generella kompetenser, s.k. nyckelkvalifikationer. Det är också mer 
betoning på begreppsligt vetande för lägre betyg och mer av omdömesgillt 
vetande för de högre, vilket tyder på en kvalitativ skillnad i bedömningarna 
mellan de olika betygen. Frågan är om ämneskaraktären slår igenom i bedöm-
ningen i ett mer teoretiskt inriktat ämne som samhällskunskap. 
 
Det finns en äldre studie om prov gjord av Hans Mattsson (1989). Studien är i 
huvudsak en kvantitativ studie baserad på ca 2400 enkäter som högstadie- och 
gymnasielärare besvarat. I studien fick lärarna bland annat kategorisera sina 
skriftliga prov. Resultatet visar att SO-ämnenas prov domineras av faktauppgif-
ter för både högstadiet (95 procent) och gymnasiet (100 procent). Mattssons 
studie gjordes under det tidigare relativa betygssystemet. Per Måhl (1991) menar 
att det betygssystemet, vars syfte var att rangordna eleverna, orsakade problem 
med reproducerande faktafrågor. Frågan är då om det fortfarande är en domi-
nans av reproducerande kunskapsuppgifter, eller om det målrelaterade betygs-
systemet har inneburit en förändring av provens utformning. Stöd för en sådan 
tanke skulle kunna fås av Bengt Selgheds (2004) studie, vilken visar att även om 
det finns brister med betygssystemet ger det ändå lärarna visst stöd i yrkesutöv-
                                                 
11 Se även Skolinspektionen 2010 och Skolverket 2009. 
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ningen, bland annat vid bedömning av prov och betygsättning. Lärare anser sig 
sätta betyg utifrån betygskriterierna, även om det också har visats att andra 
faktorer som frånvaro och flit vägs in. Om det förhåller sig så som Selgheds 
studie visar bör betygskriterierna ha betydelse vid utformandet av proven. 
Samtidigt visar Tholins (2006) studie att de lokala kursplanerna innehållsligt ofta 
är traditionella, det vill säga de fokuserar på det som är mätbart, till exempel 
faktakunskaper. Även Arevik & Hartzell (2007) finner en paradox i att styrdo-
kument lyfter fram elevernas begreppsliga kunnande, men att de lokala arbets-
planerna domineras av ett kvantitativt synsätt med fokus på faktakunskaper. I 
Schüllerqvists & Osbecks (2009) studie säger samhällskunskapslärarna själva att 
de i början av sin karriär hade mer av lätträttade faktainriktade prov, men att de 
numera har mer öppna och analyserande frågor. 
 
Skolverket (Svingby 1998) samlade i en nationell utvärdering av grundskolan 
1995 in lärares prov och resultatet visade att 95 procent av uppgifterna i de 400 
proven var reproducerande faktafrågor som premierade minneskunskaper och 
”lokaliseringsläsning” i läroboken. Provuppgifterna efterfrågade inte elevernas 
reflektion, kreativitet eller egna tankar och Skolverket konstaterade att proven 
inte stämmer överens med läroplanens mål. Maj Törnvall (2002) har undersökt 
uppfattningar och upplevelser av bedömningar i grundskolan och lärarna i 
undersökningen uttrycker att de använder prov för att summera kunskaper och 
att de föredrar prov där resultaten är lätta att presentera i siffror, det är lätt-
rättade prov på fakta som dominerar. Essäfrågor och problemlösande frågor 
undviks eftersom de anses svårare att använda då de kräver subjektiva kvalitets-
inriktade omdömen. George K. Cunningham (1998) menar att användandet av 
öppna essäfrågor i sig öppnar för problem med likvärdighet. Det är svårt att nå 
samsyn mellan lärare om vad som krävs i svaren, det finns ett utrymme för god-
tycklighet. Samtidigt skriver Törnvall (2002) att lärarna upplever en konflikt då 
de känner ett tryck från bland annat läroplanen att ändra bedömningspraktiken. 
Läroplanens inriktning på att elever ska utveckla förmågor som att förstå, 
tillämpa, tolka och analysera kräver en annan inriktning på bedömningarna.  
 
Enligt Arja Virta (1997) innebär en betoning på kvantitativa och reproduceran-
de uppgifter att eleverna tenderar att lära sig ytinriktat och med fragmentariska 
kunskaper, snarare än att kunna resonera och se helheter. Detta beror bland 
annat på att eleverna inte tränas i detta utan de utvecklar memorerande strategi-
er eftersom det vanligtvis är detta som efterfrågas i lärarnas prov och uppgifter. 
Bilden bekräftas också i en del brittisk forskning där Paul Black (1999) visar att 
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fokus på kvantitet istället för kvalitet leder till ett ytligt lärande. Långsiktigt 
lärande är beroende av förmågan att förstå och att kunna rekonstruera proces-
ser. Tester behöver vara tillämpande och inte bara reproducerande av ”rena 
fakta”. Bedömningar har en styrande effekt eftersom de har avgörande betydel-
se för elevernas betyg och framtid. Detta är oundvikligt, men istället för att ses 
som ett problem menar Anders Jönsson (2009) att denna effekt bör tas tillvara 
genom att utforma de betygsgrundande underlagen så att de överensstämmer 
med kursplanen (han är dock emot konventionella prov, se nedan). På så sätt 
kommer eleverna att lära sig det de skulle lära sig. Detta var också vad betygs-
beredningen (SOU 1992:86) efterfrågade: proven måste utformas efter betygs-
kriterierna och på så sätt skulle likvärdigheten också uppnås. 
 
Det finns också forskning som visar att provens utformning påverkar elevernas 
resultat då olika former passar olika elever. Elevernas bakgrund påverkar hur 
meningsfullt innehållet blir och därmed resultaten. Den sociala kontexten där 
eleverna genomför testet påverkar, liksom förväntningar från hemmen, från 
kamrater och lärare (Weeden et al. 2002; Gipps 1994). Provens validitet måste 
också ses i relation till den kontext där proven ges, eleven kan se provuppgift-
erna som meningsfulla i det sammanhang som de ges. Detta gör också att 
bristande motivation kan försvaga sambandet mellan prestationen på provet 
och elevens faktiska kunskaper, vilka provet avser att testa (Korp 2003). Roland 
Severin (2002) menar att även om frågor kan vara mångtydiga så förväntas ett 
visst svar, ofta utifrån läroboken eller lektionsanteckningarna. Eleverna anpass-
ar sig eftersom de har lärt sig att vara ”poängjägare”. Därför menar Jönsson 
(2009) att konventionella prov inte är förenliga med den konstruktivistiska 
kunskapssyn som råder i läroplanen. Han menar att kunskaper inte kan mätas 
på ett objektivt sätt, utan de är beroende av sitt sammanhang och måste tolkas 
med hänsyn till detta. En provkontext är artificiell; de kunskaper som testas är 
knutna till själva provsituationen och det är inte säkert att de är användbara i 
andra sammanhang. 
 
Christian Lundahl och Eva Forsberg (2006) pekar på att lärare ofta delar och 
förstår kunskapssynen i läroplanen, men att de inte tillämpar den i bedömnings-
praktiken. Paul Black (2010) och Paul Weeden (2002) visar också att det finns 
en diskrepans mellan lärares övertygelser och agerande när det gäller tester. En 
förklaring kan vara tidseffektivitet för både lärare och elever, vilket innebär att 
tester blir mer kvantitativa än kvalitativa (Black 1999). Cunningham (1998) 
menar att det krävs tid för att konstruera bra och relevanta tester, men det är 
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vanligt att lärare är tyngda av arbetsbördor och inte kan avsätta tillräcklig tid, 
utan testerna blir ofta oplanerade. Arevik & Hartzell (2007) menar att utvärde-
ringsbara och kvantitativa mål är lättare att bedöma, medan det är en svårighet 
att konkretisera förståelseinriktade mål i såväl undervisning som i prov. I detta 
instämmer Severin (2002, s. 32): ”Det är svårt att bedöma och gradera kom-
plexa kunskaper och färdigheter som analysförmåga, orsaks- och samman-
hangstänkande, förmåga att se flera aspekter av ett fenomen och sambandet 
mellan dessa aspekter etc.” Black (2010) menar också att lärare inte alltid har 
reflekterat över om proven motsvarar syftet med att använda dem. De fort-
sätter att använda prov även om de kan ha funderingar på om de ger rättvisande 
resultat.  
 
1.4 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt redovisas studiens teorietiska utgångspunkter: Blooms reviderade 
taxonomi och ramfaktorteorin. Som en bakgrund görs dock först en genom-
gång om kunskapssynen i läroplan och betygskriterier och om alternativa 
begreppssystem som skulle kunna användas i studien. Därefter motiveras och 
förklaras Blooms reviderade taxonomi. Sedan förklaras ramfaktorteorin och 
några forskningsresultat som knyter an till denna teori redovisas. Ramfaktor-
teorin används som utgångspunkt för den del i studien som handlar om olika 
faktorer, vilka påverkar lärares arbete med prov. 
 
1.4.1 Kunskapssynen i läroplan och kursplan 
Det finns olika syn på frågan om kunskapens natur och om hur kunskap nås. 
Rationalism innebär att kunskap är ett resultat av det mänskliga tänkandet, 
empirismen säger däremot att kunskap nås genom erfarenheter av verkligheten 
och konstruktivism innebär att kunskap är en konstruktion för att göra världen 
begriplig (Läroplanskommittén 1994). Det är en konstruktivistisk syn som präg-
lar läroplanerna från 1994 (Läroplanskommittén 1994; Linde 2003). 
 
Sven-Eric Liedman (2001) förklarar de kunskapsbegrepp som Aristoteles 
utvecklade under antiken. Det teoretiska vetandet kallas episteme. Kunskaper att 
kunna utföra handlingar på ett skickligt sätt kallas techne. Klokhet, ett 
omdömesgillt vetande i mellanmänskliga handlingar, kallas phronesis. Grekerna 
skilde inte mellan praktisk och teoretisk kunskap, utan det är en åtskillnad som 
gjorts senare i historien. Idag skiljer man ofta mellan teoretisk kunskap, vilket 
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motsvarar episteme, och praktisk kunskap, vilket främst motsvarar techne. Detta 
syns, enligt Liedman, inte minst i våra skolor, där vi skiljer mellan praktiska och 
teoretiska utbildningar. Denna uppdelning, menar Liedman, måste ifrågasättas. 
Han anser att all kunskap i grunden är praktisk, då även ”teoretiska” ämnen 
kräver praktiska färdigheter, till exempel källkritik, analysförmåga och informa-
tionssökning. Detta är också det som uttrycks av läroplanskommittén (1994). I 
läroplanerna anges fyra kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och förtro-
genhet. Enligt kommittén samspelar dessa och utgör förutsättningar för varand-
ra. Kommittén gör inte anspråk på att dessa begrepp täcker in alla dimensioner 
av kunskap, men de vill på detta sätt vidga kunskapsbegreppet och undvika en 
ensidig betoning på en viss form av kunskap. 
 
Läroplanskommittén definierar faktakunskaper som ”information, regler och 
konventioner”, vilket är en kvantitativ kunskap. Förståelse är däremot kvalitativ 
och kan bedömas utifrån hur djup förståelsen är. ”Att förstå är att begripa, att 
uppfatta meningen eller innebörden i ett fenomen” (Läroplanskommittén 1994, 
s. 32). Kommittén menar att fakta och förståelse är beroende av varandra. För-
ståelsen påverkar vilka fakta som kan uppfattas och fakta är grunden för förstå-
elsen. Därför får inte begrepp reduceras till termer som bara definieras, då redu-
ceras förståelsen till enbart fakta. Färdighetskunskaper handlar om att veta hur 
något ska göras och att man också kan utföra det. Det gör färdighet till en 
praktisk kunskap samtidigt som det finns intellektuella färdigheter, till exempel 
att kunna utföra matematiska beräkningar. Förtrogenhet är en tyst kunskap som 
finns i bakgrunden. Den uttrycks bland annat i bedömningar och innebär att 
man kan tillämpa regler och etik. Olika erfarenheter kan också användas i nya 
sammanhang och situationer. De olika kunskapsformerna hänger ihop och alla 
finns representerade i samtliga skolans ämnen, även om betoningen kan vara 
olika.  
 
Kunskapstypologin med de fyra f-en är inte hierarkisk utan dessa kunskaper 
utvecklas samtidigt. Det tycks dock finnas en tendens att göra denna till en 
hierarkisk typologi, att man först måste tillägna sig fakta före förståelse och så 
vidare. Det är lätt att tänka att läroplanens fyra f svarar mot betygens olika 
kunskapsnivåer, vilket är ett brott mot den vidgade kunskapssynen (Carlgren et 
al. 2009). Skolan ska inte bara förmedla kunskaper utan också utveckla elever-
nas kunskapande förmåga. I kunskapandet är det processen som är central och 
inte produkten. Samtidigt anser läroplanskommittén (1994) att all kunskapsför-
medling, vilket gäller alla de ovan nämnda kunskapsformerna, har ett facit som 



 23 

går att jämföra med. Det innebär, enligt min tolkning, att alla kunskapsformerna 
måste gå att mäta eller utvärdera. 
 
Ulf P. Lundgren (2004) menar att betygsberedningen däremot har en annan 
kunskapssyn än läroplanskommittén. Till skillnad från läroplanen bygger 
betygskriterierna på en hierarkisk kunskapssyn och de är ordnade i en taxono-
misk form. Betygsberedningen (SOU 1992:86) uttrycker att betygssystemet 
bygger på en progression i olika steg, där dock stegen inte kan förutsättas vara 
lika långa. De olika stegen innebär olika kvaliteter där de föregående 
kvaliteterna utgör en förutsättning för de följande. Det slås också fast att det 
inte främst handlar om ökad kvantitet i skillnaden mellan betygsstegen, även 
om en sådan ofta är en förutsättning för en ökad kvalitet.  
 
Kunskapssynen som uttrycks i kursplanen i samhällskunskap har granskats av 
Göran Linde (2003) och han använder Aristoteles kunskapsbegrepp. Samhälls-
kunskap är ett ämne som är förankrat i värden och därmed har en normativ 
grund. Kursplanen består av en värdekompass för att kunna orientera sig i 
samhället. Det finns ingen tydlig syn på vad kunskap och vetande är; kunskap är 
något som inte är bestämt, utan som eleverna ska söka sig till genom ett kritiskt 
och självständigt förhållningssätt. Kunskap är inte något färdigt som lärs in, 
utan snarare en process genom vilken eleven når fram till olika kunskaper. 
Världen och samhället ses som något skapat av människor och som samtidigt 
formar människan. Kursplanen i samhällskunskap utrycker en holistisk syn på 
samhället, liksom en konstruktivistisk kunskapssyn. Av de aristoteliska kun-
skapsformerna är det phronesis som dominerar i och med samhällskunskapsäm-
nets fokus på värden. Linde menar att betygskriterierna för ämnet samhälls-
kunskap visserligen ger utrymme för en del tolkningar, men att de ändå tydligt 
ger uttryck för olika kvalitativa skillnader i kunskapsformer och inte för att 
kunskap är endimensionell och kumulativ. Därmed anser han att betygs-
kriterierna tillräckligt uppfyller mätteoretiska krav. 
 
1.4.2 Olika sätt att dela in kunskap 
Det finns flera sätt att kategorisera olika kunskapsformer. Ett alternativ skulle 
vara att utgå från läroplanens kunskapsbegrepp med fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet. En nackdel med detta är att det förutsätter att lärare enbart 
tar hänsyn till styrdokumenten. Det kan ju finnas utrymme för andra kunskaps-
former. En annan indelning skulle kunna vara den s.k. SOLO-taxonomin. 
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Denna är dock främst utarbetad för att bedöma elevsvar (se till exempel Korp 
2003) och bedöms därför vara mindre användbar för att analysera prov. 
 
I Tsagalidis (2008) studie användes Aristoteles begrepp för att dela in kunskap.  
Hon valde att använda dessa istället för betygens beteckningar för att skilja 
mellan olika kvalitativa nivåer då hon menade att dessa ger en beskrivande 
sinnebild istället för enbart en enkel symbol. Jag tycker dock det är lite märkligt 
att se betygsbeteckningarna som enbart enkla symboler, eftersom det bakom 
dem finns beskrivande kursmål och kriterier. En nackdel med Aristoteles indel-
ning är att det är så få kategorier och därmed skulle en analys av proven bli 
mindre nyanserad. 
 
I sin forskning använde Mattsson (1989) de egna kategorierna kunskapsprov, 
tillämpningsprov, förståelseprov och produktionsprov. Kunskapsprov var helt 
enkelt reproducerande av fakta, tillämpningsprov innebar problemlösning där 
intränade strategier testas, förståelse innebar uppgifter där eleven visar sin för-
ståelse utan att återge eller upprepa det inlärda, medan produktion var ett större 
arbete där eleven självständigt löst uppgiften och har organiserat innehållet 
(exempel som anges är uppsatser och referat). Även denna indelning innehåller 
få kategorier. Den pekar dock mot Blooms taxonomi då Mattssons kategorier 
påminner om några av kategorierna i taxonomin. 
 
Gunilla Näsström (2008) har prövat olika metoder för att mäta kvaliteten i kurs-
kriterier och prov. Studien bygger på att undervisande lärare i matematik 
respektive kemi och personer som utformat nationella prov i dessa ämnen har 
kategoriserat betygskriterier och provfrågor i matriser utifrån en reviderad 
version av Blooms taxonomi. Resultatet visar att taxonomin mycket väl kan 
användas för att utvärdera kvaliteten i kurskriterier och prov i dessa ämnen. 
Näsström skriver att ytterligare forskning får visa om taxonomin går att 
använda i andra ämnen. Hon har senare i en artikel visat hur taxonomin kan 
användas för att studera samstämmigheten mellan mål och bedömning i till 
exempel svenska (Näsström 2010). Jag finner det därför intressant att pröva 
Blooms reviderade taxonomi i samhällskunskap. Taxonomin utvecklades för att 
bland annat hjälpa lärare att göra ändamålsenliga prov genom att kunna urskilja 
olika kunskapsformer (Korp 2003). En möjlighet skulle ha varit att använda den 
ursprungliga taxonomin (Bloom 1956), men det finns ett värde i att bygga 
vidare på Näsströms forskning. Blooms reviderade taxonomi innehåller fler 
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kategorier än de som Mattsson respektive Tsagalidis använde, vilket möjliggör 
en mer nyanserad analys.  
 
1.4.3 Kritik mot Blooms reviderade taxonomi 
Blooms ursprungliga taxonomi har blivit väl använd runtom i världen. Taxono-
min har samtidigt utsatts för hård kritik från många håll. Taxonomin bygger på 
att det råder en hierarkisk ordning från enklare till mer komplex kunskap och 
att de högre kategorierna förutsätter de lägre. Kritiken innebar att kategorierna 
inte nödvändigtvis behövde vara i den föreslagna hierarkiska ordningen och det 
har också funnits kritik av själva kategorierna i sig (Näsström 2008; Carlgren et 
al. 2009; Marzano & Kendall 2007; Korp 2003). En annan kritik är att taxono-
min bryter ner kunskapen i delar och inte har ett holistiskt perspektiv. Ytterli-
gare en kritik har varit att taxonomin har bidragit till en ensidig fokusering på de 
högsta kunskapsformerna i taxonomin. Dessa har tillskrivits ett oförtjänt högre 
värde på bekostnad av de lägre nivåerna. Taxonomin har också använts som en 
progression, till exempel att lägre åldrar (grundskola) ägnar sig åt de lägre nivå-
erna medan man först i högre åldrar (gymnasium och uppåt) ägnar sig åt de 
högre (Carlgren et al. 2009). Denna kritik handlar dock mer om hur taxonomin 
har använts än om själva taxonomin. Kritiken och utvecklingen mot att också 
alltmer betona kunskapsprocesser och inte bara kunskapsinnehåll har lett fram 
till en reviderad taxonomi. Det metakognitiva tänkandet, det vill säga en 
medvetenhet om det egna tänkandet, har också uppmärksammats. 
 
Grundsynen i Blooms reviderade taxonomi är en rationell-konstruktivistisk 
kunskapssyn, vilken innebär att kunskapen konstrueras som ett resultat av 
tankeprocesserna hos den som lär sig (Anderson et al. 2001). Författarna till 
taxonomin menar att kunskap inte byggs upp av mindre element som ackumu-
leras; de tar avstånd från en kvantitativ kunskapssyn. De betonar också att de 
inte bygger på tanken att kunskap utvecklas i olika stadier, som till exempel 
Piaget menar. De menar vidare att kunskap är specifik för olika domäner och 
den är också kontextuell, vilket innebär att kunskapen färgas av sammanhanget 
och domänen. Carlgren med flera (2009) är kritiska även mot den reviderade 
taxonomin då de menar att även den är hierarkiskt ordnad. Jag menar att de har 
missförstått Blooms reviderade taxonomi då dess författare betonar att de inte 
ser det som att de högre kognitiva processerna förutsätter de lägre. Tvärtom 
lyfter de fram att undervisning med uppgifter i att till exempel analysera eller 
tillämpa kan bidra till och förstärka att förstå (Anderson et al. 2001).  
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En kritik som jag delvis instämmer i är däremot att även i den reviderade taxo-
nomin ses de kognitiva processerna som hierarkiska såtillvida att de går från 
mindre till mer komplexa. Noteras bör dock att i den reviderade taxonomin 
anses kategorierna delvis överlappande i graden av komplexitet, men dess 
utgångspunkt är att medelpunkten i respektive kategori kan ordnas hierarkiskt 
(Krathwohl 2002). Detta innebär till exempel att värdera anses vara svårare än til-
lämpa eller analysera. Robert J. Marzano och John S. Kendall (2007) menar att 
psykologin visat att även de mest komplexa processer kan läras in till en nivå så 
att de kan utföras med endast liten eller ingen medvetenhet. Det utvecklas en 
vana över det som man är bekant med, vilket innebär att en analysuppgift kan 
bli så invand att den kan utföras som ren rutin, medan det är svårare att minnas 
eller förstå helt ny kunskap. Jag instämmer i denna kritik, men samtidigt menar 
jag att i nya inlärningssituationer bör det vara mer komplext med de högre 
kognitiva processerna än de lägre. Detta problem har dock ingen avgörande 
betydelse för användningen av taxonomin i denna studie då avsikten inte är att 
hierarkiskt ordna lärarnas provuppgifter, utan att se vilka olika kunskapsformer 
lärarnas prov testar och hur dessa förhåller sig till betygen. 
 
1.4.4 Blooms reviderade taxonomi 
Blooms reviderade taxonomi bygger på två dimensioner, vilket ger ett matris-
system för analysen (se bilaga 1). Den ena är kunskapsdimensionen och den 
andra är den kognitiva dimensionen (Anderson et al. 2001). 
 
Kunskapsdimensionen 
Kunskapsdimensionen handlar om själva innehållet, stoffet. Den innehåller fyra 
kategorier: faktakunskap, begreppskunskap, procedurkunskap samt metakognitiv kun-
skap. Dessa är ordnade från en mer konkret kunskap till en mer abstrakt. Inom 
varje kategori finns ett antal underkategorier. Dessa är dock endast tänkta för 
att förklara vad respektive huvudkategori innehåller och ska inte användas som 
egna kategorier. 
 
Den mest konkreta, faktakunskap, innehåller två underkategorier, kunskap om 
terminologi respektive om specifika detaljer och delar. Kunskap om terminologi 
handlar om att kunna ämnesspecifika ord, symboler med mera. Det är sådant 
som behövs inom varje ämnesdisciplin för att kunna kommunicera kunskap. 
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Detta är närmast en ordbokskunskap, att kunna innebörden av olika begrepp, 
till exempel inflation och infrastruktur. Kunskap om specifika detaljer handlar 
om att kunna olika händelser, platser, personer, datum och liknande. Detta är 
specifika fakta, vilka kan ses som egna separata delar, i kontrast till sådant som 
endast kan förstås i en större kontext. I samhällskunskap kan det vara att veta 
riksdagens och regeringens olika uppgifter eller innehållet i grundlagarna. 
 
Begreppskunskap handlar om en mer komplex och abstrakt nivå. Denna kategori 
har tre underkategorier: kunskap om klassificeringar och kategorier, om prin-
ciper och generaliseringar samt om teorier, modeller och strukturer. Kategorier 
och klassificeringar är mer generella begrepp än de som ingår i en terminologi. 
Dessa begrepp fungerar som förenande länkar mellan de specifika delarna, till 
exempel olika marknadsformer eller parlament och verkställande organ. 
Principer och generaliseringar handlar om abstraktioner, vilka summerar obser-
verade fenomen. De kan beskriva processer och relationerna mellan olika delar. 
Detta kan handla om principen om parlamentarism eller demokrati. Teorier, 
modeller och strukturer handlar om just olika teorier eller paradigm inom ett 
ämne, om modeller som används för att förenkla och förklara, eller om mer 
komplexa strukturer där olika delar ingår. Exempel på teorier är marxism eller 
strukturalism, i ekonomi finns modellen med utbud och efterfrågan och 
beslutsgången i riksdag och regering är exempel på en struktur. 
 
Procedurkunskap är mer en färdighetskunskap. I denna kategori finns tre under-
kategorier, vilka är kunskap om ämnesspecifika färdigheter och algoritmer, om 
ämnesspecifika tekniker och metoder samt om kriterier för att avgöra när man 
ska använda lämpliga metoder. Den förstnämnda handlar om färdigheter som 
att kunna matematiska algoritmer eller specifika färdigheter, till exempel för att 
måla eller idrotta. I samhällskunskap skulle detta kunna vara att kunna göra dia-
gram och tabeller eller att beräkna mandatfördelning. Dessa färdigheter har ett 
specifikt resultat, till skillnad från de ämnesspecifika teknikerna och metoderna, 
vilka mer handlar om de färdigheter som används inom ämnet, till exempel för 
att genomföra undersökningar och nå ny kunskap. Den sista underkategorin 
handlar om att kunna bedöma vilka metoder som används i vilket sammanhang.  
 
Metakognitiv kunskap är en generell kunskap om kognition, vilket innebär kun-
skap om hur det går till när en människa lär sig, men också en medvetenhet om 
ens egen kognitiva förmåga. I denna kategori finns tre underkategorier, vilka är 
strategisk kunskap, kunskap om inlärningsfrågor, samt kunskap om sig själv. 
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Strategisk kunskap är att kunna olika generella strategier för lärande, tänkande 
och problemlösande. Det kan också handla om att kunna strategier för att 
planera och sätta upp mål. Det handlar till exempel om att kunna hantera olika 
inlärningsmetoder som att lyssna, memorera, sammanfatta eller kunna sätta upp 
mål för den egna inlärningen. Kunskap om inlärningsfrågor handlar om att 
kunna bedöma och värdera olika strategier för lärande och att kunna bedöma 
vilka som passar bäst i vilket sammanhang. Skillnaden mot procedurkunskap är att 
detta handlar om mer generella kognitiva strategier, medan procedurkunskap är 
ämnesspecifika metoder. Till sist finns också kunskap om sig själv, vilket hand-
lar om att veta om sina egna förmågor, både styrkor och svagheter. 
 
Kognitiva processer 
De kognitiva processerna handlar om hur de olika kunskaperna, innehållet, 
hanteras. De delas in i sex olika kategorier, vilka är minnas, förstå, tillämpa, analy-
sera, värdera samt skapa. Även dessa delas in i olika underkategorier. Dessa pro-
cesser anses gå från mindre till mer komplexa.  
 
Minnas har två underkategorier, vilka är att känna igen respektive komma ihåg. 
Båda handlar om att lagra information i (långtids)minnet, skillnaden ligger i att 
den förstnämnda handlar om att kunna känna igen presenterad information och 
veta vad det är, till exempel att välja rätt förklaring av flera alternativ till ett be-
grepp12, medan komma ihåg handlar om att själv kunna ta fram information ur 
minnet, till exempel i frågor där eleverna själva ska formulera en förklaring på 
ett begrepp.  
 
Förstå handlar om att ha greppat kunskapen och gjort den till sin egen. 
Taxonomins författare betonar att för att en uppgift ska kunna kategoriseras 
som en högre kognitiv process så måste den kräva att eleverna inte kan lösa den 
med enbart minneskunskaper, det vill säga uppgiften måste innehålla moment 
som är nya för eleverna. Förstå är den bredaste kategorin, vilken har sju under-
kategorier: tolka, exemplifiera, klassificera, sammanfatta, dra slutsatser, jämföra 
samt förklara. Tolka är förmågan att kunna konvertera information av ett slag 
till ett annat, till exempel att kunna förstå diagram eller kartor. Exemplifiera 
innebär att själv kunna ge exempel på något. Klassificera innebär att kunna 
placera in fenomen i olika generella kategorier, till exempel att kunna identifiera 
                                                 
12 Detta innebär inte att alla flervalsfrågor handlar om att känna igen och minnas. Taxonomins 
författare har gott om exempel på flervalsfrågor som testar de andra kognitiva processerna. 
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och definiera exempel som man själv ställs inför. Summera handlar om att 
kunna se huvudpoängen i informationen, till exempel att kunna sammanfatta en 
text. Dra slutsatser innebär att kunna se mönster eller kunna abstrahera en 
princip eller ett begrepp i en serie exempel, det handlar dock om mer begrän-
sade slutsatser som dras ur en given presenterad information. Jämföra handlar 
om att se likheter och skillnader mellan olika fenomen, till exempel mellan 
utskott och departement. Förklara är att kunna se orsaker och verkan, hur saker 
påverkar varandra.  
 
Kategorin tillämpa innebär att använda procedurer för att genomföra laboration-
er eller att lösa problem. Det finns två underkategorier för tillämpa, nämligen 
verkställa och applicera. Verkställa innebär att rutinmässigt kunna utföra en 
process när man konfronteras med kända uppgifter, till exempel att lösa mate-
matiska ekvationer, och det finns oftast bara ett rätt svar. Denna underkategori 
tycks inte ha så stor koppling till ämnet samhällskunskap. Applicera har däre-
mot relevans, då det handlar om att kunna välja processer för att lösa okända 
uppgifter. Det handlar inte bara om att använda procedurer, utan också om att 
kunna applicera teorier, modeller och strukturer, vilket innebär att det sällan 
finns ett givet svar. Det skulle kunna vara att applicera marxistisk teori på ett 
problem, exempelvis orsaker till relationerna mellan u-länder och i-länder, eller 
att använda modellen om utbud och efterfrågan. 
 
Analysera definieras som att kunna bryta ner material i dess delar och bedöma 
hur delarna hänger ihop och hur de relaterar till helheten. Underkategorierna är 
särskilja, organisera samt tillskriva. Särskilja handlar om att kunna skilja ut de 
olika delarna från varandra och från helheten och att kunna bedöma delarnas 
betydelse, till exempel att kunna se vad som är mer eller mindre viktigt i en text. 
Organisera innebär att identifiera hur delarna hänger ihop och formar en helhet, 
att se var en del passar in i helheten. Tillskriva innebär vidare att kunna se vilket 
perspektiv eller vilken intention som finns i en information. En analyserande 
uppgift skulle kunna vara att se maktrelationerna mellan riksdag och regering. 
 
Värdera definieras som att kunna göra bedömningar baserade på olika kriterier, 
vilka kan vara interna eller externa. Det finns två underkategorier till värdera, 
vilka är kontrollera och kritisera. Kontrollera innebär att se den interna logiken i 
materialet, om det finns motsägelser, till exempel i en argumentation. Kritisera 
är att bedöma informationen utifrån externa kriterier, till exempel att kunna se 
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för- och nackdelar. Det kan också handla om att själv kunna argumentera för 
eller emot något. 
 
Kategorin skapa till sist innebär att kunna sätta samman element till en samman-
hängande eller funktionell helhet, eller att kunna omorganisera element till ett 
nytt mönster eller struktur. Personen ska ur olika källor komma fram till en 
egen syntes, det ska vara något för personen nytt, det vill säga inte ett återgiv-
ande av andras tankar. Skapa har tre underkategorier, generera, planera och pro-
ducera. Generera innebär att komma fram till egna hypoteser eller alternativ. 
Planera handlar om att kunna tänka ut en lösningsmetod för att lösa ett prob-
lem och att utveckla en plan för detta. Producera innebär att kunna genomföra 
en plan för att lösa ett problem. 
 
1.4.5 Ramfaktorteori 
Olika interna och externa faktorer påverkar, enligt Lekholm (2010), lärares 
bedömningar. De interna handlar om lärares kunskaper inom ämnen och 
pedagogik, deras förväntningar, förhållningssätt och liknande. Externa faktorer 
kan vara föräldrars inflytande, politiska beslut, förhållandet i klassrummet, elev-
ernas tidigare erfarenheter, elevernas familjebakgrund med mera. Dessa olika 
faktorer påverkar lärares bedömningsbeslut och kan ses som ramar inom vilken 
bedömningar görs. 
 
Ramfaktorteorin försöker förklara vad som händer i klassrummet, och som där-
med också skulle kunna bidra till förståelsen av vilka faktorer som påverkar ut-
formandet av skriftliga prov. Den utvecklades ursprungligen av Urban Dahllöf 
(1967) och Ulf P. Lundgren (1972; 1977). Med ramfaktorer menar Lundgren 
faktorer som begränsar och till en viss del bestämmer undervisningsprocessen. 
Han anser att det finns ett samband mellan pedagogiska ramar, processer och 
resultat (Lundgren 1972). Undervisningen tar sin form inom ramarna samtidigt 
som ramarna ger uttryck för samhällets behov och krav på utbildning (Lund-
gren 1989). Lundgren delade in ramfaktorerna i tre kategorier: konstitutionella, 
organisatoriska respektive fysiska ramar.  
 
Den definition som används i denna studie är Gunn Imsens (1999, s. 308): 
”Ramfaktorer är förhållanden som påverkar undervisningen och som bidrar till 
att främja eller hämma den på olika sätt.” Hon menar att faktorer på olika 
samhällsnivåer samverkar och bildar mönster, vilka påverkar vad som sker i 
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klassrummet. Imsen delar in ramfaktorerna i fem grupper, vars gränser dock är 
flytande och olika faktorer kan höra hemma i flera grupper: 
1. De pedagogiska ramarna (motsvarar Lundgrens konstitutionella) är styr-

dokument som lagar, förordningar, läroplaner och kursplaner.  
2. De administrativa ramarna (motsvarar Lundgrens organisatoriska) handlar 

om skolans organisation, vilket innebär såväl ledningsstruktur, arbetslag, 
arbetstidsregler, klassorganisation som regler för examination. En viktig del i 
de administrativa faktorerna är schemat, vilket har stor betydelse för under-
visningens möjligheter och begränsningar.  

3. De resursrelaterade ramarna (motsvarar Lundgrens fysiska) är de ekonomis-
ka och materiella förutsättningarna, till exempel skolbyggnaden, inventarier, 
läromedel och det totala antalet undervisningstimmar.  

4. De organisationsrelaterade ramarna, vilket är de sociala förhållanden och 
den kultur som råder bland skolans personal och mellan lärare och elever.  

5. De elevrelaterade ramarna, vilket handlar om kulturell bakgrund, motiva-
tion, förmåga och vilket stöd de har hemifrån. 

De ramfaktorer som har tillkommit jämfört med Lundgrens handlar om hur 
läraren, och även eleverna, uppfattar ramarna (Askling 1983). Lärarens och 
elevens kompetenser, attityder, värderingar och föreställningar är också att 
betrakta som ramfaktorer (Gustafsson & Lundgren 1981).  
 
Ramarna sätter förvisso gränser för undervisningen, men det finns ett utrymme 
inom dem som lärarna kan använda sig av och vissa ramar kan också påverkas 
(Imsen 1999). Sverker Lindblad och Fritjof Sahlström (1999) menar att ramarna 
kan vara både yttre och inre. De inre ses som en social konstruktion mellan 
aktörerna, vilka kan ha en viss autonomi gentemot de yttre ramarna. Ulf Lund-
ström (2007) använder i sin avhandling objektivt respektive subjektivt hand-
lingsutrymme, vilket handlar om friutrymmet i förhållande till de yttre ramarna 
respektive hur lärarna upplever ramarna), till exempel har olika lärare på samma 
skola olika upplevelse av om de har fått tid till vissa arbetsuppgifter eller inte. 
Christina Gustafsson (1999) menar att det finns ett stort friutrymme inom de 
reella ramarna, men att de upplevda ramarna ofta kan vara snävare.  
 
Gustafsson betonar att ramfaktorteorin inte kan användas för att förutsäga 
pedagogiska processer, utan bara för att förstå och förklara dem. Hon menar att 
man kan ”med vetskap om en viss konstellation av ramar med stor sannolikhet 
förutsäga vilka processer som inte kan uppträda” (Gustafsson & Selander. 1994, 
s. 14) Hon menar också att det ofta går att visa vilka ramar som är nödvändiga, 
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men att det är svårare att säga vilka som är tillräckliga för en specifik pedagogisk 
process. Utifrån undervisningens resultat studeras vilka processer som lett till 
detta resultat och utifrån detta visar det sig vilka ramar som styrt dessa 
processer. Det finns oerhört många olika ramar som påverkar olika pedagogiska 
processer. Enligt Gustafsson (1999) måste därför problemet göras hanterbart 
genom att man väljer att studera de ramar som verkar mest rimliga. 
 
Det finns några resultat i tidigare forskning eller rapporter som berör ramfak-
torer vilka kan ha betydelse för lärares provpraxis. De pedagogiska ramarna 
handlar om styrdokument av olika slag. Skolverket (2005) visar att styrdoku-
menten inte har någon större vikt för undervisningen enligt lärarna själva. 
Frågan är om detta också gäller lärarnas provpraxis. Skolinspektionen (2010) 
visar att lärarna i hög grad förstår de grundläggande principerna för betyg-
sättning i ett målrelaterat betygssystem. Samtidigt finns en osäkerhet vad gäller 
underlagen för betygsättning, bland annat om vilka moment i en kurs som 
betygsätts och hur betygskriterierna ska tolkas. Skolverket (2009) bekräftar 
också att lärarna tycker att betygskriterierna är svåra att förstå och tolka. Ann-
Sofi Wedin (2007) har studerat hur lärares kunskaper utvecklas och har bland 
annat studerat hur betygssystemet har påverkat grundskollärares vardag. Hon 
menar att betygssystemet inneburit nya krav för lärare, bland annat genom att 
de måste formulera betygskriterier och hjälpa elever att nå godkänt. Hon skriver 
att lärare för att göra detta hanterbart hittar anpassningar till betygssystemet, 
vilket kan innebära att man försöker hitta lösningar genom att tänja på gränser. 
Wedin hävdar också att lärarens kompetens inom detta område knappast kan 
utvecklas genom lärarutbildningen, utan behöver ske i vardagsarbetet som ett 
resultat av de krav läraren möter. 
 
De administrativa ramarna handlar om skolans organisation. En viktig faktor 
för lärares arbete är tiden. Bristen på tid är ett generellt problem som lärare 
lyfter fram i Ranagårdens (2009) avhandling. Hon skriver att visserligen har den 
decentraliserade och målstyrda skolan inneburit ökat friutrymme för lärarna, 
men samtidigt har lärarna fått betala detta med större arbetsinsatser. Det har 
blivit fler krav på bland annat dokumentation, individualisering, vilket samman-
taget gör att lärarna upplever att de har brist på tid för sina arbetsuppgifter. Ulf 
Lundström (2007) och Göran Brante (2008) lyfter också fram att lärarna känner 
stress av alla nya uppgifter, vilka gör att tiden inte räcker till. Lundström skriver 
också att schemat ses som en begränsning för lärares arbete. Lundahl och Fors-
berg (2006) pekar på att omfattande mål, många lektioner och många elever 
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innebär ett begränsat utrymme för att planera mer avancerade bedömningar och 
än mindre att rätta dem. Tidsekonomiska skäl är således ett hinder för att ut-
veckla bedömningspraktiken. Bland de administrativa ramarna finns också skol-
ledningen, vilken ansvarar för kompetensutvecklingen. Skolinspektionen (2010) 
redovisar i en rapport att ca hälften av lärarna har fått kompetensutveckling om 
betygsättning.  Detta skulle också kunna ha betydelse för arbetet med prov. 
 
Lundgren (2007) och Brante (2008) lyfter också fram otillräckliga resurser som 
ett problem lärarna tar upp. Detta handlar om resursrelaterade ramar och frågan 
är om dessa har betydelse även för lärares provpraxis.  
 
De organisationsrelaterade ramarna handlar om relationerna lärare emellan och 
relationerna mellan lärare och elever. Wedin (2007) menar att relationsbyggande 
till elever är en viktig och stor del av lärarnas vardag. En konsekvens av detta är 
att de ofta anpassar sin undervisning efter elevgruppen. Skolinspektionen 
(2010) har i en rapport konstaterat att eleverna uttrycker att de har större för-
troende för betygsättningen om den i hög grad baseras på prov. Skolverket 
(2000) konstaterar på motsvarande sätt att lärares behov av att kunna motivera 
betyg, vilket anses förutsätta fler formella underlag, leder till provhysteri. Detta 
skulle kunna innebära att lärare anpassar sig efter elevernas önskemål och har 
fler prov än de annars skulle ha haft.  
 
En annan organisationsrelaterad ram är kollegorna, vilket inkluderar samarbete. 
När betygssystemet infördes förutsatte det samtal och samarbete lärare emellan 
(Skolverket 2000; Riksrevisonen 2004). Skolverket (2000) visar dock att samver-
kan mellan lärare kring betygsättning är ovanligt. Wedin (2007) lyfter i sin av-
handling fram att den ensamarbetande läraren har varit och fortfarande är 
vanlig i skolan, även om det blir alltmer av samarbete i till exempel arbetslag. 
Brante (2008) visar också att lärarna uttrycker ovilja till en del förändringar som 
att arbeta i arbetslag och att individualisera.  
 
Till sist skulle lärarutbildningen kunna påverka lärarnas arbete med prov. 
Christian Lundahl och Eva Forsberg (2006) pekar på att lärarutbildningen inte 
ger mycket stöd i frågor om bedömning och prov. Detta gör att lärare fortsätter 
använda samma metoder för att bedöma kunskaper; metoder som inte föränd-
rats i någon hög grad sedan 1950-talet. Detta bekräftas i en rapport från Skol-
inspektionen (2010) där lärare uppger att de i lärarutbildningen inte har fått, 
eller endast har fått bristfällig, utbildning i betygsättning. De har istället lärt sig 
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detta genom andra kollegor och egen erfarenhet. Wedin (2007) skriver att en 
viktig del i lärarens kunskapsutveckling är den vardagliga reflektionen, vilket 
motsvarar att de lär av erfarenheterna.  
 
1.5 Metod 
I detta avsnitt förklaras och motiveras val av metod och urval. Först beskrivs 
insamlingen av prov i en förstudie. Därefter förklaras urvalet av informanter till 
intervjuer och hur dessa genomfördes. Sedan förklaras hur proven och lärarnas 
utsagor har analyserats och till sist hur forskningsetiska frågor hanterats. 
 
1.5.1 Skriftliga prov 
Studiens fokus är vilka kunskapsformer som testas i prov i samhällskunskap på 
gymnasiet. Det innebär med nödvändighet att prov behövde samlas in. Ett brev 
skickades därför till samtliga samhällskunskapslärare på gymnasier i ett medel-
stort län i Sverige. Länet valdes utifrån att det finns en blandning av större, 
medelstora och små kommuner. Dessutom finns en blandning av gymnasie-
skolor både vad gäller storlek och driftsform, det vill säga kommunala 
respektive friskolor. Det finns också en blandning av skolor med olika utbud av 
program, vilket innebär att det finns skolor med enbart studieförberedande pro-
gram, enbart yrkesförberedande program och med både och. Namnen på lärar-
na samlades in dels via skolornas hemsidor, dels via direkta kontakter med skol-
orna där det inte framgick på hemsidorna vilka lärare som undervisade i sam-
hällskunskap. Några friskolor i länet var nystartade och hade ännu inte genom-
fört någon kurs samhällskunskap A och de hade därför inga lärare i ämnet. 
Kartläggningen visade att det i augusti 2009 fanns 135 lärare i länet, varav 80 
män och 55 kvinnor, 109 var anställda vid en kommunal gymnasieskola och 26 
vid en friskola.  
 
Lärarna fick ett brev med information om denna studie. De ombads skicka in 
ett skriftligt prov om arbetsområdet Sveriges styrelseskick och ett prov om sam-
hällsekonomi som de använt i en kurs Samhällskunskap A som helt eller delvis 
genomfördes under läsåret 2008/2009. Kursen Samhällskunskap A är en kärn-
ämneskurs, vilken läses av alla elever och därför valdes denna. Lärarna ombads 
skicka in prov för både en kurs som genomfördes på ett studieförberedande 
program och för en kurs på yrkesförberedande program. Det innebär att varje 
lärare kunde ha skickat in upp till fyra prov. De som dock inte har använt ett 
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skriftligt prov på något eller båda av dessa arbetsområden kunde skicka in färre. 
Totalt skickade 21 lärare in 36 prov, 20 prov om Sveriges styrelseskick och 16 
prov om samhällsekonomi (Vernersson 1999).13 De lärare som skickade in prov 
har enbart skickat in ett eller två prov. Alla utom en av de svarande hade enbart 
haft antingen yrkes- eller studieförberedande program. Den lärare som hade 
båda typerna av program hade använt samma prov på de olika programmen. 
 
Det skulle kunna finnas en risk att urvalet blir skevt, eftersom det var ganska få 
lärare som skickade in sina prov. Exempel skulle det kunna vara så att det 
främst är de som inte känner att deras prov är ”didaktiskt korrekta” som har 
avstått från att svara. Det skulle också kunna vara så att de som svarat har valt 
de bästa proven. Samtidigt visar analyserna av de inskickade proven att det är 
en stor spridning på dessa, vilket betyder att den låga svarsfrekvensen inte bör 
ha påverkat studiens resultat. Studien syftar inte heller till att kvantifiera 
mängden frågor eller prov i olika kunskapskategorier, vilket minskar betydelsen 
av en låg svarsfrekvens. 
 
De två arbetsområdena valdes för att de är centrala i ämnet14 och för att kunna 
besvara frågan om proven ser olika ut beroende på ämnesområde. Genom att 
studera prov från olika typer av program kan det visas om gymnasieprogram är 
en ramfaktor som påverkar provens utformning. Till varje prov fyllde läraren i 
en blankett med information om provet, vilken handlade om vilka program 
provet hade använts på och vilken lärobok som användes i kursen.  
 
Alla inskickade prov har sedan som en förstudie analyserats med hjälp av 
Blooms reviderade taxonomi (processen förklaras mer i detalj nedan). Detta 
innebär att provens olika frågor placerades in i taxonomins matris. Därefter har 
proven grupperats utifrån vilka kunskapsformer de i huvudsak mäter. Den 
avgörande kunskapsformen visade sig vara hur stor andel av frågorna som 
testar kategorin minnas. Utifrån denna kategori har proven delats in i tre 
grupper, en med en hög andel minnesfrågor (80 procent eller mer), en med en 
relativt låg andel (upp till 50 procent) och en tredje grupp med dem som 
hamnar emellan (mellan 50 och 80 procent). I gruppen med hög andel minnes-
kunskaper hamnade 8 prov, i mellankategorin 19 prov, samt i gruppen med låg 
andel 9 prov. Indelningen valdes för att tydligare se ”extremerna”, det vill säga 
                                                 
13 Varav ett egentligen handlar om internationell politik. Det var lärare David som finns med i denna 
studie som inte hade haft prov om ekonomi. Hans prov är dock så intressanta, då de har en stor 
variation av testade kunskapsformer, att han ändå fick delta i studien. 
14 Detta bekräftas även av kommande studier av Christina Odenstad respektive Anna Karlefjärd, 
vilka också visar att prov är särskilt vanligt inom dessa arbetsområden. 
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de prov som hamnar längst ifrån varandra. Detta möjliggjorde ett strategiskt 
urval med så stor spridning som möjligt vid urvalet av informanter (Trost & 
Hultåker 2007). Detta var önskvärt eftersom det skulle kunna tänkas att lärare 
med olika prov resonerar på olika sätt kring sin provpraxis. Tanken är att 
studien täcker in den variation som finns i provpraxis och de uppfattningar som 
har sin grund i denna variation. Därmed ges också en viss möjlighet till generali-
sering (Larsson 2010).  
 
1.5.2 Intervjuer 
Intervjuer valdes som metod som komplement till lärarnas prov. I taxonomin 
betonas att om frågor ska kategoriseras i högre kognitiva processer än att 
minnas måste det finnas något nytt i uppgiften. Det innebär att kategoriseringen 
av provfrågorna påverkas av undervisningen och läroboken. Frågor som i sin 
formulering pekar på mer komplexa kunskapsformer kan i verkligheten inne-
bära att minnas om svaren på frågan har givits i undervisningen eller i läroboken. 
En vanlig uppgift i prov är att eleverna ska diskutera problem med att använda 
BNP per capita som ett mått på välfärd, en diskussion som de flesta läroböcker 
i samhällskunskap tar upp. Om eleverna själva skulle komma på nackdelar 
handlar det om att värdera, men när det finns i läroboken räcker det med att 
minnas. Detta gör att intervjuer blir ett sätt att få en bild av sammanhanget kring 
provet. I några frågor har läroboken kontrollerats, vilket har gjorts då läraren 
inte särskilt har kommenterat lärobokens roll, men det verkar inte rimligt att 
eleverna själva skulle kunna ha de kunskaper som frågan kräver. En alternativ 
metod för att se undervisningen som föregått provet skulle vara klassrums-
observationer. Denna metod valdes dock bort av praktiska skäl, det skulle vara 
alltför tidskrävande att följa två hela arbetsmoment för sex lärare. En brist är 
dock att studien därmed bygger på lärarnas egen uppfattning av undervisningen 
och proven. 
 
Urvalet av informanter har gjorts strategiskt (se ovan) för att få så stor variation 
som möjligt. Urvalet har därför främst gjorts utifrån de prov som lärarna 
skickade in. Två personer har valts ut från var och en av grupperna av prov, 
vilket innebär att sex personer har intervjuats. Nästa steg i urvalsprocessen var 
att i varje provgrupp ha prov som använts i både studie- och yrkesförberedande 
program. Det var bara en person av dem som skickat in prov som hade använt 
proven på både studie- och yrkesförberedande program. Därför har det i varje 
provgrupp valts ut en lärare som använt provet på studieförberedande program 
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och en lärare som använt provet på yrkesförberedande program. Den person 
som använt sina prov på både typerna av program återfinns i provkategorin där 
minneskunskaper dominerar och har också intervjuats. Den enda personen som 
hade använt ett mer analyserande prov på studieförberedande program avböjde 
att låta sig intervjuas och därför blev det två personer som undervisar på yrkes-
förberedande program i den gruppen.  
 
Urvalet har i nästa steg gjorts utifrån klassiska bakgrundsvariabler. Det innebär 
att det är två kvinnor och fyra män som har intervjuats, vilket avspeglar propor-
tionerna bland dem som skickat in prov. Det är en variation i både ålder och i 
hur länge informanterna har arbetat som lärare. Två av informanterna arbetar 
på friskolor medan fyra arbetar på kommunala skolor. Både skolor och kom-
muner varierar i storlek, men fem av lärarna arbetar i större kommuner och 
endast en i en mindre. Detta beror på att det var viktigare med hur proven såg 
ut än kommunstorlek. Urvalet kan sammanfattas enligt följande (de utvalda 
informanterna presenteras mer utförligt nedan): 
 
Provgrupp 1 (upp till 50 procent minneskunskaper): 
− David: undervisar på yrkesförberedande program på en friskola i en större 

kommun. 
− Tomas: undervisar på yrkesförberedande program på en kommunal skola i 

en större kommun. 
Provgrupp 2 (mellan 50 och 80 procent minneskunskaper): 
− Lisa: undervisar på yrkesförberedande program på en friskola i en större 

kommun. 
− Per: som undervisar på studieförberedande program på en kommunal skola 

i en större kommun. 
Provgrupp 3 (80 procent eller mer minneskunskaper): 
− Bengt: undervisar på både yrkes- och studieförberedande program på en 

kommunal skola i en mindre kommun. 
− Sara: undervisar på studieförberedande program på en kommunal skola i en 

större kommun. 
 
Intervjuerna förlades till lärarnas arbetsplatser, vilket de själva valde. Därigenom 
skedde intervjuerna på en plats som kändes bekant för lärarna. Detta är en för-
del då lärarna lättare kan känna sig bekväma och slappna av under intervjun. 
Intervjuerna genomfördes som halvstrukturerade intervjuer utifrån en intervju-
guide (se bilaga 2) över vilka frågor som skulle tas upp (Kvale & Brinkmann 
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2009). Lärarna fick inte intervjuguiden som helhet i förväg utan informerades 
om att intervjun skulle handla om ideala prov, vilka kunskapsformer som deras 
egna prov testar och vad som påverkar konstruktionen av prov.  
 
Intervjuerna tog drygt en timme i snitt, den kortaste var 52 och den längsta 79 
minuter. Intervjuerna var också dokumentbaserade på så sätt att lärarnas 
inskickade prov fanns med under intervjun. Intervjuerna spelades in med digital 
diktafon och transkriberades därefter till skriftlig text. Transkriberingen är i 
stort sett ordagrann, men anpassad efter skriftspråkets förutsättningar utan att 
förlora innehållets mening (Kvale & Brinkmann 2009, s. 193ff). Däremot har 
inte pauser, ljud, upprepningar av enstaka ord och liknande noterats, eftersom 
dessa saknar betydelse i denna studie. Likaså har inte avbrott i form av att 
kollegor eller elever kommit in under intervjun transkriberats. Lärarnas olika 
utsagor refereras sedan med deras egna uttryck och begrepp för att ge en 
tydligare bild av hur de uttrycker sig. Alla citat och referat i texten härrör således 
från intervjun med respektive lärare. Efter intervjuerna har de intervjuade 
lärarnas prov kategoriserats ännu en gång tillsammans med deras kommentarer 
kring proven. Intervjuerna utgör också grund för de andra forskningsfrågorna 
kring lärarnas provpraxis och ramfaktorer.  
 
1.5.3 Analysprocessen av proven 
Proven utgör en form av text, om än med ganska korta formuleringar. Analys 
av texter innebär alltid en tolkning (Bergström & Boréus 2005). I detta fall 
handlar det om att tolka vilka kvalitativa kunskapsformer som de olika prov-
frågorna uttrycker. Det är därmed en kvalitativ innehållsanalys som har genom-
förts. I en innehållsanalys används ett kodschema, vilket i detta fall är Blooms 
reviderade taxonomi. Kodningsenheterna utgörs av provens enskilda frågor till-
sammans med de transkriberade utsagorna. Detta innebär att provens olika 
frågor har placerats in i taxonomins matris.  
 
Varje provfråga och lärarens kommentar av densamma analyseras genom att 
dels kategorisera frågans innehåll, för att kunna placera den i taxonomins kun-
skapsdimension, dels att kategorisera den kognitiva processen. Den förstnämn-
da innebär oftast att se på frågans substantiv, vilka uttrycker vilken typ av stoff 
som efterfrågas. Den sistnämnda innebär att se på frågans verb, vilket uttrycker 
frågans kognitiva process. Det är dock inte alltid denna är framskriven. Ett 
exempel är frågan: ”Vilka är riksdagens uppgifter?” Substantivet är ”riksdagens 
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uppgifter”, vilket motsvarar faktakunskap (underkategorin specifika detaljer). 
Verbet ”är” motsvarar dock inte någon kognitiv kategori, men i frågan ligger 
underförstått att eleverna ska ”beskriva” vilka riksdagens uppgifter är, vilket i 
taxonomin motsvarar att minnas (underkategorin komma ihåg). Detta exempel 
skulle placeras i kategorin att minnas faktakunskap. I matrisen beskrivs detta med 
beteckningen A1, då kunskapsdimensionens fyra kategorier benämns med bok-
stäverna A-D, och de sex kognitiva processerna med siffrorna 1-6 (se till 
exempel tabell 3, s. 71).  
 
Många provfrågor innebär att flera kognitiva förmågor behövs och då placeras 
frågan i flera kategorier. Grunden är dock att en fråga placeras i den kategori 
som minst krävs för att lösa uppgiften. I exemplet ovan underlättar det natur-
ligtvis om eleven kan förstå, men det krävs inte för att lösa uppgiften. I förklarin-
gen av taxonomin betonas ett flertal gånger vikten av att det som uppgifterna 
kräver av eleverna måste vara något nytt för att de ska kunna placeras in i de 
mer komplexa kognitiva kategorierna. Om eleverna fått svaren i undervisningen 
eller i läroboken så ska uppgiften klassificeras som att minnas. Ytterligare en sak 
att notera är att lösandet av uppgifter i de mer komplexa kategorierna, som till 
exempel att analysera eller värdera, ofta också förutsätter att minnas och att förstå. I 
analyserna kommer dock uppgifterna inte att flerkategoriseras på detta sätt, utan 
de placeras enbart i de högre kategorierna då det är de kunskaperna som står i 
fokus i uppgifterna. 
 
Exempel på analyser redovisas utförligt i studien för att ge transparens i hur 
bedömningarna har gjorts. Samtliga analyser har också lästs och granskats i 
seminarier under forskningsprocessen och synpunkter, vilka dock har varit få, 
som har framkommit har beaktats. Därigenom har analyserna prövats inter-
subjektivt (Bergström & Boréus 2005). 
 
1.5.4 Forskningsetiska överväganden 
Lärarna fick själva ange om de kunde tänka sig att ställa upp för intervjuer i 
samband med att de skickade in prov. De gjorde detta genom att underteckna 
en samtyckesblankett och de hade då skriftligt fått information om deltagandet i 
forskningen. De informerades också på nytt vid själva intervjutillfället om fri-
villigheten att delta och möjligheten att när som helst hoppa av deltagandet. De 
som intervjuats är också informerade om att de kommer att vara anonymiserade 
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i studien, vilket innebär att de namn som används i texten är fingerade. Därmed 
anses forskningsetiska krav vara uppfyllda (Kvale & Brinkmann 2009). 
 
1.6 Presentation av lärarna 
1.6.1 Lärare Bengt 
Bengt är 49 år och har varit lärare i 11 år. Han arbetar på en kommunal skola i 
en mindre kommun där han har arbetat sedan han tog sin examen. Han är utbil-
dad lärare i samhällskunskap och religion, men har också undervisat i svenska 
och matematik i början av karriären. Han undervisar på både studie- och yrkes-
förberedande program och de prov han har skickat in har använts på båda pro-
gramtyperna. I kursen samhällskunskap A använder han fyra prov, två muntliga 
redovisningar och en rapportskrivning som examination.  
 
Bengt anger att proven har stor vikt vid den slutgiltiga betygsättningen. De prov 
som Bengt skickade in bedömdes vid förstudien som att de har en stor andel 
tillhörande kategorin minnas, provet om ekonomi hade enbart frågor av denna 
typ och provet om Sveriges styrelseskick hade mer än 90 procent.  
 
1.6.2 Lärare Sara 
Sara är 34 år och har arbetat i drygt 8 år som lärare. Hon arbetar på en 
kommunal skola i en stor kommun, där hon har jobbat större delen av sin 
yrkesverksamma tid. Hon är utbildad lärare i samhällskunskap och religion, men 
har ibland också undervisat i psykologi och filosofi, som hon har några hög-
skolepoäng i, men hon är inte behörig i dessa ämnen. Skolan hon arbetar på har 
enbart studieförberedande program, vilket är de som hon då undervisar på. 
Kursen samhällskunskap A examinerar hon med tre skriftliga prov, fyra munt-
liga prov i grupper eller individuellt, en rapportskrivning och fyra muntliga 
redovisningar.  
 
Sara anger att proven har stor vikt vid den slutgiltiga betygsättningen. De prov 
som Sara skickade in kategoriserades i förstudien som att tillhöra gruppen med 
hög andel minnesfrågor, det vill säga 80 procent eller mer. Hennes egna prov 
bedömdes bestå av drygt 80 procent frågor i denna kategori. I övrigt var det i 
huvudsak att förstå, men också något inslag av att analysera. 
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1.6.3 Lärare Per 
Per är 52 år och har arbetat som lärare i 23 år. Han arbetar på en större kom-
munal gymnasieskola i en stor kommun. Han undervisar i samhällskunskap, 
svenska, engelska och filmkunskap. Skolan han arbetar på har enbart studieför-
beredande program och det är således sådana program som Per undervisar på. 
Under en kurs i samhällskunskap A använder han fyra skriftliga prov, två munt-
liga prov (i helklass), tre muntliga redovisningar, en rapportskrivning och en till 
två skriftliga inlämningsuppgifter. Därutöver har han också flera läxförhör, 6-10 
skriftliga och 6-10 muntliga.  
 
Proven anges ha mycket stor vikt vid den slutgiltiga betygsättningen. De prov 
Per skickade in hamnade i pilotstudien i mellangruppen, det vill säga de som 
hade en andel minnesfrågor på mellan 50 och 80 procent. Pers prov bedömdes 
till ca 75 procent vara att minnas, ca 20 procent att förstå och ca 5 procent att 
analysera. 
 
1.6.4 Lärare Lisa 
Lisa är 27 år och har arbetat som lärare i ett år. Hon arbetar på en friskola i en 
stor kommun. Hon är utbildad lärare i samhällskunskap och matematik. Skolan 
hon arbetar på har enbart yrkesförberedande program, vilket gör att det är 
denna typ av program hon undervisar på. Under kursen samhällskunskap A 
använder hon fyra skriftliga prov, två muntliga prov i grupper/individuellt, två 
rapportskrivningar, två muntliga redovisningar samt en skriftlig inläm-
ningsuppgift.  
 
Hon anger att proven har stor vikt vid den slutgiltiga betygsättningen. De prov 
som hon skickade in tillhörde mellangruppen, det vill säga med en andel 
minnesfrågor på mellan 50 och 80 procent, i hennes fall hamnade det på ca 60 
procent. De övriga 40 procenten kategoriserades främst som att förstå, men det 
fanns också inslag av analysera och värdera. 
 
1.6.5 Lärare Tomas 
Tomas är 42 år och har arbetat i 11 år som lärare. Han är anställd på en kom-
munal skola i en stor kommun och har arbetat på denna skola i stort sett hela 
sin tid som lärare. Skolan har enbart yrkesförberedande program och därför 
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undervisar Tomas enbart på sådana. Han är utbildad i samhällskunskap och 
religion, men har också estetisk verksamhet (film) och är stödlärare i matematik. 
Under kursen samhällskunskap A använder han fyra skriftliga prov, två muntli-
ga redovisningar och en till två inlämningsuppgifter som examinationsmoment. 
Han har också två muntliga läxförhör.  
 
Proven har mycket stor vikt vid betygsättningen anger Tomas. De prov Tomas 
skickade in placerades i gruppen med liten andel frågor i kategorin att minnas 
(mindre än 50 procent). Hans egna prov bedömdes i förstudien bestå av drygt 
40 procent i denna kategori. I övrigt var det knappt 20 procent vardera i att 
förstå och värdera, knappt 15 procent att skapa och ca 5 procent att analysera. Den 
enda kategorin som saknades var att tillämpa. 
 
1.6.6 Lärare David 
David är 29 år och har varit lärare i 5 år. Han arbetar på en friskola i en stor 
kommun där han har arbetat sedan han tog examen. Han är utbildad lärare i 
samhällskunskap, historia och religion. Han undervisar på yrkesförberedande 
program, främst på några specialutformade program. Han bedömer att i prakti-
ken så är programmen snarare ett mellanting mellan yrkes- och studieförbere-
dande program. I kursen samhällskunskap A använder han ungefär två prov, 
fem rapportskrivningar och två muntliga redovisningar som examination.  
 
David anger att proven har stor vikt vid den slutgiltiga betygsättningen. De 
prov som David skickade in bedömdes vid förstudien vara väldigt varierade. 
Färre än hälften av frågorna tillhörde kategorin minnas, och frågorna i övrigt 
fanns spridda över alla olika kognitiva kategorier. 
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2 Lärarna och betygen 
I detta avsnitt redovisas vad lärarna säger om vad som krävs för de olika 
betygen. Det är också intressant att jämföra detta med kursmålen och betygskri-
terierna. Därför kommer först en analys av kursmål (mål att uppnå) och 
kriterier15, därefter följer lärarnas utsagor om betyg och en analys av dessa. Till 
sist görs en jämförelse mellan lärarnas utsagor och kursmålen och betygs-
kriterierna. 
 
2.1 Analys av kursmål och betygskriterier 
Det är lärares provpraxis i kursen Samhällskunskap A som studeras, varför 
denna kursplan (SKOLFS 2000:7) analyseras med hjälp av taxonomin. Lärarna i 
studien använder proven som underlag för betygsättningen, vilket innebär att 
betygskriterierna behöver analyseras. Det finns tre olika betygsnivåerna: 
Godkänt (G), Väl Godkänt (VG) samt Mycket Väl Godkänt (MVG).  
 
Utöver betygskriterierna finns kursmålen som eleverna ska ha uppnått när 
kursen är slut. Dessa mål kan betraktas som en lägsta nivå för betyget Godkänt. 
Gymnasieförordningen säger dock att lärarna ska sätta betyg utifrån betygskrite-
rierna (Gymnasieförordningen SFS 1992:394, kap. 7 §7, se även Skolverket 
2004). Det är en skillnad i uppnåendemålens funktion mellan grundskolan och 
gymnasiet, Skolverket skriver i en kommentar till betygen: 

I grundskolan ligger de [uppnåendemålen] till grund för bedömningen om en elev ska få 
betyget Godkänt. I gymnasieskolan preciseras denna nivå i kriterier för detta betyg. 
(Skolverket 1994, s. 15) 

De skriver också om relationen mellan kursmål och betygskriterier att: 
Förhållandet mellan kursplan och betygskriterier skall tolkas som att kraven i kurs-
planen anger den nivå som alla elever skall uppnå efter kursens slut. I betygskriterierna 
förtydligas denna nivå. Kriterierna för godkäntnivån motsvarar således kursens krav 
som de uttrycks i kursplanen. (Skolverket 1994, s. 8-9) 

Detta betyder att kursmålen inte utgör grund för betygsättningen. Men efter-
som det finns en otydlighet i kursmålens formulering att eleverna skall ha upp-
nått målen är det intressant att även ta med kursmålen för att se hur lärarna i 
studien förhåller sig till dessa i sin provpraxis. 
 
                                                 
15 Det hade också varit möjligt att analysera ämnets strävansmål, vilka finns uttryckta i ämnet 
samhällskunskaps beskrivning. Detta bedöms dock sakna värde för denna studie då lärarna inte 
hänvisar till dessa och deras prov främst används som betygsunderlag. Strävansmålen utgör inte 
heller kriterier för betygen. 
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2.1.1 Kursmål 
Kursmålen uttrycks med ”eleven ska” följt av åtta satser. Den första (K1) lyder: 

ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demo-
kratiskt arbetssätt 

Målet består av två delar. Den första delen (K1a) handlar om att ha kunskap, 
vilket innebär att minnas. Demokratins framväxt handlar om specifika detaljer, 
medan demokratins funktion är en princip. Detta placerar målet i att minnas 
fakta- och begreppskunskap (A1/B1). Den andra delen (K1b) innebär att eleven i 
praktisk handling ska kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt. Detta är 
svårplacerat i taxonomin, då det dels skulle kunna ses som en procedurkunskap, 
dels som att tillämpa. Eftersom procedurkunskaper främst handlar om ämnets 
vetenskapliga metoder bör det dock placeras i att tillämpa begreppskunskap (B3). 
 
Nästa kursmål (K2) är: 

kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format 
och ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella samhället 

Detta mål uttrycker tydligt att det handlar om att förstå. Det handlar också om 
strukturer, således innebär målet att förstå begreppskunskap (B2). 
 
Det tredje kursmålet (K3) innebär: 

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

De politiska systemen handlar om strukturer och ha kunskaper om innebär att 
komma ihåg. Detta placerar målet i att minnas begreppskunskap (B1). 
 
Nästa kursmål (K4) lyder: 

kunna förstå hur man kan påverka politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå, 
inom EU samt internationellt 

Detta handlar också om de politiska systemen, det vill säga om strukturer. 
Liksom det andra målet placeras detta mål i att förstå begreppskunskap (B2). 
 
Sedan kommer följande kursmål (K5): 

kunna formulera, förstå och reflektera över samhällsfrågor ur såväl historiska som 
framtida perspektiv 

Detta mål består av tre delar. Först (K5a) ska eleverna kunna formulera sam-
hällsfrågor ur olika perspektiv. Att formulera frågor bör ses som en del av den 
vetenskapliga metoden, vilket placerar denna fråga i att förstå procedurkunskap 
(C2). Nästa delmål (K5b) handlar om att förstå samhällsfrågor, vilket innebär 
att förstå begreppskunskap (B2). Den sista delen (K5c) handlar om att reflektera, 
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vilket i detta sammanhang närmast bör motsvara att kunna se hur olika 
företeelser relaterar till varandra (organisera i taxonomin). Detta placerar målet i 
att analysera begreppskunskap (B4). 
 
Det sjätte kursmålet (K6) är: 

kunna lägga etiska och miljömässiga perspektiv på olika samhällsfrågor 
Detta mål handlar om att kritisera utifrån olika perspektiv, vilket placerar målet 
i att värdera begreppskunskap (B5). 
 
Nästa kursmål (K7) lyder: 

kunna använda olika kunskapskällor och metoder vid arbetet med samhällsfrågor 
Detta handlar om den vetenskapliga metoden, det vill säga procedurkunskap. 
Kunna använda bör motsvara att tillämpa och målet är således att tillämpa 
procedurkunskap (C3). 
 
Det sista kursmålet (K8) är: 

känna till hur åsikter och attityder uppstår samt vara medveten om hur värderingar och 
ställningstaganden formas 

Detta mål består av två delar. Känna till skulle kunna vara att minnas, men i 
detta sammanhang handlar det om hur åsikter/attityder uppstår, vilket mer 
motsvarar att förklara. Detta placerar målet (K8a) i att förstå begreppskunskap 
(B2), Den andra delen (K8b) handlar om att vara medveten. Det skulle kunna 
tolkas som en metakognitiv kunskap, men eftersom det innehållsligt även i denna 
del handlar om att kunna förklara hur värderingar/ställningstagande uppstår, 
bör även detta mål placeras i att förstå begreppskunskap (B2). 
 
2.1.2 Kriterier för Godkänt 
Det två första betygskriterierna  för Godkänt (G1 och G2) lyder: 

Eleven redogör för det politiska systemets funktion samt hur politiska beslut kan 
påverkas på lokal, regional, nationell, EU- och internationell nivå. 
Eleven redogör för individens rättigheter och skyldigheter i samhället samt för de 
grundläggande mänskliga rättigheterna. 

Nyckelordet i båda dessa kriterier är att redogöra, vilket närmast motsvaras av 
att minnas i taxonomin.16 Det första handlar om strukturer och det andra om 
principer, vilket placerar båda dessa kriterier i att minnas begreppskunskap (B1).  
 
                                                 
16 Redogöra skulle också kunna innebära att förstå, men enligt principen att kategorisera det som 
minst krävs placeras mål med formuleringen ”redogöra” i att minnas. 
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Nästa kriterium (G3) innebär att: 
Eleven beskriver samhällsfrågor ur historiska och nutida perspektiv samt anger orsaker 
och konsekvenser till dessa. 

Detta kriterium består av två delar. Den första delen (G3a) handlar om att be-
skriva, vilket även det motsvaras av att minnas. Den andra delen (G3b) innebär 
att kunna ange orsaker och konsekvenser, vilket i taxonomin motsvarar under-
kategorin att förklara, varför denna del placeras i att förstå. Innehållet kan handla 
om både specifika detaljer och om det generella och därför placeras detta krite-
rium i att minnas fakta- och begreppskunskap (A1/B1) och i att förstå motsvarande 
kunskaper (A2/B2). 
 
Det fjärde kriteriet (G4) är: 

Eleven söker, väljer ut och ställer samman fakta från olika källor. 
Innehållsligt handlar det här om ämnesspecifika metoder, vilket placerar detta i 
procedurkunskap. Att kunna ställa samman fakta motsvarar att kunna samman-
fatta i taxonomin, vilket hör till att förstå. Det placerar detta kriterium i att förstå 
procedurkunskap (C2). 
 
Det sista kriteriet (G5) för betyget Godkänt är: 

Eleven redogör för och exemplifierar hur olika idéer och värderingar uppstår och 
formas i samhället. 

Idéer och värderingar är principer, vilket placerar detta i begreppskunskap. Kogni-
tivt består kriteriet av två delar. Den första delen (G5a) är att kunna redogöra, 
vilket är att minnas. Samtidigt säger kriteriet att eleverna ska kunna redogöra för 
hur idéerna uppstår och formas, vilket skulle kunna innebära att de förväntas 
kunna förklara, det vill säga att förstå. Den andra delen (G5b) innebär att exemp-
lifiera, vilket är en underkategori till att förstå. Kriteriet hamnar således i att 
minnas och förstå begreppskunskap (B1/B2). 
 
2.1.3 Kriterier för Väl Godkänt 
De tre första kriterierna är enligt följande: 

Eleven diskuterar och reflekterar kring olika möjligheter att påverka politiska beslut 
nationellt, inom EU och internationellt. 
Eleven diskuterar och reflekterar över vikten av att leva efter rättigheter och 
skyldigheter i samhället samt de grundläggande mänskliga rättigheterna. 
Eleven analyserar och värderar samhällsfrågor ur olika perspektiv. 

Det första kriteriet (V1) handlar om strukturer, det andra (V2) om principer och 
det tredje (V3) om generaliseringar, vilket placerar alla i begreppskunskap. I de två 
första används ordet reflekterar, vilket bör innebära att eleverna kan se ur olika 
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perspektiv och till exempel se för- och nackdelar. Detta motsvarar då i 
taxonomin att värdera, vilket också finns med i det tredje kriteriet. Det första 
kriteriet kräver också att eleven kan se hur olika delar relaterar till varandra, 
vilket ingår i att analysera, det tredje kriteriet använder också verbet analysera. 
Därmed placeras alla dessa i kategorierna att värdera begreppskunskap (B5) och det 
första och det tredje dessutom i att analysera begreppskunskap (B4). 
 
Det fjärde kriteriet är metodorienterat, vilket innebär att det handlar om 
procedurkunskap: 

Eleven värderar olika källor och använder någon samhällsvetenskaplig metod. 
Den första delen (V4a) handlar om källkritik, det vill säga att kunna värdera proce-
durkunskap (C5). En god källkritik innebär också att eleven också kan såväl sär-
skilja som organisera och tillskriva, vilket också placerar detta i att analysera 
procedurkunskap (C4). Den andra delen (V4b) innebär att eleverna ska kunna 
använda de ämnesspecifika metoderna, vilket är att tillämpa procedurkunskap (C3). 
 
Det sista kriteriet (V5) för detta betyg är: 

Eleven analyserar idéer och värderingar utifrån såväl ett individ- som ett 
samhällsperspektiv. 

Innehållet handlar om principer, vilka ska analyseras. Således placeras detta 
kriterium i att analysera begreppskunskap (B4). 
 
2.1.4 Kriterier för Mycket Väl Godkänt 
Det första kriteriet för MVG handlar om strukturer, vilket är begreppskunskap: 

Eleven analyserar och drar slutsatser kring hur politiska system på lokal, regional, 
nationell, EU- och internationell nivå påverkar vår vardag. 

Kognitivt består detta av två delar. Först (M1a) handlar det om att analysera 
begreppskunskap (B4). Därefter (M1b) handlar det om att kunna dra slutsatser. 
Detta bör dock vara på en mer komplex nivå än motsvarande underkategori i 
att förstå, då det bör krävas mer än att kunna dra slutsatser ur ett presenterat 
material. Eleverna ska kunna se hur de olika strukturerna hänger ihop och hur 
de påverkar vardagen. Det motsvarar snarare att kunna särskilja och organisera, 
vilket placerar även den andra delen i att analysera begreppskunskap (B4). 
 
Det andra kriteriet lyder: 

Eleven drar slutsatser och föreslår lösningar på olika samhällsfrågor. 
Samhällsfrågor motsvarar begreppskunskap. Även detta kriterium består av två 
delar, att dra slutsatser (M2a) och att föreslå lösningar (M2b). I detta kriterium 
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skulle det kunna räcka med att kunna dra slutsatser ur ett presenterat material, 
vilket hör till att förstå. Det kan också, liksom det förra kriteriet, innebära att se 
hur olika delar hänger ihop, det vill säga att analysera (B4). Att föreslå lösningar 
innebär att generera egna idéer, vilket är att skapa. Detta placerar kriteriet i att 
förstå, analysera respektive skapa begreppskunskap (B2/B4/B6). 
 
Det tredje kriteriet handlar om ämnesspecifika metoder, det vill säga 
procedurkunskap: 

Eleven arbetar med olika typer av material, bedömer tillförlitligheten hos olika källor 
samt visar i sitt arbete ett kritiskt förhållningssätt till fakta, tolkningar och värderingar. 

Detta består också av två delar, dels att eleven arbetar med olika material (M3a), 
dels kan bedöma källor, det vill säga källkritik (M3b). Den första delen bör inne-
bära att eleven kan skilja ut relevant från irrelevant information och sätta sam-
man detta, vilket motsvarar att särskilja och organisera, det vill säga att analysera 
procedurkunskap (C4). Den andra delen handlar om att värdera, men liksom för 
motsvarande kriterium för betyget Väl Godkänt så behövs också analys-
förmåga. Kriteriet placeras i att analysera och värdera procedurkunskap (C4/C5). 
 
Till sist kommer ett kriterium (M4) om begreppskunskap: 

Eleven analyserar hur olika samhällsförhållanden påverkar och förklarar människors 
livsvillkor. 

Det handlar om att kunna se hur olika delar hänger ihop och påverkar varandra, 
vilket placerar detta i att analysera begreppskunskap (B4). 
 
2.1.5 Sammanfattning om kunskapsformer i kursmål och betygskriterier 
Innehållsligt är det främst begreppskunskap som betonas för alla betygen (se tabell 
1), liksom att det finns ett kriterium för vardera betyget motsvarande procedur-
kunskap, eleverna ska utveckla ett kunnande i den samhällsvetenskapliga meto-
den. Det är endast för G som det finns kriterier vilka motsvarar faktakunskap. 
 
Det finns en tydlig kognitiv tudelning mellan å ena sidan kriterierna för God-
känt och å andra sidan kriterierna för de högre betygen. För G handlar det om 
att minnas och att förstå, medan det för de högre betygen främst handlar om att 
kunna analysera och värdera, men också om att kunna tillämpa, det sistnämnda 
gäller dock endast procedurkunskap, i övrigt gäller det såväl faktakunskap, begrepps-
kunskap som procedurkunskap. För MVG finns dock ett kriterium som delvis 
också placeras i att förstå. Det är i taxonomin inte en lika tydlig skillnad mellan 
de högre betygen, vilka handlar om samma kunskapskategorier, det är mer en 
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fråga om en ökad komplexitet inom dessa kategorier. För MVG finns dock ett 
kriterium i kategorin skapa, vilket saknas för VG. 
 
Kursmålen anger en lägsta uppnåendenivå, vilket gör att även de kan ses som 
kriterier för Godkänt, vilka naturligtvis också måste uppnås för de högre 
betygen. Det innebär att kraven för G skärps betydligt. Flera av kursmålen 
innebär att förstå och dessutom tillkommer ett mål för att analysera och ett för att 
värdera, kognitiva förmågor som annars endast återfinns i betygskriterierna för 
de högre betygen. Vidare så behöver eleverna enligt målen också kunna tillämpa 
procedurkunskap och begreppskunskap. Det är högt ställda krav och detta minskar 
också skillnaden mellan Godkänt och de högre betygen. 
 
Tabell 1.  Kunskapsformer i kursmål och betygskriterier 

Kognitiva processer Kunskaps-
dimensionen 

1. Minnas 2. Förstå 3. Tillämpa 4. Analysera  5. Värdera 6. Skapa 

A.  
Faktakunskap  

K1a,  
G3a, G3b G3b     

B.  
Begrepps-
kunskap 

K1a, K3, 
G1, G2, 

G3a, G3b, 
G5a 

K2, K4, 
K5b, K8a, 

K8b,  
G3b, (G5a), 
G5b, M2a 

K1b 

K5c,  
V1, V3, V5, 
M1a, M1b, 
M2a, M4 

K6,  
V1, V2, V3 

M2b 

C.  
Procedur-
kunskap 

G4 G4 
K5a, K7  

V4b 
V4a M3a, 

M3b V4a, M3b  

D. 
Metakogntiv 
kunskap 

      

K = kursmål, G = Godkänt, V = Väl Gokänt, M = Mycket Väl Godkänt 

 
2.2 Lärarnas syn på betygens kunskapsformer 
Bengt använder uttrycket grundkunskaper när han beskriver varför han använ-
der prov. Detta skulle vara för G-nivån. För högre betyg skulle det behövas mer 
”utredande” frågor. Bengt talar också om bildningsidealet och definierar det 
som en allmänbildning, att man förstår ”lite hur saker och ting fungerar”, det är 
viktigt för då ”har man det lättare i samhället. [---] Man ska kunna titta på 
Aktuellt och A-ekonomi och kunna förstå vad de pratar om.” Detta skulle vara 
en slags grundläggande förståelse. Bengt talar om ”apkunskaperna”, vilka han 
definierar som att man vet betydelsen av grundläggande begrepp och att man 
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använder rätt ord på rätt begrepp, vilket är enkelt att mäta. Andra kunskapsfor-
mer är förståelse och att se sammanhangen, att kunna se vad som ”händer om 
man gör så här istället”, samt om elevernas abstrakta tankar. Dessa kunskaps-
former kopplar Bengt till de högre betygen.  
 
Sara beskriver betygsnivån Godkänt som ”att kunna beskriva händelseförlopp, 
kunna använda relevanta fakta och använda källor på ett korrekt sätt.” För VG 
krävs analys, reflektion och att kunna värdera det man har läst. Analysera 
nämns också för MVG, men kompletteras, efter att hon har läst i betygskriteri-
erna, med att dra slutsatser och använda källor på ett kritiskt sätt. 
 
När Per beskriver olika kunskapsformer som kan mätas i prov talar han om vik-
ten av analytisk förmåga, vilket det också krävs ett visst mått av även för betyg-
et Godkänt. Detta behövs så att man förstår samhällsbilden. ”Det är ju inte 
bara att kunna rabbla en massa företeelser utantill, utan det gäller också att man 
vet hur vissa saker fungerar.” Eleverna ska också kunna diskutera sig fram till 
hur saker fungerar, vilket motsvarar VG-kunskap, för MVG krävs att det finns 
ett problem att lösa. I prov ska eleverna inte bara upprepa boken eller läraren, 
utan visa på ett eget tänkande och kunna utveckla, vilket krävs åtminstone för 
de högre betygen, ”talar man bara om vad jag har sagt så är det inte alls säkert 
att man klarar av ett MVG.” Per beskriver betygsstegen som att på Godkänt har 
eleverna en översiktlig grundsyn, de kan ”svara på frågor” och kan ”diskutera 
någonting lite”. För MVG ska de ha förstått och kunna använda kunskaperna i 
ett eget tänkande, de kan vidareutveckla, analysera och diskutera, vilket de ”inte 
klarar fullt ut, men kan det till en viss del på VG-nivån.”  
 
Godkänt innebär för Lisa att eleverna visar en grundförståelse för olika prob-
lem, att de har kunskap om demokrati och vad ett rättssamhälle innebär samt 
att de kan diskutera på en grundläggande nivå ”vad det är”. För ett Väl God-
känt krävs förmåga till diskussion, reflektion, att kunna se för- och nackdelar 
med olika saker och att kunna jämföra. Ett MVG är ”snäppet vassare”, och 
eleverna ska kunna komma med egna förslag och kunna granska kritiskt. De ska 
kunna söka fakta själva och bedöma källkritiskt: ”vad är sant och inte sant.”  
 
Tomas talar om enkla frågor där eleverna visar att de kan begrepp. Sedan kom-
mer svårare frågor där de kan använda begreppen och därefter ännu svårare där 
de kan resonera med hjälp av begreppen och genom detta visa på någon slags 
färdighet eller förtrogenhet. Tomas beskriver betygsnivåerna med hjälp av en 
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graf. På den ena axeln finns detaljkunskaper, begrepp eller utantillkunskaper, 
senare kallar Tomas detta för sakkunskaper. På den andra axeln handlar det om 
att se samband och komplexitet. Ju fler repetitiva inlärningssvar man kan, desto 
mer rör man sig längs den ena axeln, men detta kan aldrig ge mer än ett God-
känt betyg. För ett högre betyg måste eleverna också kunna peka på lite sam-
band, men de måste också ha en del begrepp, en ”verktygslåda”, för att kunna 
få ett VG. Om man behärskar båda dessa på en hög nivå så kan man nå upp till 
ett MVG.  
 
När Tomas ska förklara skillnaden mellan olika betyg så använder han bilder ur 
fablernas värld. Godkänt representeras av papegojan, ”Polly vill ha kex”, vilket 
senare definieras som faktakunskap, och VG av räven som är listig och klurig, 
MVG representeras av den kloka ugglan. Detta hjälper eleverna att se skillnaden 
mellan betygen: ”listig och klok, det är inte riktigt samma sak. Och papegojan 
då, det förstår de också”.  I prov tar sig detta uttryck genom att Godkänt testas 
genom vanliga ”trivial pursuit-frågor”, VG genom att kunna sätta begrepp i 
samband med varandra och visa förståelse, MVG är mer resonerande frågor. 
De högre betygen kräver mer reflekterande svar. 
 
David talar om flera olika kunskapskvaliteter när han beskriver skillnaden 
mellan olika betygsnivåer. För den godkända nivån ska eleven kunna visa upp 
en grundläggande förståelse för ämnet, vilket innebär att man har grundlägg-
ande faktakunskaper och förståelse, ”att man har de här grundkomponenterna 
som man ser som viktiga”. Det kallar David för enklare sammanhang, att eleven 
på något sätt kan redogöra för och förklara de viktigaste delarna i ämnet. För de 
högre betygen krävs det mer av analys och en djupare förståelse för ämnet. 
Eleven ska själv kunna studera och analysera frågor, kunna jämföra och se skill-
nader och likheter, kunna dra egna slutsatser och komma med egna förslag, 
samt ”att se att ett plus ett ibland blir tre”. Vidare ska eleven kunna argumen-
tera, kunna utgå från sig själv och sina egna åsikter, men samtidigt kunna se från 
olika perspektiv på ett och samma problem. 
 
2.2.1 Analys av lärarnas utsagor om betygen 
Det finns stora likheter i hur dessa lärare uttrycker sig om de olika betygsstegen. 
Alla är inne på att Godkänt främst handlar om någon slags grundkunskaper. 
Med detta menas främst att eleverna kan förklara begrepp och beskriva olika 
fenomen. Detta motsvarar i taxonomin kategorin minnas fakta- och begrepps-
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kunskap (A1/B1) eftersom begrepp i detta sammanhang främst tycks syfta på 
att kunna terminologin och/eller olika kategorier eller också, som Sara uttrycker 
det, att kunna beskriva händelser, vilket motsvarar specifika detaljer. Kategorin 
minnas blir också tydlig med uttryck som apkunskaper, detaljkunskaper, utantill-
kunskaper eller att Godkänt symboliseras av papegojan. De talar också om enk-
lare sammanhang. I någon mån kan det också handla om att minnas begreppskun-
skap, både vad gäller att kunna beskriva mer komplexa fenomen och att kunna 
kategoribegrepp, Lisa talar till exempel om lite mer komplexa fenomen som 
demokrati och rättssamhälle.  
 
Några av lärarna använder uttryck för Godkänt som hör till andra kategorier i 
taxonomin. David talar om grundläggande förståelse för begrepp, vilket skulle 
kunna kategoriseras som att förstå fakta- och begreppskunskap (A2/B2). Det beror 
på om han egentligen menar att de kan återge begreppens definitioner, vilket är 
att minnas, eller om han menar att de ska ha tillgodogjort sig begreppen och till 
exempel kunna exemplifiera dem, vilket inte framgår av intervjun. Per menar att 
eleverna ska ha ett visst mått av analys redan på Godkäntnivån och att de ska 
kunna diskutera ”någonting lite”. Det är osäkert vad som menas med uttrycket 
”ett visst mått av analys”, men en bokstavlig tolkning placerar det i kategorin 
analysera fakta- och begreppskunskap (A4/B4). Diskutera ”någonting lite” tolkar 
jag som att kunna se från olika håll, vilket kategoriseras som att värdera fakta- 
och begreppskunskap (A5/B5). Sara talar om att eleverna ska kunna använda 
fakta. Det bör dock inte kategoriseras som tillämpa, eftersom det mer handlar 
om processer eller teorier, utan som förstå fakta- och begreppskunskap (A2/B2), 
till exempel att eleverna kan exemplifiera fakta (terminologi och/eller katego-
rier). Hon talar också om att kunna använda källor korrekt, vilket handlar om 
den samhällsvetenskapliga metoden, det vill säga procedurkunskap. Att använda 
källor korrekt bör innebära att veta vilka källor som finns och att kunna hantera 
dem, till exempel sammanfatta det viktigaste, vilket placerar detta i att förstå 
procedurkunskap (C2). Sammantaget är dock den gemensamma bilden en tonvikt 
på att minnas fakta- och begreppskunskap, främst genom att eleverna ska kunna 
ämnets terminologi och kategorier, det vill säga begreppen. 
 
Ett återkommande uttryck för de högre betygen är förståelse, till exempel talar 
Bengt om sammanhangen, vilket mer handlar om strukturer än specifika detalj-
er. David och Lisa talar om att eleverna ska kunna jämföra och se likheter och 
skillnader, vilket i taxonomin motsvarar att förstå fakta- och begreppskunskap 
(A2/B2). Ett annat utryck som flera av lärarna (David, Per och Sara) använder 
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för de högre betygen är analysera. Det förväntas mer än terminologi och speci-
fika detaljer i sättet lärarna uttrycker det på. Därför hamnar det i kategorin analy-
sera begreppskunskap (B4). Per talar om att eleverna ska kunna diskutera sig fram 
till hur saker fungerar, vilket bör motsvara att särskilja och att organisera i kate-
gorin analysera.  
 
Flera av lärarna talar om att eleverna ska kunna diskutera eller argumentera, 
vilket handlar om att kunna se ur olika perspektiv eller att kunna se för- och 
nackdelar. Detta motsvarar att kritisera och kontrollera och därmed är det kate-
gorin värdera (B5), ett begrepp som Sara uttryckligen använder. Hon nämner 
också från betygskriterierna att eleverna ska kunna använda källor på ett kritiskt 
sätt, vilket också hör till att värdera, det vill säga att värdera procedurkunskap (C5).  
 
David och Sara talar också om att dra egna slutsatser, vilket bör vara att förstå 
(B2) förutsatt att det räcker med begränsade slutsatser som dras ur ett begränsat 
presenterat material. David talar också om att de ska kunna komma med egna 
förslag, vilket däremot bör motsvara att de ska generera någon form av hypotes, 
vilket faller under kategorin skapa (B6). Detta bör också motsvara Pers uttryck 
om att eleverna ska kunna lösa problem för betyget MVG. Att lösa ett problem 
kräver förmodligen både att förstå (B2), att analysera (B4) och att skapa 
begreppskunskap (B6), kanske också att värdera (B5). Detta verkar vara vad han 
menar med att eleverna kan använda kunskaperna i ett eget tänkande. 
 
David har också med ett metakognitivt perspektiv då eleverna ska kunna utgå 
från sig själva och sina åsikter i sin argumentation, det vill säga att värdera 
metakognitiv kunskap (D5). Även Bengt kan eventuellt också ha lite av det meta-
kognitiva i uttrycket om elevernas abstrakta tankar. Det är dock svårt att veta 
vad detta syftar på, det kan också handla om att eleverna ska kunna visa sin 
förmåga i att analysera eller värdera begreppskunskap.  
 
Tomas har en del svårkategoriserade begrepp, särskilt hans metafor med djuren. 
Uttrycken listig och klok är inte så tydliga och kan därför inte placeras in i taxo-
nomin. Han talar också i beskrivningen av sin graf om att eleverna ska kunna se 
samband, vilket skulle kunna handla om att organisera som handlar om att se 
hur saker hänger ihop i en helhet och därmed skulle det hamna i kategorin 
analysera begreppskunskap (B4). Han betonar dock att eleverna behöver en hel 
del begrepp (terminologi och kategorier) även för de högre betygen. 
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Gränsen mellan Godkänt och Väl Godkänt framkommer ganska tydligt i lärar-
nas utsagor. Lite förenklat är det främst att minnas som krävs för Godkänt. Det 
är dock inte lika tydligt mellan Väl Godkänt och Mycket Väl Godkänt. Båda 
betygen verkar bygga på att förstå, analysera och värdera, men att det är ”snäppet 
vassare” för MVG, som Lisa uttrycker det. Möjligen skulle det finnas med mer 
av att skapa för ett MVG också. I matrisen skulle det se ut enligt nedan. 
 
Tabell 2.  Lärarnas utsagor om olika betyg 

Kognitiva processer Kunskaps-
dimensionen 

1. Minnas 2. Förstå 3. Tillämpa 4. Analysera  5. Värdera 6. Skapa 

A.  
Faktakunskap  G (G)   (G)      

B.  
Begrepps-
kunskap 

G VG/MVG   VG/MVG VG/MVG MVG 

C.  
Procedur-
kunskap 

   (G)    (VG)    

D. 
Metakogntiv 
kunskap 

         (VG/MVG)   

Förekomst av utsagor för olika betyg i de olika kunskapskategorierna (parentes innebär att det förekommer 
någon enstaka utsaga i kategorin).  
2.3 Jämförelse mellan lärarnas utsagor, betygskriterierna och kursmålen 
Det finns en ganska stor överensstämmelse mellan lärarnas utsagor om betygen 
och betygskriterierna. Både lärarna och kriterierna lägger stor vikt vid att minnas 
fakta- och begreppskunskap för Godkänt. En viktig skillnad är dock att betygs-
kriterierna även har med att förstå för G, vilket inte alla lärarna uttrycker. Vidare 
finns det G-kriterier för att minnas och förstå procedurkunskap, vilket de flesta lär-
arna inte omnämner, vilket också gäller procedurkunskaper för de högre betygen. 
 
För VG nämner såväl lärarna som kriterierna kunskaper i att analysera och 
värdera begreppskunskap. Båda har också analysera, värdera och skapa begreppskunskap 
för MVG. En skillnad är att lärarna i större utsträckning betonar att förstå är för 
de högre betygen, medan kriterierna främst knyter detta till G, även om det 
finns ett kriterium för MVG i denna kategori. Det finns ingen motsvarighet till 
metakognitiv kunskap i kriterierna, men det var endast en lärare som tydligt 
uttryckte sådan kunskap. 
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Det är däremot en större skillnad mellan lärarnas utsagor och kursmålen, vilka 
har med högre kognitiva förmågor som att tillämpa, analysera och värdera begrepps-
kunskap. Detta är inget som lärarna i studien lyfter fram. Kursmålen är inte 
något som de flesta av lärarna tar upp under intervjun och en möjlig förklaring 
är att lärarna inte ser målen som något eleverna måste ha uppfyllt för att få 
Godkänt, utan mer som mål att sträva mot. Detta är i överensstämmelse med 
vad som sägs i gymnasieförordningen och i Skolverkets kommentarmaterial.  
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3 Lärarna och provens användning 
I detta avsnitt redovisas vad lärarna i studien säger om i vilket syfte de använder 
sina prov. Prov kan användas på olika sätt och i olika syften. De kan användas 
för att ge underlag för betygsättning (summativt) eller som en del i en lärprocess 
(formativt). Vidare redovisas vilka möjligheter och begränsningar som lärarna 
ser med prov, vilka kunskapsformer de anser är möjliga att testa med prov.  
 
3.1 Provens funktion 
För Bengt är prov främst ett sätt att testa Godkäntnivån, att eleverna har grund-
kunskaperna. På så sätt ser han om han fått med sig eleverna på grunderna. 
Samtidigt kan eleverna få högre betyg genom proven: ”de som alltid skriver bra 
på proven men har svårt att uttrycka sig muntligt, de får ju inte sämre betyg”. 
Bengt använder också prov som examinerande moment för att mäta elevernas 
kunskaper inför betygsättningen och provens frågor ska utformas utifrån vad 
som ska bedömas. 
 
Liksom Bengt anser Sara att proven främst fungerar för att mäta de tydligt mät-
bara målen, vilket innebär kriterierna för Godkänt. Proven används alltså för att 
testa elevernas kunskaper för att ge ett betygsunderlag. Även om Sara gärna 
använder andra examinationsformer för att mäta kriterierna för de högre betyg-
en finns en viss möjlighet att visa dessa betyg även på hennes prov.  
 
Proven utgör betygsunderlag även för Per, för att se vad eleven kan för någon-
ting. Han menar att genom proven får han veta precis var eleven står kunskaps-
mässigt sett, därför att:  

eleverna försöker nog helgardera sig för det mesta, så de tar upp så mycket de bara kan. 
Du får ju aldrig för lite information. Får du väldigt lite information så kan inte eleven 
mer än så. Du kan nästan vara säker på att eleverna gör allt de kan för att täcka frågan. 
Kan de inte täcka frågan så har de faktiskt inte löst uppgiften och då ser jag ju det.  

Per menar att prov är nödvändigt som betygsunderlag, skulle man kunna 
”strunta i provet och sedan istället använda tiden till att diskutera och ändå höra 
vad eleven kan för någonting så är det mycket vunnet, men så långt har vi inte 
kommit i utvecklingen som människor.” Proven används också som stimulans, 
en piska, för att eleverna ska kunna nå sin kunskap, de får eleverna att läsa på 
ordentligt. Samtidigt betonar Per att det inte bara får vara prov, utan lärare 
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måste vara lyhörda för elevernas kunskaper på andra sätt, alla elever klarar inte 
av att få ner vad de kan på papper. 
 
Lisa använder proven i slutet av ett arbetsområde för att ”helt enkelt få 
bekräftat att eleverna kan det jag tror att de kan”. Proven används alltså som 
underlag för betygsättningen. Hon menar också att proven ger alla en chans att 
”komma till tals”, vilket inte alla kan i klassrummet och hon nämner att en del 
presterar bättre på prov, de som kanske inte är så muntligt aktiva.  
 
Det som är bra med prov, vilka används som underlag för betygsättningen, är 
att de innebär att samma mätmetod används för alla, enligt Tomas. Han menar 
att alla får samma förutsättningar och det blir ett mer rättvist betyg. ”Samma 
prov, samma frågor, samma bedömning och så i bästa fall då kan man sålla 
fram vilka som är värda ett G, VG eller MVG eller ett IG”.  
 
David uttrycker att proven tjänar som examination på en del av kursen, vilket 
innebär att de utgör en grund för betygsättningen. David lyfter också fram att 
prov är bra i jämförelse med fördjupningsarbeten där det kan vara svårt att veta 
om eleven egentligen har lärt sig någonting. Detta visas bättre i prov: ”då ser 
man exakt vad man kan.” Dock ställer sig David frågan hur länge eleverna be-
håller den kunskapen och konstaterar att det vore en intressant fråga att forska 
om. David motiverar sitt användande av prov med att det passar vissa elever, 
men betonar också vikten av att ha olika examinationsformer.  
 
3.1.1 Jämförelse av provens funktion 
Det visar sig tydligt att alla sex lärarna använder prov som underlag för betyg-
sättningen. Bengt och Sara menar visserligen att prov främst är lämpliga för att 
mäta elevernas kunskaper för betyget Godkänt, men båda använder ändå prov 
för att också kunna sätta de högre betygen. Det är bara Per som pratar om 
proven som en stimulans för eleverna, för att motivera dem att läsa. David och 
Lisa talar om vikten av olika examinationsformer eftersom eleverna är olika och 
prov inte passar alla. Detta kan möjligen ses stå i motsats till vad Tomas 
uttrycker då han menar att prov är en rättvis examinationsform då alla testas på 
samma sätt. Lisa uttrycker i linje med detta att prov ändå ger alla chansen att 
visa sina kunskaper, alla kommer inte till tals i klassrummet. 
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3.2 Provens möjligheter 
Det som är enkelt att testa i ett prov är Godkäntnivån, enligt Bengt. Det inne-
bär vad han kallar apkunskaperna, det vill säga grundläggande begrepp, att elev-
erna vet vad de står för och att de kan använda rätt ord på rätt begrepp. Han 
tycker att det är svårare att se elevernas förståelse och sammanhangen, dels för 
att de frågorna är svårare att ställa, dels för att det är svårt att bedöma svaren. 
Det är dock möjligt att testa dessa kunskapsformer. Det är främst lärarnas 
arbetstid som begränsar, men också tiden eleverna har att skriva provet på. 
Annars skulle Bengt kunna tänka sig ett prov där eleverna fick använda flera 
olika hjälpmedel som böcker och internet för att lösa olika uppgifter i ett prov. 
Då skulle kanske elevernas förståelse testas på ett bättre sätt. Enligt Bengt vore 
det ideala provet ett slutprov där eleverna visar att de har förstått hela kursen 
och dess innehåll. Det är ju egentligen de kunskaper som eleverna har vid avslu-
tad kurs som betyget ska grundas på. Dessutom är samhällskunskap en helhet i 
slutändan, även om man läser det i olika delar. 
 
Kunskaper som är svåra att testa i prov är elevernas förmåga att i praktisk hand-
ling kunna tänka demokratiskt, menar Bengt. Muntliga redovisningar och aktivi-
tet i klassrummet är bättre för att eleverna ska kunna visa att de kan diskutera. 
Elevernas förmåga att dra slutsatser ur ett större material lämpar sig mer för 
uppsatser och rapporter. De visar mer hur eleverna tänker och resonerar runt-
omkring och hur långt i mognadsprocessen de har kommit. Ett problem är 
dock att det är så lätt att fuska genom att hämta färdiga arbeten på internet och 
det tar för lång tid att kontrollera. Bengt tycker att det är tråkigt att alltid behöva 
misstänka att folk fuskar. 
 
Det första Sara nämner om det ideala provet är att det ska vara lätträttat, främst 
för att hon tycker att det är tråkigt att rätta prov. Därför vore det bra om prov-
en kunde ge roliga svar, att eleverna kunde göra något kreativt med ämnet, att 
de tänkte nytt, stort och annorlunda. Hon har dock ingen aning om hur man 
skulle utforma något sådant. Vidare är det viktigt att provet mäter det man har 
tänkt att det ska mäta, att det ger det underlag som läraren vill ha. Proven kunde 
gärna innehålla något moment av klurighet. Det skulle kunna vara samvets-
frågor där eleverna får fundera och ta ställning, till exempel om de skulle ta ett 
svartjobb. Detta är dock inget som skulle ge några poäng på provet, utan skulle 
gå utöver själva kunskapsmätandet. 
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Ett prov skulle kunna mäta kunskapsformer som fakta, färdigheter och analys, 
även om det kan vara svårt att få en rättvis bild, det vill säga helheten är svår att 
mäta. Sara tycker dock att prov särskilt lämpar sig för fakta, det är ett enkelt sätt 
att mäta vad eleverna kan, ”för man sitter där med sitt papper och man får sina 
frågor och ger sina svar.” Prov kan egentligen mäta det mesta, men Sara menar 
att det begränsas av undervisningens arbetssätt. Om det fanns mer tid att låta 
eleverna övas i att analysera och i skrivandet så skulle det kunna användas mer 
som underlag för de högre betygen, men det upplever Sara att det inte hinns 
med. Undervisningen upptas av att hinna med det grundläggande och då känner 
Sara att hon inte hinner lägga sitt krut på analys och reflektion. 
 
Genom uppsatser med muntliga redovisningar tycker Sara att hon bättre mäter 
att eleverna kan komma fram till någonting, att de genom att resonera tillsam-
mans visar att de kan använda argument som de har med i sina uppsatser, då ser 
hon om de verkligen har förstått det de skrivit. Det mäter alltså förståelse, men 
också analys. Sara upplever, liksom Bengt, att det är problematiskt med sådana 
uppgifter eftersom allting finns på internet, och det är svårt att kontrollera. Det 
förekommer mycket fusk, enligt henne. Genom att ha seminarier får eleverna 
ändå visa att de faktiskt har läst det de själva har lämnat in. 
 
Per uttrycker att han är väldigt nöjd med de prov han använder, de är de ideala 
proven. Han motiverar detta med att han har delat upp provens frågor i en G-
del med kortsvarsfrågor och sedan VG-frågor respektive MVG-frågor. De sist-
nämnda är så pass svåra att de kräver att eleverna kan analysera utifrån en bak-
grund som ges i provet, ofta utifrån en aktuell händelse. Eleverna kan på detta 
sätt välja vilka delar av provet som skrivs beroende på vilket betyg som efter-
strävas.  
 
Det som är möjligt att testa i ett prov är, enligt Per, inte bara ”att kunna rabbla 
en massa saker utantill”, utan också att eleverna vet hur saker fungerar, att de 
förstår samhällsbilden och omvärlden samt har en analytisk förmåga. Eleverna 
kan i prov få diskutera sig fram till hur något fungerar, eller så kan de få ett 
problem att lösa. Även Per lyfter fram elevernas aktivitet på lektionerna som 
viktigt, genom diskussioner kan lärare se om eleverna verkligen förstår. Andra 
uppgifter kan testa elevernas förmåga att få fram nya kunskaper, hur de hittar 
dem, att värdera vad som är viktigt och intressant att ta upp. 
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Det som är möjligt att testa i prov är främst de faktiska faktakunskaperna, tror 
Lisa. Samtidigt är det inte så mycket faktakunskaper som krävs enligt kursmål-
en, menar hon, även om eleverna behöver ha med sig fakta om hur ett land 
styrs eller kan styras. Det är också möjligt att testa elevernas förståelse, deras 
förmåga att skapa ett eget samhällsvetenskapligt problem och ha förslag på lös-
ningar. Eleverna skulle således kunna visa på lite kreativitet. Ett idealt prov 
skulle, enligt Lisa, få ut mer av elevernas kritiska tänkande, även de som är 
svaga. Hon upplever att eleverna egentligen kan mer än de förmår visa på ett 
prov därför att de inte tror att de själva kan, eller för att de inte vågar skriva sina 
egna idéer. Detta skulle Lisa vilja testa mer, men tycker att det är svårt att göra 
på ett bra sätt. 
 
Eleverna behöver också kunna föra en diskussion och kunna fungera i ett sam-
spel med andra, vilket inte fungerar att testa i ett skriftligt prov. Det är viktigt 
att även bedöma och värdera elevernas aktivitet på lektionerna. Lisa tycker 
också att det vore bra om samhällskunskapsundervisningen kunde ge eleverna 
erfarenheter genom att den bedrevs mer på fältet. Det ger värdefulla kunskaper, 
vilka inte kan eller bör mätas. Det är sådant som bidrar till att eleverna blir bra 
medborgare och kan fungera i ett demokratiskt samhälle. Detta är varken möj-
ligt eller önskvärt att mäta i prov. Egna arbeten kan också vara bra, men Lisa 
nämner främst att det är bra för elevernas motivation, det ger möjlighet att ut-
veckla elevernas egna intressen, men hon nämner inga kunskapsformer som 
skulle kunna testas på detta sätt. 
 
Tomas är, liksom Per, ganska nöjd med sina prov. Han använder liknande moti-
veringar och menar att det som är bra är att hålla isär enkla från svåra och reso-
nerande frågor. Det är ”bra och schysst mot eleverna att ha ett gäng något 
hyggligt enkla korta frågor med korta svar, där de får känna att de kan visa att 
de kan begreppen i alla fall.” Sedan kommer en svårare del där de får visa att de 
kan använda begreppen och till sist en ännu svårare del där de får resonera lite 
mer med hjälp av begreppen. På så sätt får eleverna visa någon slags färdighet 
eller, i bästa fall, förtrogenhet. 
 
Alla kunskaper är möjliga att testa i ett prov, uttrycker Tomas, ”men om alla 
elever kan redovisa för sina kunskaper på ett skriftligt prov, det är en annan 
fråga.” Prov kan även testa elevernas förmåga att diskutera och reflektera, efter-
som de skriftligt kan diskutera med sig själva. Samtidigt är det viktigt att elever-
na kan prata för sig, debattera, visa lite energi och initiativ, vilket gör att det är 
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viktigt med muntliga framställningar och gärna också debatter. Demokrati 
handlar om att prata, tycker Tomas. Det som kan vara svårt att testa i prov är 
elevernas förmåga att arbeta med olika typer av material, bedöma tillförlitlig-
heten i olika källor och visa ett källkritiskt förhållningssätt till fakta, tolkning 
och värderingar. För detta krävs det ett skriftligt arbete av något slag. 
 
Det ultimata provet är enligt David ett prov som är tydligt kopplat till det 
eleverna har lärt sig och fungerar som en slutpunkt på det man arbetat med 
fram till dess. Han menar att en del lärare gör konstiga prov där det finns frågor 
på sådant som man inte har ”pysslat med”. Provet ska också ge möjligheter för 
eleverna att uppnå alla betygssteg. David använder prov som är uppdelade i en 
G-del och en del för de högre betygen, vilket gör att eleverna kan välja utifrån 
vilket mål man siktar på i kursen. Det vore önskvärt att eleverna blev lite glatt 
överraskade av provet, det bästa vore om eleverna också kunde lära sig något av 
frågorna, bland annat genom att de olika momenten man arbetat med inför 
provet binds samman. Samtidigt betonar David ofta att han är relativist och i 
detta sammanhang innebär det att det som är bra för en elev inte är det för en 
annan. Därmed finns det inget ultimat prov, eftersom inte alla elever har samma 
utgångspunkter. Det skulle eventuellt vara ett flexibelt prov som förändras med 
individen, men David är tveksam till att det skulle fungera rent praktiskt. Möjli-
gen skulle eleverna kunna formulera sina egna frågor utifrån sina egna uppsatta 
mål i kursen, men David frågar sig om eleverna är tillräckligt mogna för det; det 
är nog utopiskt. 
 
David menar att alla betygsstegen kan mätas i ett prov. Det är möjligt att testa 
elevernas grundläggande förståelse, att de har fakta, förståelse och de grund-
komponenter som ses som viktiga. Det kan vara att eleverna kan redogöra för 
och förklara vissa enklare sammanhang, de viktiga delarna av kursen. Detta är 
Godkäntnivån. För de högre betygen ska eleverna kunna visa analysförmåga 
och en djupare förståelse av ämnet. De ska kunna analysera och studera frågor, 
kunna se skillnader och likheter, kunna jämföra, dra egna slutsatser och komma 
med egna förslag. De ska kunna argumentera, utgå från sig själva och sina 
åsikter, men också se från olika perspektiv på ett och samma problem. David 
menar att allt detta går att mäta i prov, även om han tycker att det är svårt att 
klargöra skillnaden mellan VG och MVG, det är enklare mellan G och VG. 
 
Det är bra att låta eleverna komma med egna förslag, men det tycker David är 
svårt att mäta i prov. Detta beror dock främst på att det kan vara svårt för elev-
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erna i själva skrivsituationen, när de jobbat stenhårt med alla frågor och till sist 
sitter tomma i skallen, idéerna och fantasin är slut och reflektionen startar inte 
när det kommer en sådan fråga mot slutet. Vidare är det svårt att testa elevernas 
förmåga att analysera texter, att från flera olika källor analysera fram ett resultat 
samt att vara källkritisk . David menar att det i och för sig skulle vara möjligt att 
ge eleverna texter att analysera i ett prov, men även detta är svårt eftersom det 
är stressigt att skriva prov. Dessutom behövs det en massa olika material. Målet 
att eleverna ska kunna söka och hitta källor är inte något man kan klara i prov. 
 
3.2.1 Jämförelse av provens möjligheter 
Lärarna är överens om att prov är användbara för att testa de flesta kunskaps-
former som behövs för att ge underlag för betygsättningen, inte bara fakta, eller 
minneskunskaper som det heter i taxonomin. Bengt och Sara lyfter fram att det 
är enklast att testa grundkunskaper motsvarande G-nivån, men det är möjligt att 
testa andra kunskaper också. Flera av lärarna lyfter också fram att prov bör vara 
flexibla och därmed anpassade för olika elever. Det kan handla om att dela upp 
provet i delar för de olika betygen, vilket flera praktiserar, eller Davids ”utopi” 
om ett prov som eleverna själva konstruerar. Några betonar också vikten av att 
proven faktiskt testar det de avser att testa, det vill säga de måste vara valida. 
 
Det alla lyfter fram som problematiskt att använda prov till är att testa elevernas 
förmåga kring den samhällsvetenskapliga metoden, det vill säga procedur-
kunskaperna. Dessa testas bättre genom uppsatsskrivande. Bengt och Sara näm-
ner att denna form också bättre visar elevernas förmåga att dra slutsatser. Några 
av lärarna lyfter också fram vikten av att eleverna kan uttrycka sig muntligt, men 
också att de kan lyssna på andra, att de kan fungera i ett socialt samspel.  
 
Även om det går att testa olika kunskapsformer så kan det vara svårt i praktik-
en. Lärarna nämner olika ramfaktorer, det kan till exempel handla om faktorer i 
själva skrivsituationen för eleven, till exempel att de får blackout eller känner 
stress och nervositet. Det handlar också om organisatoriska ramar som schema, 
eleverna måste ha tid för reflektion och att kunna skriva längre svar. Det 
handlar även om lärarens arbetssituation, att ha tid att utforma uppgifter som 
kräver reflektion och att ha tid att rätta svaren. Dessa frågor behandlas vidare i 
avsnittet om ramfaktorer. 
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4 Analyser av lärarnas prov 

I detta avsnitt presenteras exempel ur lärarnas olika prov och kommentarer till 
dessa frågor. Respektive lärares prov presenteras var för sig och proven analy-
seras med hjälp av Blooms reviderade taxonomi. Provens frågor återges orda-
grant, vilket innebär att eventuella språkfel17 eller sakfel inte har korrigerats. I 
några uppgifter har lärarna använt bilder, vilka återges i stiliserad form, vilket 
dock inte förändrar innebörden i uppgifterna. Efter analysen av respektive 
lärare följer en tabell där resultaten placerats in utifrån hur de olika betygs-
nivåerna mäts i proven. Ibland anges betygen i en parentes, vilket innebär att 
det förekommer någon enstaka fråga för detta betyg i den kategorin. I 
tabellerna görs oftast ingen åtskillnad mellan VG och MVG, vilket beror på att 
lärarna oftast inte har olika uppgifter för dessa två betyg. Detta kan bero på att 
de tycker att det är svårt att skilja dessa betyg åt, det är snarare en gradskillnad 
än helt olika typer av kunskaper. David och Tomas ger i alla fall uttryck för 
sådana tankar under intervjun. 
 
Under intervjuerna hade lärarna svårt att förklara sina prov med mer generella 
kunskapsbegrepp. Ofta blev deras förklaringar och kommentarer mer konkreta 
beskrivningar av vad som förväntades i elevernas svar. Detta har inneburit en 
tolkning av vad dessa beskrivningar motsvarar i taxonomin. Samtidigt har det 
inneburit vissa fördelar då det ibland tydligare visat vad lärarna menar med be-
grepp som att analysera eller diskutera, vilka förekommer i proven. Detta tyder 
dock på att det saknas ett gemensamt och utvecklat ämnesdidaktiskt språk kring 
kunskapsformer i samhällskunskap. 
 
4.1 Bengts prov 
Bengts prov är inte uppdelade i några delar för olika betyg, utan frågorna är helt 
blandade med varandra. De är dock uppbyggda så att de första frågorna kräver 
kortare och frågorna längre fram i provet längre svar. Proven anges ge underlag 
för alla betygsnivåer, från IG till MVG. Frågorna ger poäng och betygen 
särskiljs med poänggränser. Viktningen mellan frågorna görs dels utifrån 
kvantitet, det vill säga hur mycket som förväntas i svaret, dels utifrån frågans 
betydelse. 
 
                                                 
17 Dock har uppenbara stavfel rättats, exempelvis ”stor” istället för ”står”. 
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4.1.1 Bengts prov om Sveriges styrelseskick 
I Bengts prov om Sveriges styrelseskick finns ett antal frågor som handlar om 
att eleverna ska förklara olika begrepp (terminologi) eller beskriva specifika 
detaljer, det vill säga faktakunskap. Exempel på sådana uppgifter är: 

1. Kombinera (obs inget blir över) 
   A. Politik 
   B. Proposition 
   C. Motion 
   D. Talmannen 
   E. Carl XVI Gustaf 
   F. Generaldirektör 

__ Sveriges statschef 
__ Förslag till riksdagen från regeringen 
__ Riksdagens ordförande 
__ Chef för statligt verk 
__ Förslag från enskild riksdagsledamot 
__ Det som gäller staten 
__ Föreslår ny statsminister 
__ Vår kung

 
4. Vilka är våra fyra grundlagar? 

Bengt kommenterar dessa med att det handlar om att eleverna ska kunna 
grundläggande begrepp, det testar begreppsförståelsen. Dessa frågor handlar 
dock inte om förståelse som det definieras i taxonomin, utan det handlar om att 
eleverna ska känna igen eller komma ihåg. Det finns både flervalsfrågor, vilka 
innebär att känna igen (exempelvis uppgift 1 ovan) och frågor där eleverna 
själva får formulera svaret (exempelvis uppgift 4 ovan). Dessa frågor kategori-
seras således som att minnas faktakunskap (A1). Det Bengt menar med begrepps-
förståelse tycks således handla om att minnas begreppens definitioner.  
 
Det finns flera frågor i kategorin att minnas begreppskunskap (B1), exempelvis:  

6. Beskriv ett ärendes väg genom riksdagen (Från proposition till riksdagsskrivelse). 
7. Förklara följande begrepp:  
   A) Majoritetsregering  
   B) Koalitionsregering 
12. Ange de sex regler som varje demokratiskt land måste följa (demokratins regelbok). 

Uppgift 6 handlar om en struktur, uppgift 7 om kategorier samt uppgift 12 om 
en princip. 
 
Det finns några uppgifter som testar andra kognitiva kunskaper. Uppgift 218 
handlar om kategorier (begreppskunskap) och består av tre delar: 

Det finns två typer av valssystem proportionella val och val i enmansvalkretsar. 
A. Vilka för och nackdelar finns det med respektive valsystem? 
B. Vilket system har vi i Sverige? 
C. Förklara kort grunderna i det svenska systemet.  

                                                 
18 Bengt kommenterar under intervjun att denna frågeformulering är en äldre version, det finns ju fler 
valsystem, vilket det står i hans nyare prov. 
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När Bengt kommenterar frågan upprepar han att det handlar om att eleverna 
ska kunna se för- och nackdelar. Detta handlar om att kunna kritisera, och pla-
ceras i att värdera begreppskunskap (B5). Nästa del i uppgiften är att tala om vilket 
system vi har i Sverige, vilket de har fått veta i undervisningen och därför blir 
det att känna igen. I detta fall blir det en specifik detalj och inte en kategori och 
därför handlar det om att minnas faktakunskap (A1). Uppgift C innebär också att 
komma ihåg, men samtidigt sägs att svaret ska vara kortfattat. Detta kan 
innebära att eleverna ska sammanfatta, vilket är en underkategori till att förstå. 
Valsystem är strukturer och frågan placeras i att förstå begreppskunskap (B2).  
 
Undervisningen har betydelse för hur uppgift 5 ska tolkas: 

En grundlag kan endast ändras om man har två på varandra likalydande beslut med ett 
riksdagsval emellan. 
A. Ange några skäl till varför man har denna ordning. 
B. Tycker du att detta system är bra? (motivera ditt svar) 

Bengt kommenterar denna fråga med att eleverna ska ta ställning. Han exempli-
fierar med diskussionen då tryckfrihetsförordningen skulle ändras vad gällde 
frågan om barnpornografi kontra tryckfriheten, ”ibland så skulle man vilja 
ändra väldigt fort och varför bör man inte kunna göra det då, vad är det, bra 
eller inte?” Om detta hade varit en ny situation för eleverna hade det handlat 
om att dels förklara (ange skäl), vilket är kategorin förstå faktakunskap (A2), dels 
att värdera begreppskunskap (B5). Dock hade de fört sådana resonemang i under-
visningen enligt Bengt, liksom även olika skäl till varför en grundlag ändras på 
detta sätt. Det kan naturligtvis vara så att de elever som lyckas bra med denna 
uppgift har förstått och kan göra en egen värdering, men eftersom det har tagits 
upp i undervisningen så går uppgiften att lösa med gott minne. Den första 
delen handlar om en specifik del, det vill säga den specifika regeln i Sverige, 
medan den andra delen, att det ska vara svårt att ändra en grundlag, handlar 
mer om en princip. Första frågan blir således att minnas faktakunskap (A1) och 
den andra att minnas begreppskunskap (B1). Det som är nytt i uppgiften är det 
egna ställningstagandet, vilket kräver någon form av värdering från eleverna. 
Det innebär att frågan kategoriseras som att värdera begreppskunskap (B5). 
 
I uppgift 13 ska eleverna nämna ”minst två problem med demokrati samt ange 
möjliga lösningar på dessa.” Det handlar om principen om demokrati, vilket är 
begreppskunskap. Bengt kommenterar den: 

B Ja tanken är ju då att man ska se att utgångspunkten är att det finns ett antal dåliga 
sätt att styra ett land, det minst dåliga är demokrati. Vi har väl gått igenom en del 
sådana saker, men tanken är väl att man kan ta fram någonting, om det är risk för 
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minoritetsförtryck och att man kan lösa det genom att man har lagstiftning som 
förhindrar sådana saker. 

I  De här lösningarna som eleven ska föreslå, är det någonting som de får komma på 
helt själv eller har de läst eller stött på det tidigare också? 

B  Nja, delvis har vi naturligt, vissa saker har vi ju pratat om, problem med demokrati 
och vissa saker, så att det är ju också en sådan där sak att man ser ju vilka som är 
kreativa och vilka det är som bara suttit och lyssnat, vilka som varken är kreativa 
eller har lyssnat. 

Av Bengts kommentar verkar det som att uppgiften kan lösas både genom att 
komma ihåg från undervisningen, och genom att vara kreativa. Det kreativa 
innebär att eleverna kan kritisera, det vill säga värdera begreppskunskap (B5) och 
att komma på egna lösningar motsvarar generera i skapa begreppskunskap (B6). 
Samtidigt kan de som hängt med i undervisningen lösa den genom att minnas 
begreppskunskap (B1). 
 
Sammanfattningsvis kategoriseras nästan alla uppgifter i detta prov som att 
minnas fakta- och begreppskunskap, med undantag av två inslag av att värdera 
begreppskunskap. Möjligen finns också ett kreativt inslag av skapa i den näst sista 
uppgiften. 
 
När Bengt ombeds peka ut vilka frågor som han menar har större betydelse för 
de högre betygen så nämner han frågorna 2 (främst då den första delen att se 
för- och nackdelar), 5 och 13, dessa har också i taxonomin placerats i mer 
komplexa kognitiva kategorier, fråga 2 och 5 innebar att värdera begreppskunskap. 
Fråga 13 kan visserligen lösas av dem som lyssnat, som Bengt uttrycker det, 
men också av de kreativa som kan värdera och skapa begreppskunskap. I detta prov 
är dock varken poängen som varje fråga kan ge eller poänggränserna för de 
olika betygen angivna, vilket gör att det inte går att utläsa om eleverna skulle 
kunna nå högre betyg enbart genom att minnas. Bengt uttrycker att i hans prov 
krävs normalt att eleverna har ungefär hälften rätt för Godkänt, så för detta 
betyg räcker det helt klart med att minnas. 
 
4.1.2 Bengts prov om samhällsekonomi 
Även Bengts prov om samhällsekonomi innehåller flera frågor som handlar om 
att minnas fakta- eller begreppskunskap. Exempelvis handlar de första fem frågor-
na, vilka är flervalsfrågor, om terminologi (till exempel räntegap, budgetunder-
skott och BNP per capita). Det handlar om att känna igen svaren och därmed 
är det att minnas faktakunskap (A1). Dessa frågor kommenteras som att de är 
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lätta att rätta och att de handlar om att kunna ”sådana här grunder”, vilket 
syftar tillbaka till Bengts tanke om grundläggande begreppsförståelse.  
 
Bengt har återigen tagit upp en hel del i undervisningen av det som krävs i en 
del uppgifter. Uppgift 6 innebär att eleverna ska nämna ”minst fyra brister med 
att använda bruttonationalprodukten (BNP) som ett mått på välståndet i ett 
land.” Bengt kommenterar detta enligt följande: 

Ja, det är ju det här, resonerande kring att hur skulle man kunna tänka sig, vad mäter 
BNP och det är ju någon form av värde. Skulle man kunna ha det bra utan att det finns 
något att fördela och skulle det kunna finnas saker att fördela som inte har ett värde 
som räknas i BNP. Jag menar, man skulle kunna tänka sig en söderhavsö där frukterna 
växer på träd och ramlar ner bredvid och du äter, så skulle du kanske leva gott utan att 
du behövde ha någon penningekonomi i stort sett överhuvudtaget. Och hur räknar man 
då? 

Detta skulle kräva av eleverna att de både har förstått hur BNP fungerar och att 
de skulle kunna kritisera detta, förutsatt att detta var nytt för eleverna. Bengt 
förklarar dock att eleverna har mött detta i undervisningen och läroboken, 
vilket gör att frågan ska kategoriseras som att minnas faktakunskap (A1), då BNP 
klassas som terminologi. Han påminner sig om att han har haft en MVG-fråga 
där eleverna fick resonera om det skulle gå att ha högt välstånd utan en hög 
BNP. Om frågan hade varit ställd så skulle det ha krävt att eleverna hade 
kunnat dra en slutsats (ur ett presenterat material, det vill säga lärobok och 
undervisning), vilket skulle vara att förstå faktakunskap (A2), men nu är inte 
frågan i detta prov formulerad på detta sätt. 
 
Uppgift 7 handlar om att rita diagram med utbuds- och efterfrågekurvor och 
skriva förklaringar vid dessa utifrån sex olika frågor: 

A. Var jämviktspriset hamnar. 
B. Vad händer vid en prisreglering (t.ex. att staten bestämmer priset) om priset sätts för 
lågt? 
C. Hur påverkar en inkomstökning pris och producerad kvantitet av en vara. 
D. Hur påverkar en rationalisering pris och producerad kvantitet av en vara. 
E. Vad menas med ett utbudsöverskott? 
F. Visa vad som händer med pris och kvantitet, om man får ett kraftigt minskat utbud 
på en vara med väldigt låg priselasticitet (priskänslighet)? 

Eleverna får alltså flera exempel som de ska förklara med hjälp av modellen om 
utbud och efterfrågan. Detta skulle kunna vara ett exempel där eleverna ska 
applicera modellen om utbud och efterfrågan, det vill säga tillämpa begreppskun-
skap (B3). Bengt menar att ”i förlängningen så är det ju så här att på något sätt 
att de som har förstått det där att förstå hur: varför sätter man ett visst pris”, 
vilket skulle kunna kategoriseras som att förstå begreppskunskap (B2). Han säger 
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dock än en gång att eleverna har mött alla dessa exempel i uppgiften tidigare, att 
de har gjort dem förut. Alltså går det att klara uppgiften genom att minnas 
begreppskunskap (B1).  
 
Uppgift 9 har dock hanterats annorlunda:  

9. Hur kan man använda finanspolitik som ett medel att hålla inflationen på en stabil 
nivå? (Om man nu kan det)  

Bengt kommenterar denna uppgift: 
Här har vi ju pratat lite om då, finanspolitik och sådana saker, men mera då för att hålla 
sysselsättningen och sådana saker i gång, för jag har väl inte pratat så mycket just mot 
inflationen utan det är något man kanske då får dra egna slutsatser till. 

Denna gång är det inte bara att komma ihåg från boken eller genomgångarna, 
utan eleverna ska själva dra slutsatser ur det presenterade materialet. Det hand-
lar om att kunna se en struktur, hur det hänger ihop, och därmed är det att förstå 
begreppskunskap (B2).  
 
Sammanfattningsvis kategoriseras alla uppgifter utom en som att minnas fakta- 
eller begreppskunskap, en fråga kräver också att förstå begreppskunskap. I detta prov 
finns poängen för de enskilda frågorna utsatta, men inte poänggränserna för de 
olika betygen. Bengt har dock uttryckt principen om hälften rätt för Godkänt. 
Maxpoängen är 38 poäng och den enda frågan som kräver något annat än att 
minnas kunde ge 2 poäng. Det innebär rimligen att åtminstone betygen G och 
VG kunde uppnås genom att minnas och troligtvis även MVG om inte 
poänggränsen var så snävt satt att det krävdes 37 poäng för detta betyg, det vill 
säga eleverna måste förutom att ha alla rätt på alla minnesfrågor ha en poäng på 
frågan som krävde förståelse. 
 
4.1.3 Sammanfattning av Bengts prov 

I stort sett bekräftas bilden från förstudien av Bengt. Han säger själv att hans 
prov främst testar begreppskunskap, det han kallar den grundläggande förståel-
sen. Detta motsvarar i taxonomin att minnas fakta- och begreppskunskap. Det 
finns några frågor som skulle kunna kräva mer komplex kognitiv förmåga som 
att förstå, tillämpa, värdera och eventuellt skapa, men utifrån Bengts utsagor har 
eleverna redan mött de resonemang som krävs i uppgifterna och därför räcker 
det med att minnas.  
 
Betygsmässigt kan Bengts elever troligtvis få sina prov bedömda på alla betygs-
nivåer enbart genom att minnas utifrån läroboken och undervisningen, åtmin-
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stone i avsnittet om ekonomi. Bengt angav att prov kan testa andra kunskaps-
former som att förstå, analysera och värdera, men i sin praktik gör han detta i 
ytterst liten omfattning. Analysera förekommer inte alls i de inskickade proven. 
 
Tabell 3.  Kunskapsformer i Bengts prov 

Kognitiva processer Kunskaps-
dimensionen 

1. Minnas 2. Förstå 3. Tillämpa 4. Analysera  5. Värdera 6. Skapa 

A.  
Faktakunskap  

G 
VG/MVG      

B.  
Begrepps-
kunskap 

G 
VG/MVG 

VG/MVG   (VG/MVG) (VG/MVG) 

C.  
Procedur-
kunskap 

      

D. 
Metakogntiv 
kunskap 

      

Förekomst av uppgifter för olika betyg i de olika kunskapskategorierna (parentes innebär att det förekommer 
någon enstaka uppgift i kategorin).  
4.2 Saras prov 
Saras prov om Sveriges styrelseskick är inte uppdelat i särskilda frågor för olika 
betyg, utan det är ett sammanhållet prov med poäng för de olika frågorna och 
poänggränser mellan betygen. Det är avgränsat till att testa kunskaper motsvar-
ande betygen Godkänt och Väl Godkänt. Provet om samhällsekonomi är, till 
skillnad från det andra provet, uppdelat i en del för betyget Godkänt och en del 
för de högre betygen. G-delen är obligatorisk, men eleverna väljer själva om de 
vill skriva på delen för de högre betygen. G-delen har poäng för de enskilda 
frågorna, medan den andra delen bedöms med betygen. Det avgörande är den 
kvalitativa skillnaden i elevernas svar, vilket dock kan vara svårt. Sara säger: 

Ja, det, och det är ju här det svåra kommer in i samhällskunskap för att det blir ju 
jättesvårt, för de kan ju ha skrivit om samma sak men det är ju hur de har skrivit om 
den här saken som avgör om det blir VG eller MVG. Och så kommer en elev och 
säger: men jag skrev ju om det här, men jag fick bara VG, och hon fick MVG. Ja, men 
genom sättet hon har skrivit så har hon visat större förståelse och analyserat bättre och 
djupare än du. Ja, men jag har skrivit ungefär samma sak. Ja, jättesvårt, och jag har inget 
bra svar på det… 
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När det gäller poängfrågorna förklarar Sara att det är två faktorer som påverkar 
hur mycket poäng som ges på en fråga, dels hur mycket som förväntas i svaret, 
det vill säga kvantiteten, dels frågans betydelse i ämnesområdet.  
 
4.2.1 Saras prov om Sveriges styrelseskick 
Saras prov om Sveriges styrelseskick har ett antal frågor som handlar om att 
förklara olika ord (terminologi) och att kunna redogöra för olika specifika 
detaljer, det vill säga minnas faktakunskap (A1). Exempel på terminologi är upp-
gift 1 där eleverna ska förklara tolv olika ord: proposition, motion, parlamen-
tarism, monarki, demokrati, koalitionsregering, votering, statsråd, misstroende-
förklaring, konservatism, proletär samt mandatperiod. Sara säger att frågan 
testar ”basic ordkunskap”. Uppgift 2, ”Vilka är våra 4 grundlagar?”, är exempel 
på specifika detaljer. Detta stämmer också med vad Sara själv säger, nämligen 
att det är faktafrågor. 
 
Det finns också uppgifter som handlar om att minnas begreppskunskap (B1). I 
uppgift 4 ska eleverna berätta vad de vet om liberalismen och uppgift 5 lyder: 
”Vilken var Marx och Engels vision/drömbild av samhället” Båda dessa hand-
lar om att komma ihåg teorier. Ytterligare ett exempel är uppgift 7: 

Beskriv ett ärendes gång i riksdagen från förslag till förverkligande. Följande ord bör 
avvändas och förklaras: betänkande, debatt, förslag, proposition, kammaren, ledamot, 
motion, remiss, riksdagsskrivelse, utredning, utskott och votering. 

Sara anser att eleverna i denna fråga ”kan visa att de faktiskt har förstått hur det 
går till”. Hon säger alltså att frågan bör placeras i kategorin att förstå. Det under-
lättar säkert att svara på frågan om eleverna har förstått, men utifrån taxonomin 
handlar uppgiften om att komma ihåg en struktur, men också en terminologi. 
Detta innebär att denna fråga placeras i både att minnas begreppskunskap (B1) och 
faktakunskap (A1).  
 
Sedan finns en lite annorlunda formulerad uppgift: 

9. Vem kan tänkas säga vad? 
a) Vill du bli miljöminister? 
b) Nu måste jag skynda mig till voteringen! 
c) Ert parti har fått 40% av rösterna. Vill du försöka bli statsminister? 

Denna uppgift är ett försök till en klurighet, säger Sara, där eleverna får tänka 
efter. Hon säger vidare: 

alltså de måste ju ha förstått det de har läst. De får använda kunskaperna på ett annat 
sätt, men jag kan inte påstå att de direkt, alltså att veta att talmannen utser 
statsministern, så, det krävs ju att man har förstått det man har läst. 
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Innehållet är att betrakta som specifika detaljer. Kognitivt motsvarar uppgiften i 
taxonomin att kunna klassificera, vilket är en del av att förstå faktakunskap (A2) 
och därmed stämmer det med vad Sara själv uttrycker om förståelse. 
 
Undervisningen påverkar tolkningen av uppgift 10: 

Den svenska statsförvaltningen finns på tre olika nivåer. Ange vilka dessa är och ge ett 
exempel på statsförvaltning inom varje nivå  

Detta skulle också kunna vara att exemplifiera, men Sara förklarar att eleverna 
har mött exemplen tidigare och hon säger att ”det räcker med att minnas något 
de har läst”. Frågan ska därför kategoriseras som att minnas faktakunskap (A1), 
då den handlar om specifika detaljer. 
 
Sammanfattningsvis består detta prov till största delen av frågor i kategorierna 
att minnas fakta- och begreppskunskap. Det enda undantaget är uppgift 9 som ock-
så testar förståelse. Provet är tänkt att testa kunskaper för både betygen God-
känt och Väl Godkänt. Sara kommenterar dock i intervjun allmänt sitt prov och 
säger att: 

det här skulle jag väl säga är ett typiskt G-prov. Alltså det är ju ingenting egentligen som 
kräver någon djupare förståelse eller analys, så. Så det är väl därför jag inte har med ens 
Mycket Väl Godkänt, fast jag har ju satt Väl Godkänt på det här provet. [---] Nämen 
alltså, det är ju det jag tänker, att med sådana här prov så blir ju underlaget för VG och 
MVG, blir ju lite haltande, i alla fall särskilt för MVG. VG kan det ju lite lättare mäta ut, 
dock inte med det här provet. 

Det verkar som att Sara under intervjun kommer fram till att provet egentligen 
inte mäter kunskaper motsvarande de högre betygen, även om hon hade med 
VG på provet. 
 
4.2.2 Saras prov om samhällsekonomi 
Även Saras prov om samhällsekonomi har stora inslag av att minnesfrågor. I G-
delen ska exempelvis i uppgift 1 ett antal ord förklaras, vilket är terminologi 
(progressiv skatt, BNP, sociala avgifter, realkapital, ränta och monopol). Detta 
innebär att minnas faktakunskap (A1). Uppgift 2 och 5 handlar om specifika 
detaljer:  

2. Vilka är målen för Sveriges ekonomiska politik? 
5. Vilka är riksbankens uppgifter? 

Sedan finns också uppgifter om att minnas begreppskunskap (B1), till exempel 
uppgift 3 där eleverna ska beskriva vad finans- och penningpolitik (kategorier) 
innebär.  
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I några uppgifter har eleverna fått hjälp av läroboken, exempelvis:  
10. Förklara begreppet inflation? Vad är det och vad får det för konsekvenser för 
samhället? 

Sara säger att denna fråga nog inte är en G-fråga egentligen. Dock förklarar hon 
sedan att definitionen av inflation finns i boken och att konsekvenserna också 
gör det, ”så man kan ju memorera, sedan är ju frågan hur jag har bedömt svaren 
också, alltså vad de har fått poäng på”. Att förklara begreppet inflation är att 
komma ihåg terminologi, det vill säga att minnas faktakunskap (A1). I frågan om 
konsekvenser finns det en otydlighet, antingen så räcker det med att komma 
ihåg samband, vilket motsvarar en struktur, det vill säga att minnas 
begreppskunskap (B1), eller så behöver eleverna också kunna förklara själva, vilket 
hör till att förstå begreppskunskap (B2). Det skulle åtminstone kunna gälla för full 
poäng på frågan. 
 
Två uppgifter handlar om modeller, vilket är begreppskunskap:  

8. Gör en modell över det ekonomiska kretsloppet. Visa med hjälp av pilar hur pengar 
går runt i systemet.  
11. Stadium, Intersport och Team Sportia genomför intensiva reklamkampanjer för 
inlines. Vad händer med efterfrågan? Svara med hjälp av en kurva. Vad händer med 
priset på längre sikt? 

Sara kommenterar uppgift 8 och säger att: 
alla modeller egentligen kan ju mäta mer än fakta, men i det här fallet så är det inte 
tänkt att den ska göra det, utan mer att de har, är bekant med själva flödesschemat och 
har förstått grundläggande i alla fall att det är en förenkling av verkligheten. 

Sara tänker sig att den kan testa förståelse, men eftersom eleverna har mött 
modellen tidigare i undervisningen så blir det enligt taxonomin att minnas 
begreppskunskap (B1). Sedan underlättar det förstås för eleverna om de också har 
förstått modellen. Om uppgift 11 uttrycker Sara först att den bara handlar om 
faktakunskaper, men sedan säger hon ”det är klart man måste förstå en kurva 
och det är ju det jag vill också att de ska ha koll på.” Eleverna ska använda en 
modell i ett nytt exempel, vilket utifrån taxonomin skulle kunna placera 
uppgiften i att tillämpa begreppskunskap (B3). Sara förklarar dock att eleverna har 
mött ett exakt likadant exempel i undervisningen, men då handlade det om Saab 
och bilar. Eleverna kan föra över resonemangen ifrån detta, men de måste då 
enligt taxonomin ha förstått för att kunna se parallellen. Detta gör att frågan ska 
kategoriseras som att klassificera, vilket hör till att förstå begreppskunskap (B2), 
vilket också stämmer med vad Sara själv uttrycker om frågan. 
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Sedan kommer en särskild del med VG-/MVG-frågor, vilka till skillnad från G-
frågorna inte poängsätts, utan de bedöms med betyg. Det är tre frågor och 
eleverna väljer två av dem som de svarar på. Den första uppgiften är: 

BNP-måttet är ett sätt att mäta tillväxt i samhället. Analysera vilka fördelar och 
nackdelar BNP-måttet medför och redogör för fördelar och nackdelar med något 
alternativt mått. 

Sara kommenterar denna del utifrån frågan vilka kunskapsformer som avses 
mätas: 

det jag är ute efter är ju att se om de verkligen har förstått det de läst och om de kan 
resonera kring de här begreppen och, ja analysera och se saker och ting från olika håll, 
som med BNP: kunna se vilka fördelar ett sådant begrepp har, att det ger ett mätinstru-
ment, och det är samma för alla länder och vad det mäter och vad det inte mäter och 
vad man kan mäta annars och vad är det som är viktigt egentligen att mäta, är det 
viktigt med BNP egentligen eller är det kanske viktigare att mäta hur människor mår 
och diskutera kring det? Mmm. Nej men, ja förståelse och reflektion. 

I det följande samtalet framkommer dock att diskussionen om för- och nack-
delar med BNP finns i boken. Däremot verkar det inte göra det vad gäller alter-
nativa mått, även om det är otydligt i intervjun. Sara använder kunskapsuttryc-
ken förståelse, analysera och reflektion, den sistnämnda har ingen tydlig mot-
svarighet i taxonomin. När hon använder uttrycket analysera säger hon att det 
handlar om att se saker från olika håll, vilket snarare är att värdera. Vidare 
handlar att se för- och nackdelar om att kritisera, vilket i taxonomin också hör 
till att värdera. Frågan är på en generell nivå och skulle således kategoriseras som 
att värdera begreppskunskap (B5). Det är inte säkert att det är detta Sara menar, 
men det verkar i alla fall motsvara hennes uttryck om reflektion. Det är dock 
tveksamt om detta gäller hela uppgiften då den del som gäller BNP finns i läro-
boken (Almgren et al. 2004, s. 266ff). Den delen av frågan kan lösas genom att 
komma ihåg, således att minnas begreppskunskap (B1). Uppgiften placeras i båda 
dessa kategorier. 
 
Den andra uppgiften för VG/MVG handlar om två modeller (begreppskunskap): 

Beskriv Phillipskurvan och den s.k. NAIRU-kurvan. Varför ser de ut som de gör och 
vad innebär de? Vad beskriver dessa kurvor? 

Denna uppgift kräver, enligt Sara, mer än att bara komma ihåg ifrån läroboken 
eller undervisningen: 

det här handlar ju om att de verkligen har förstått det de har läst och kunna använda det 
på eget sätt. Alltså här räcker det inte bara med att skriva, NAIRU är detta, utan det bör 
ju komma med något resonemang här om arbetslöshet och inflation naturligtvis, som 
visar att man har förstått det här. 

De kognitiva uttryck som Sara använder är förstå och använda, det sistnämnda 
skulle motsvara att tillämpa. Först ska dessa beskrivas, och detta bör innebära att 
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eleverna ska komma ihåg dem, det vill säga att minnas begreppskunskap (B1). 
Sedan ska de förklara deras utseende, deras innebörd och vad de beskriver. 
Detta skulle kunna vara både att sammanfatta, det vill säga att kunna beskriva 
med egna ord, och just förklara, båda dessa begrepp hör till att förstå (B2), vilket 
stämmer med Saras ena uttryck. Däremot är det svårt att se något moment av 
tillämpning, i taxonomin förutsätter det att problemet sätts in i ett nytt sam-
manhang där modellen appliceras, men så är inte fallet. Det Sara menar med att 
använda ska nog snarare tolkas som att de ska kunna föra ett resonemang med 
egna ord, det som i taxonomin är att sammanfatta. 
 
Den sista VG/MVG-uppgiften på ekonomiprovet lyder: 

Sverige gick in i en ekonomisk kris i början av 1990-talet. Vad hände? Redogör för de 
bakomliggande faktorerna till krisen. 

Detta handlar om specifika detaljer, vilka har tagits upp i undervisningen: ”Vi 
har ju tittat på bankkrisen och det som hände, naturligtvis, så det är ingenting 
de förväntas kunna bara så där.” Samtidigt menar Sara att:  

deras svar ger ju ett mått för mig, alltså där jag kan se hur mycket de faktiskt har 
tillägnat sig den kunskapen, hur mycket de kan använda det de har läst. Och då har man 
ju en färdighet inom ämnet. 

Sara tänker sig att den också ska ge ett mått på vad eleverna har tillägnat sig, 
vilket pekar på en högre kognitiv förmåga än att minnas. Hon talar också om att 
de genom att kunna använda det de har läst har en färdighet. I denna uppgift, 
som den är formulerad, är det dock svårt att finna stöd för att detta verkligen 
krävs av eleverna. De ska beskriva ett händelseförlopp och återge de bakom-
liggande faktorerna. Detta är att minnas faktakunskap (A1), även om det är ett 
omfattande stoff som eleverna ska behärska. Om eleverna själva skulle komma 
fram till orsakerna till krisen så skulle det bli annorlunda, men det krävs inte i 
detta fall. 
 
Sammanfattningsvis består detta provs G-del främst av frågor i kategorin att 
minnas faktakunskap och begreppskunskap. Det finns också några frågor, vilka Sara 
också själv pekar ut, som hamnar i kategorin att förstå. I delen för de högre 
betygen testas också andra kunskapsformer, även om en av de tre uppgifterna 
handlar om att minnas faktakunskap. De andra två handlar, förutom om att 
minnas, också om att förstå och att värdera. 
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4.2.3 Sammanfattning av Saras prov 
Saras två prov har både likheter och skillnader. Frågorna som bedöms för bety-
get Godkänt är främst frågor i kategorierna att minnas faktakunskap och begrepps-
kunskap. På ekonomiprovet finns några undantag som också mäter förståelse, 
men dessa kommenterar Sara som att de snarare ska användas för högre betyg, 
alltså tycks hon mena att för Godkänt räcker det med att minnas. 
 
På provet om Sveriges styrelseskick finns det ingen särskild del för VG, vilket 
dock eleverna ändå kunde få som omdöme. Det går alltså att få ett högre betyg 
på det provet i stort sett genom att minnas det som lästs eller undervisats. Dock 
kommenterar Sara detta flera gånger under intervjun och konstaterar att provet 
egentligen nog bara är ett G-prov. På det andra provet finns frågorna för de 
högre betygen i en egen del och två av de tre uppgifterna testar även andra 
kunskapsformer, främst att förstå, men också att värdera. 
 
Tabell 4.  Kunskapsformer i Saras prov 

Kognitiva processer Kunskaps-
dimensionen 

1. Minnas 2. Förstå 3. Tillämpa 4. Analysera  5. Värdera 6. Skapa 

A.  
Faktakunskap  G/VG/MVG (VG/MVG)     

B.  
Begrepps-
kunskap 

G/VG/MVG VG/MVG   VG/MVG  

C.  
Procedur-
kunskap 

      

D. 
Metakogntiv 
kunskap 

      

Förekomst av uppgifter för olika betyg i de olika kunskapskategorierna (parentes innebär att det förekommer 
någon enstaka uppgift i kategorin).  
4.3 Pers prov 
Båda Pers prov är indelade i två delar, en del med frågor som testar betyget 
Godkänt och en del som testar de högre betygen. Eleverna väljer själva om de 
vill skriva båda delarna eller om de nöjer sig med att skriva Godkäntdelen. På 
båda proven ges poäng på G-delen. Provet om Sveriges styrelseskick har ett 
komplicerat poängsystem på delen för de högre betygen, vilket förklaras mer 
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nedan. På det andra provet ges poäng för VG-delen, medan MVG-frågorna 
bedöms utan poäng. Hur frågorna viktas poängmässigt togs inte upp under 
intervjun, men det går att utläsa av proven att flervalsfrågorna ges en poäng per 
fråga, medan frågorna för högre betyg oftast ger fler poäng. 
 
4.3.1 Pers prov om Sveriges styrelseskick 
Godkäntdelen i Pers prov om Sveriges styrelseskick består av 25 flervalsfrågor, 
det Per kallar kryssfrågor. Till denna del finns ett färdigt formulär som eleverna 
kryssar i. Denna del testar vad Per kallar baskunskaper. Han kommenterar: 

Den här frågan, det är ju ganska banala grejer egentligen va, det här kan man knappast 
få så värst höga betyg på. Det är ju baskunskaper: demokrati, diktatur, så styrs Sverige. 
Vad är ett utjämningsmandat? Ja, men det är ju enkla frågor. Det är ju ingenting 
egentligen. ’Olika typer av regeringar kan förekomma i Sverige! Är det sant’, ja eller nej? 
Det här är ju verkligen Godkänt-nivå på alla de här frågorna. 

I taxonomin motsvaras detta av att känna igen terminologi och specifika 
detaljer, det vill säga att minnas faktakunskap (A1). Exempel på frågor är att ange 
hur många utskott som finns, vad som menas med en motion och vad det står i 
successionsordningen. Det finns också frågor vilka kategoriseras som att minnas 
begreppskunskap (B1) då de handlar om en modell, exempelvis en fråga om 
höger-vänsterskalan, eller en generell princip, exempelvis frågan om demokra-
tins spelregler. 
 
Sedan kommer den andra delen, vilken ska testa kunskaper för högre betyg. 
Den består av sju frågor, vilka kan ge olika poäng. Eleverna får välja vilka frågor 
de besvarar, men måste välja så att frågorna kan ge 15 poäng. Om de vill 
försöka få MVG måste de besvara den första frågan. Per säger att eleverna ska 
”skriva uppsats.”  
 
Även denna del har frågor som innebär att minnas fakta- (A1) och 
begreppskunskap (B1). Ett exempel på faktakunskap är frågan om att förklara 
ordet ”offentlighetsprincipen” (terminologi). Begreppskunskap testas till exempel i 
några frågor där eleverna ska beskriva strukturer med hjälp av ledord. Det gäller 
bland annat den första frågan, vilken också är obligatorisk att välja för de elever 
som vill försöka nå ett MVG på provet: 

1. Beskriv kort den offentliga förvaltningen. Följande ord bör ingå: länsstyrelsen, 
ämbetsverk, hierarkiskt system, generaldirektör, landshövding, styrelse 

Per kommenterar på följande sätt: 
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Och de här är tänkt då att de i en fas av diskussion ska kunna komma fram till, eller 
skriva någonting som är värt 5 poäng helt enkelt om den offentliga förvaltningen. Och 
offentlig förvaltning är ju ändå ganska viktig för Sverige och för kunskapen. Och här 
ligger ju också det ekonomiska med i sammanhanget, men det har inte jag tagit upp: 
följande ord bör ingå. Utan det tycker jag då, det ordet låter jag bli. Den ekonomiska 
styrningen den tror jag att de måste tänka själva på, men det gör de ju automatiskt när 
det står länsstyrelse och ämbetsverk: Vem är det som försörjer dem, vem ger pengar? 
Skriver de att länsstyrelsen är regeringens förlängda arm eller inte. Det är frågor som jag 
hoppas få svar på. Har man kunskapen så skriver man. Och de skriver inte för kort. 

Elevernas uppgift är att beskriva, vilket handlar om att de ska komma ihåg det 
de har läst. I denna fråga är det en struktur som ska beskrivas, även om den 
innehåller en hel del specifika detaljer. Pers kommentar är i huvudsak en 
beskrivning av ett förväntat innehåll i elevernas svar och förändrar därför inte 
bilden av vad som krävs av eleverna. Uppgiften kategoriseras som att minnas 
begreppskunskap (B1). Per kommenterar också denna frågetyp med ledord: 

De här orden måste vara med för att du ska klara den här uppgiften. Och då har jag gett 
dem lite ledtrådar, lite grann kanske det är lite fusk på en MVG-uppgift, för dem borde 
de kunna ändå. Men för dem som är väldigt duktiga, de använder de ord som de 
behöver och sedan använder de även andra ord, så det har visat sig att det hjälper 
eleverna att komma igång att tänka och sedan när vederbörande väl tänker så flyter det 
av sig självt. Jag får ofta 5-6 sidor på varje MVG-uppgift. Men inte av alla elever för en 
del struntar helt i MVG-uppgiften. De tycker den är för svår helt enkelt. 

Detta bekräftar kategoriseringen om att det handlar om att minnas. Enligt Per 
upplever eleverna att det är svårt, men svårigheten ligger utifrån taxonomin inte 
i en mer komplex kognitiv process, utan i mängden information som eleverna 
måste kunna hantera i en och samma fråga. En notering är att det står i uppgift-
en att eleverna ska skriva kort, men i praktiken verkar det inte vara vad Per för-
väntar sig, han säger ju dels generellt om denna del att eleverna ska skriva upp-
sats, dels att eleverna inte skriver för kort. Han kräver dessutom mer än vad 
själva frågan säger, till exempel att eleverna ska ta med det ekonomiska 
perspektivet. Provet är i denna analys tagen från sin kontext, det är möjligt att 
eleverna vet att det förväntas mer. 
 
Några uppgifter handlar om att förstå begreppskunskap (B2):  

6. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett land ska anses vara demokratiskt? Ge 
gärna exempel för att förklara. 
9. Redogör för skillnaden mellan målstyrning och regelstyrning! 

Den förstnämnda innebär att eleverna ska exemplifiera en princip och den 
andra innebär att de ska jämföra två kategorier, vilket placerar dessa i att förstå 
begreppskunskap (B2), förutsatt att eleverna inte har fått svaren i undervisningen, 
då det skulle räcka med att minnas.  
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Sedan finns en uppgift som handlar om att jämföra: 

7. I Sverige har vi flerpartisystem, men det finns länder som har andra system och ändå 
är demokratiska. En del länder är kanske inte fullt demokratiska men anser själva att de 
är det. Utred olika system och påvisa de fördelar och nackdelar som de olika varian-
terna kan ha. Jämför t.ex. Sverige och USA eller England. 

När Per kommenterar frågan blir det främst en beskrivning av ett tänkt svar, till 
exempel att eleverna kan fundera om det är rättvist i majoritetsvalsystem. Per 
förklarar vidare att eleverna förväntas ta ställning i denna uppgift och de ska 
argumentera. Samtidigt säger han att det är ”inga nyheter som de själva hittar 
på, utan det har vi gått igenom i klassen redan.” I nästa kommentar säger han 
dock att eleverna ”har egna tankar också.” Pers kommentarer till denna uppgift 
är lite svårtolkade. Skulle det bokstavligen vara så att allt eleverna behöver svara 
är sådant som tagits upp i undervisningens diskussioner så räcker det med att 
komma ihåg olika kategorier, det vill säga minnas begreppskunskap (B1). Om de 
däremot ska ha egna tankar så handlar det om att eleverna ska kritisera de olika 
systemen, vilket motsvarar att värdera begreppskunskap (B5). Detta bedöms vara 
den mest troliga tolkningen, åtminstone om de ska få full poäng på uppgiften. 
Även uppgift 11, vilken innebär att förklara varför det är svårt att placera partier 
på vänster-högerskalan (en modell, vilket är ovanligt i de analyserade proven 
om Sveriges styrelseskick, detta motsvarar begreppskunskap), har enligt Per be-
handlats i undervisningen. Den placeras därför i att minnas begreppskunskap (B1), 
istället för att förstå begreppskunskap (B2) som annars skulle ha varit fallet. 
 
Det finns en uppgift som innebär att analysera såsom den är formulerad, den 
kommenterades inte under intervjun: 

8. Varför kan fri opinionsbildning bli ett problem i ett demokratiskt land?  
För att kunna ge ett bra svar på denna behöver eleverna, förutom att förstå 
begreppen i frågan, kunna se hur dessa relaterar till och påverkar varandra, 
vilket då är att analysera begreppskunskap (B4).  
 
Uppgift 3 är annorlunda och innebär att eleverna ska skriva en debattartikel 
utifrån rubriken ”Kommunerna och miljön”. Per menar ett det är en 
förhållandevis lätt uppgift som därför bara kan ge VG. Utifrån taxonomin 
motsvarar dock detta att eleverna ska skapa något eget på en generell nivå, 
vilket innebär att skapa begreppskunskap (B6). Förmodligen behöver eleverna 
också göra värderingar i sitt svar, vilket också skulle innebära kategorin värdera 
begreppskunskap (B5). Uppgiften kräver även kunskaper om hur man skriver en 
debattartikel, vilket är att skapa procedurkunskap (C6). 
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Sammanfattningsvis består Pers prov av en Godkäntdel som enbart mäter att 
minnas faktakunskap och i någon mån begreppskunskap. I delen för de högre 
betygen är det också många frågor som egentligen handlar om att minnas 
begreppskunskap, även om det förväntas långa svar och själva innehållet kan vara 
omfattande och komplext. Det verkar som att mycket av det eleverna förväntas 
skriva har tagits upp i undervisningen eller finns i läromedlen. Det är några 
frågor som kategoriseras annorlunda, med inslag av att förstå, analysera, värdera 
och skapa. Dessa har dock i provet viktats lägre poängmässigt. Dessutom ska 
eleverna välja frågor på VG/MVG-delen och de kan få ihop de nödvändiga 15 
poängen med enbart frågor i kategorin minnas och det inkluderar den uppgift 
som är obligatorisk för MVG, vilken också är en minnesfråga. 
 
4.3.2 Pers prov om samhällsekonomi 
Pers prov om samhällsekonomi är upplagt på ett liknande sätt som det om 
Sveriges styrelseskick, först kommer en del för betyget Godkänt och sedan del 
för betyget VG. Det som skiljer är att det också finns en särskild del för MVG i 
detta prov, där frågorna bedöms i hela skalan från G till MVG. Liksom det 
andra provet består G-delen av frågor med flervalsalternativ, denna gång 10 
frågor, vilka besvaras på en särskild blankett. Per kommenterar G-delen med att 
det bara är kryssfrågor, ”även om det nu är ganska svårt att svara på dem om 
man inte vet vad svaret är.” Han uttrycker att den delen testar baskunskaper i 
nationalekonomi och tycker att han fått med det viktigaste. Han säger: ”Här 
tror jag inte att jag missat någon enda del.” Dessa kategoriseras också på samma 
sätt, det handlar om att känna igen olika termer och specifika detaljer, att minnas 
faktakunskap (A1). Exempelvis handlar på dessa frågor om ett mått på ett lands 
välfärd (BNP) och infrastruktur. Fem frågor är ställda som ja- och nej-frågor, 
till exempel ”komplementvaror och substitutvaror är samma sak”. Även i detta 
prov finns några frågor som är att minnas begreppskunskap (B1), till exempel att 
känna igen modellen med utbud och efterfrågan och veta att den visar jämvikts-
priset.  
 
Sedan kommer provets VG-frågor. Per säger allmänt om dessa att de kräver en 
djupstruktur. Vad detta innebär är inte definierat, men det tycks bland annat 
innebära att det är frågor som till sitt innehåll är mer komplexa, även om det 
handlar om att minnas.  
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Även i VG-delen finns uppgifter där eleverna har fått svaren i undervisningen 
och därför kategoriseras som att minnas. I uppgift 2 ska eleverna hantera en 
modell, det vill säga begreppskunskap: 

Rita en figur som förklarar det ekonomiska kretsloppet där du tar hänsyn till hela 
samhällsbilden!  

Att rita en figur handlar om att överföra information mellan olika former. I 
taxonomin motsvaras det av underkategorin tolka, vilket hör till att förstå. Detta 
förutsätter dock att det är något nytt för eleverna, vilket inte är fallet. De har 
mött figuren tidigare och behöver således bara komma ihåg och återge den, 
vilket gör att denna uppgift kategoriseras som att minnas begreppskunskap (B1). I 
uppgift 4 ska eleverna tala om ”Vilka tre centrala frågor måste besvaras oavsett 
ekonomiskt system?” Detta handlar om att komma ihåg specifika detaljer, vilket 
är att minnas faktakunskap (A1). 
 
I VG-delen finns en uppgift som handlar om en modell (begreppskunskap) som 
ska tillämpas: 

Om en bulle kostar fem kronor kan bageriet Bullen sälja 1000 stycken på en dag. Om 
bageriet fick höja priset till sju kronor skulle man kunna tänka sig att baka 1200 bullar, 
men då skulle man bara kunna sälja 800. Om priset däremot gick ned till tre kronor 
skulle man kunna få avsättning för 1200 bullar, men se det vill inte bageriet eftersom 
vinsten skulle bli för liten då. Vid en drive - enstaka tillfälle - kanske det skulle gå men 
bara om man kunde begränsa sig till 800 bullar, och då måste kunden köpa en limpa 
också. Dessutom får man inte köpa mer än fem bullar vid ett och samma tillfälle. Rita 
en efterfråge - utbudskurva där du utgår från det optimala priset, dvs där utbud och 
efterfrågan möts. Komplettera din figur med ett efterfrågeöverskott och efterfråge-
underskott. 

Per säger att uppgiften handlar om en ”diskussion om hur man kan tänka när 
man sätter ut en kurva för riktvärden och får fram medelpriset.” Han säger 
vidare att: ”Så har jag också lagt in lite ovidkommande information för att se 
om de kan sålla bort den informationen.” Som exempel på detta nämner han 
informationen om en drive vid enstaka tillfälle. Detta gör att eleverna behöver 
särskilja, att kunna sålla ut vad som är relevant och irrelevant information, detta 
är att analysera begreppskunskap (B4). Eleverna ska också applicera denna modell, 
vilket också placerar frågan i kategorin tillämpa begreppskunskap (B3). 
 
MVG-delen består av två uppgifter, där eleverna väljer en av uppgifterna. Den 
första av dessa är: 

Planekonomi och marknadsekonomi hyllas av olika politiska sidor, men är det så enkelt 
att dra gränserna så snävt? Kan man inte säga att ett visst mått av blandning kan vara 
bra i olika sammanhang. Se t ex på Kina som är en kommunistisk stat där man släppt 
marknadskrafterna fria och det fria företagandet har skjutit i höjden.  
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När är det lämpligt att låta planekonomin styra i ett land med marknadsekonomi? 
Uppgiften handlar om två kategorier, vilket är begreppskunskap. Per kommenterar 
detta med att beskriva att han har gett eleverna en bakgrundsuppgift (det första 
stycket) och sedan en fråga ”som man kan fundera över.” Han bedömer frågan 
som ”förhållandevis knepig egentligen.” Han kommenterar också allmänt om 
MVG-uppgifter att:  

för det mesta så har jag redan på lektioner gått igenom uppgifterna som de får, fast med 
andra bakgrundsfakta, så egentligen borde det inte vara så svårt. Jag har gått igenom alla 
frågor och alla diskussionsmöjligheter, och ändå så är det kanske tio stycken som klarar 
uppgiften ordentligt. Men det visar ändå att man hänger med. 

Om man enbart ser till själva uppgiften så behöver eleverna kunna särskilja vad 
som är relevant och irrelevant information, det vill säga analysera begreppskunskap 
(B4). Sedan ska eleverna också kritisera, de behöver ta ställning till när det är 
bra eller mindre bra, vilket är att värdera begreppskunskap (B5). Pers kommentar 
komplicerar dock bilden då detta redan har tagits upp på lektionerna. Han säger 
ju att det visar vilka som hänger med, vilket tyder på att det räcker med att 
komma ihåg, det vill säga att minnas begreppskunskap (B1). Samtidigt säger han att 
han har använt andra bakgrundsfakta i klassrumsdiskussionen, det är således 
ändå delvis nytt när eleverna får frågan på provet. Eleverna ska ta ställning till 
när det är lämpligt att använda det ena eller det andra, vilket handlar om att 
värdera begreppskunskap (B5). 
 
Den andra MVG-uppgiften består av tre delar. Den första innebär att beskriva 
vad konkurrensverket gör, vilket handlar om att komma ihåg specifika detaljer, 
att minnas faktakunskap (A1). Sedan ska eleverna förklara varför konkurrens-
verket finns. Det framgår inte om detta tagits upp i undervisningen, vilket det 
skulle kunna ha gjorts med tanke på Pers allmänna kommentar om MVG-
uppgifter (se ovan). I så fall är även denna del att minnas faktakunskap (A1). 
Skulle eleverna själva fundera ut detta med hjälp av presenterad information 
handlar det om att förklara, och i så fall är det att förstå faktakunskap (A2). Den 
sista delen handlar om att förklara krafterna bakom samhällets sätt att sanera sig 
från bristande konkurrens. Återigen finns osäkerheten om vad som tagits upp i 
undervisningen, men förutsatt att det är nytt för eleverna så skulle denna del 
kräva att eleverna kan sålla information, särskilja, och att kunna se hur saker 
hänger ihop, vilket är att organisera i taxonomin; både särskilja och organisera 
hör till att analysera. I detta fall handlar det inte bara om den specifika detaljen 
konkurrensverket, utan om att se helheten i samhället på generell nivå och 
denna del i uppgiften ska då placeras i att analysera begreppskunskap (B4). 
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Sammanfattningsvis består G-delen enbart av frågor som handlar om att minnas 
fakta- och begreppskunskap. En stor del av VG-frågorna handlar också om att 
minnas begreppskunskap och det finns inslag av detta även i MVG-uppgifterna 
eftersom de diskussioner som förväntas av eleverna enligt Per redan har tagits 
upp på lektionerna. Skillnaden i betyg verkar främst handla om hur väl eleverna 
har hängt med på lektionerna som ju Per själv uttrycker det. Det finns dock en 
del inslag av andra kognitiva färdigheter i detta prov, det finns lite av att förstå, 
tillämpa, analysera och värdera på VG- och MVG-nivån. 
 
4.3.3 Sammanfattning av Pers prov 
De prov som Per skickat in är ganska lika i både form och i testade kunskaps-
former. Båda proven har en avgränsad del för betyget Godkänt och denna del 
består enbart av flervalsfrågor där eleverna ska minnas fakta- och begreppskunskap. 
I provet om Sveriges styrelseskick blandas VG- och MVG-frågor, dock pekas 
en uppgift ut som krav att besvara för att kunna få MVG. I provet om sam-
hällsekonomi är VG- och MVG-frågorna i separata delar. I båda proven finns 
inslag av frågor som testar andra kunskapsformer än att minnas, det finns lite av 
att förstå, analysera och värdera. På det första provet fanns också en fråga i kate-
gorin skapa, i det andra ett inslag av att tillämpa. 
 
Tabell 5.  Kunskapsformer i Pers prov 

Kognitiva processer Kunskaps-
dimensionen 

1. Minnas 2. Förstå 3. Tillämpa 4. Analysera  5. Värdera 6. Skapa 

A.  
Faktakunskap  G/VG/MVG (VG/MVG)     

B.  
Begrepps-
kunskap 

G/VG/MVG (VG/MVG) (VG) (VG/MVG) (VG/MVG) (VG/MVG) 

C.  
Procedur-
kunskap 

     (VG) 

D. 
Metakogntiv 
kunskap 

      

Förekomst av uppgifter för olika betyg i de olika kunskapskategorierna (parentes innebär att det förekommer 
någon enstaka uppgift i kategorin).  
Betygsmässigt är det tydligt att för Godkänt räcker det med att kunna minnas. 
Även för VG går det på båda proven att nå betyget genom enbart minnes-
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kunskaper, även om chansen ökar om man kan också kan förstå, tillämpa, analy-
sera, värdera och skapa. På det första provet räcker också minneskunskaperna för 
det högsta betyget. Det är lite oklart på det andra, men utifrån Pers kommentar 
verkar det räcka långt även på det provet, han testar främst hur väl eleverna har 
hängt med på lektionerna. 
  
4.4 Lisas prov 
De prov som Lisa skickade in är inte indelade i särskilda delar för olika betyg 
utan varje fråga är viktad med poäng och det finns poänggränser för de olika 
betygen. Det är samma faktorer som för Bengt och Sara som styr viktningen 
mellan frågorna, dels är det kvantiteten (om det är faktafrågor), dels är det kvali-
teten i elevernas resonemang. Lisa kommenterar att egentligen vore det bättre 
att bedöma den sistnämnda typen av frågor med betyg. 
 
4.4.1 Lisas prov om Sveriges styrelseskick 
Provet om Sveriges styrelseskick utformade Lisa tillsammans med en tidigare 
kollega på skolan och hon uttrycker flera gånger att hon inte är nöjd med 
provet då hon menar att det är alltför faktaorienterat. Lisas bedömning stäm-
mer med förstudiens kategorisering då merparten av frågorna placerades i kate-
gorin minnas. Det framkommer i intervjun att hon känner att hon fick kompro-
missa med kollegan som hon menar har en annan kunskapssyn. Provet angavs 
att det testade kunskaper för betygen G och VG. I provet finns frågor som är 
markerade med asterisk, i vilka eleverna förväntas utveckla sina svar. 
 
Lisa förklarar att provet mäter Godkänt genom frågor som ”är lätta att säga rätt 
eller fel på”, vilket syns genom att ett antal frågor handlar om att minnas 
faktakunskap (A1). Några exempel, där eleverna ska komma ihåg specifika 
detaljer, är: 

3.  De myndigheter som regeringen har till uppgift att styra kallas tillsammans för stats-
förvaltningen. Deras arbete är uppdelat på tre nivåer. Ge exempel på myndigheter på: 
 a) central nivå? 
 b) regional nivå? 
 c) lokal nivå? 
5.  a) Vad är landstinget och vad har de huvudsakligen ansvar för? 
 b) Hur finansieras landstingets verksamhet? 

I uppgift 3 ska eleverna ge exempel och om eleverna själva skulle komma på 
dessa skulle det motsvara att exemplifiera i kategorin förstå, men Lisa säger att 
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detta har tagits upp i en modell i undervisningen och då räcker det med att 
minnas faktakunskap (A1). Det finns också frågor med inslag av att minnas 
begreppskunskap (B1), exempelvis: 

6.  a) *Berätta det du vet om hur en kommun styrs och vad de har skyldighet att ordna 
för dem som bor där? 

Frågan är också markerat med en asterisk, eleverna förväntas utveckla sitt svar, 
men trots detta handlar det om att komma ihåg. Kommunens styrelse är en 
struktur, men i övrigt handlar frågan om specifika detaljer. Frågan placeras 
därför i att minnas både fakta- (A1) och begreppskunskap (B1).  
 
En uppgift testar, enligt Lisa, Väl Godkänt i genom att eleverna om grund-
lagarna ”kan skriva på ett större sammanhang hur de bidrar till att bevara demo-
kratin i Sverige”, vilket bör syfta på a) och d) i uppgiften:  

1.  a) *Det är skillnad på grundlagar och vanliga lagar. Beskriv de skillnader du vet om. 
 b) Vilka är Sveriges fyra grundlagar? 
 c) Förklara vad respektive grundlag handlar om? 
 d) *Varför är grundlagarna viktiga? 

Frågorna b och c handlar om att komma ihåg specifika detaljer och kategorise-
ras som minnas faktakunskap (A1). Det är avgörande för frågorna a och d om 
dessa har behandlats i undervisningen då det skulle räcka med att minnas, men 
Lisa förklarar att så inte är fallet. De har pratat om grundlagarnas funktion, men 
i denna fråga ska eleverna ”kunna resonera fritt också”. I fråga a handlar det om 
att jämföra olika kategorier av lagar, vilket placerar frågan i att förstå 
begreppskunskap (B2). Fråga d handlar om att förklara, och skulle därmed kunna 
placeras i förstå, men det är tveksamt om det handlar om att se orsakssamband. 
Lisa säger att det handlar om att se ett större sammanhang och det tyder på att 
det mer handlar om att se hur delarna hänger ihop med helheten, vilket i 
taxonomin hör till underkategorin organisera, och frågan placeras därför i att 
analysera begreppskunskap (B4). 
 
Uppgift 2 ska också utvecklas och lyder: 

2. * Sverige är en monarki. Ändå är det riksdag och regering som har makten. Förklara vad 
de olika orden innebär och vem som har vilken arbetsuppgift. Skriv så mycket du kan 
och förklara tydligt. Använd dig gärna av att rita figurer. 

I undervisningen har de jobbat med begreppens innebörd och då använde de 
sig också av figurer över ”vem gör vad och vem har vilken uppgift och vem 
skickar vilket förslag till vem och så vidare.” Innehållsligt bör frågan kategori-
seras som begreppskunskap då det handlar om en struktur. Läser man själva 
frågan säger den att eleverna ska förklara begreppen, vilket handlar om att 
komma ihåg, och de ska tala om vem som har vilken arbetsuppgift, vilket också 
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är att komma ihåg. Ser man enbart till frågan bör den således kategoriseras som 
att minnas begreppskunskap (B1). För Godkänt säger Lisa att det räcker med att 
återge undervisningen, men för VG ”behöver man ju föra ett resonemang om 
maktdelning”. Att resonera om maktdelning skulle kunna handla om att se hur 
de olika delarna relaterar till varandra, vilket i så fall är att organisera. Då skulle 
uppgiften också kategoriseras som att analysera begreppskunskap (B4). En notering 
i sammanhanget är att detta kräver mer av eleverna än vad själva frågan anger. 
Det skulle dock kunna vara så att eleverna förstår detta utifrån tidigare prov-
erfarenhet för Lisa, eller genom att hon har talat om att det krävs mer. 
 
Den sista uppgiften handlar om makt: 

9.  a) Vilka är de fem personer som du tror har mest makt i Sverige? 
 b) *Vilka egenskaper har dessa fem personer?  
 c) *Vilka egenskaper vill vi att de som har makt över oss ska ha?  

De två sistnämna, b och c, förväntas eleverna utveckla svaren på. Lisa kom-
menterar: 

Och den här sista frågan, den är ju också sådan som man kan se lite andra kvaliteter i. 
Och det handlar lite om maktdelning så där att man kan fundera över vem har mest 
makt. Och vissa elever tror ju fortfarande att det är kungen som har mest makt, fast vi 
har arbetat med det länge liksom och andra har ju lite djupare resonemang: vad innebär 
makt och vilka egenskaper har man när man är i maktposition och ekonomisk makt.  

Kommentaren är svårtolkad, men det verkar som att frågan är ny för eleverna, 
de har inte diskuterat detta tidigare i undervisningen utan de ska föra ett resone-
mang utifrån det de har läst. Begreppet makt är en del av terminologin i ämnet, 
vilket placerar frågan i faktakunskap, dock för den tredje delfrågan upp begrep-
pet på en generell nivå, vilket innebär begreppskunskap. Eleverna måste först ta 
ställning genom att värdera olika personer med makt och deras egenskaper (A5), 
vilket också kräver att de har förstått maktbegreppet (A2) så att de till exempel 
inte tror att det är kungen som har mest makt. De behöver sedan återigen 
värdera vilka egenskaper som de generellt tycker att maktpersoner ska ha (B5). 
 
Sammanfattningsvis är provet orienterat mot det Lisa kallar fakta och som i 
taxonomin motsvaras av kategorin att minnas. Delar av första respektive andra 
frågan samt den sista frågan ställer dock lite högre krav, vilket både Lisa nämner 
och analysen bekräftar.  
 
Provet är inte tydligt uppdelat i G- och VG-frågor. De frågor som Lisa pekar ut 
som att de skulle mäta kvaliteter för Väl Godkänt är just frågorna 1, 2 och 9: 

Dels det här med grundlagarna och vad det är för skillnader och varför de är extra 
viktiga, som man får reflektion där, maktdelning på fråga två, att man förstår skillnaden 
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på vem som har makt och vad den makten egentligen innebär. Sedan så… Och sista 
frågan igen. Men annars så tycker jag att det är ganska torftigt så. 

Dessa frågor har också kategoriserats som att de kan testa mer komplexa kogni-
tiva förmågor. I provet är även fråga 6a, vilken handlar om att beskriva 
kommunens styre och uppgifter, markerad som att den ska utvecklas, vilket 
skulle kunna tyda på att den är tänkt att ha större vikt för det högre betyget. 
Denna är kategoriserad som att minnas fakta- (A1) och begreppskunskap (B1), men 
det är också så att den kräver att eleverna kan hantera mer komplex fakta, en 
struktur, än enbart enskilda begrepp. Lisa är själv kritisk till detta prov, hon 
tycker att ”det kanske blir för mycket fokuserat på faktakunskaper och ger för 
lite utrymme till faktiskt det man har nytta av att kunna.”  Hon är rädd för att 
det blir ett prov som eleverna bara pluggar till och kan för stunden och sedan 
glömmer.  
 
4.4.2 Lisas prov om samhällsekonomi 
Provet om samhällsekonomi är Lisa mer nöjd med då hon upplever att det 
testar fler kunskapskvaliteter än bara att minnas. Även detta är utarbetat med en 
kollega, men en annan som började på vårterminen. Lisa säger att den nya 
kollegans kunskapssyn stämmer bättre överens med hennes egen. Detta prov 
har liksom det andra provet ingen tydlig uppdelning i G- och VG-frågor. 
 
Provet börjar med frågor som, enligt Lisa, testar korta ”små rena faktakunskap-
er” för att se om eleverna har koll på begreppen. Ekonomi tycker hon är svårt 
att kunna om man inte har koll på begreppen och därför behöver man mäta 
faktakunskaper först för att sedan kunna komma åt den andra nivån. De första 
tre frågorna är också kategoriserade som att minnas faktakunskap (A1). Det 
handlar om terminologi, till exempel uppgift 1 där fyra begrepp förklaras 
(inflation, BNP, monopol och efterfrågan), eller specifika detaljer som uppgift 
2: ”Ge några exempel på lån som kan vara bra respektive dåliga.” Detta skulle 
kunna vara att exemplifiera (förstå), men Lisa förklarar att de har tagit upp detta i 
undervisningen så eleverna behöver bara komma ihåg.  
 
Det finns också uppgifter som handlar om att minnas begreppskunskap (B1), 
exempelvis uppgift 5 vilken handlar om det samhällsekonomiska kretsloppet. 
Eleverna får en bild över kretsloppet och ska svara på frågor till denna: 
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Hur påverkar följande aktörer varandra? 
a) Hushållen och den offentliga sektorn 
b) Hushållen och företagen 
c) Hushållen och bankerna 

Bilden är att betrakta som en modell och hör till begreppskunskap. Lisa berättar 
att modellen har de tittat på förut i undervisningen och att eleverna ska förklara 
utbytet mellan faktorerna. Hon menar att även om eleverna har arbetat med 
detta så har de ”inte skrivit svar på det förut så alltså.” Lisas utsaga om att 
förklara hör till att förstå. Enligt taxonomin är detta ändå inte att betrakta som 
något nytt för eleverna, eftersom de har mött hela modellen tidigare, och då ska 
det trots allt kategoriseras som att minnas begreppskunskap (B1). 
 
Det finns flera uppgifter som testar att förstå begreppskunskap (B2). I uppgift 6 ska 
eleverna förklara: ”Hur kommer det sig att det är olika svårt att få jobb olika 
år?” Lisa säger att detta testar förståelsen på ett annat sätt än om de hade frågat: 
”Vad innebär lågkonjunktur?”. Som frågan nu är ställd så visar det sig om elev-
erna har tagit till sig det de har läst. Hon menar också att frågan är mer relevant 
för eleverna då de själva kommer att drabbas just av att det kommer att vara 
svårt att få jobb, då är det bra om de kan beskriva det fenomenet. Frågan 
handlar om en generell nivå, vilket är begreppskunskap. Eleverna ska dra en 
slutsats ur det de har läst, vilket placerar frågan i att förstå begreppskunskap (B2) 
och således bekräftas Lisas tanke om förståelse.  
 
I ekonomiprovet finns uppgifter som handlar om att tillämpa, exempelvis: 

4. Förklara med hjälp av orden utbud, efterfrågan och jämviktspris varför priset på 
Xbox har sjunkit sedan Xbox 360 kom ut? (Rita gärna) 

Lisa förklarar att de har jobbat med detta indirekt, de har jobbat med utbud och 
efterfrågan, men inte med exemplet om Xbox. Hon säger att denna fråga med 
ett exempel visar om eleverna kan förstå hur utbud och efterfrågan hänger 
ihop, och inte bara visar om eleverna kan rita ett jämviktsdiagram. Detta 

Offentliga 
sektorn 

Hushållen Företagen 

Bankerna 
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stämmer också med taxonomin där exemplifiera hör till att förstå. I uppgiften 
ska dock eleverna applicera en modell på ett exempel, vilket gör att den placeras 
i att tillämpa begreppskunskap (B3).  
 
En uppgift handlar om att analysera: 

13. Utsläppen från bensindrivna bilar förstör miljön. För att minska utsläppen vore det 
bättre om folk körde bilar som drivs på alternativa bränslen (ex: etanol, el eller natur-
gas). Vad kan staten göra för att få ut fler miljövänliga bilar i trafiken? 

Lisa säger att denna fråga för in andra resonemang än bara ekonomidelen. Hon 
säger att eleverna i frågan ska tillämpa sina kunskaper på ett annat problem och 
att de ska kunna ”förstå det i ett större sammanhang, det man möter i livet.” 
Hon använder alltså uttrycket tillämpa, vilket finns i taxonomin, men denna 
kategori handlar om att tillämpa teorier och modeller, vilket det inte handlar om 
i denna uppgift. En del av svaret handlar om ekonomiska styrmedel som skatter 
och subventioner, vilket rimligtvis har tagits upp i undervisningen.19 Uppgiften 
handlar således i denna del om att dra slutsatser av informationen, det vill säga 
att förstå begreppskunskap (B2). Samtidigt finns det också andra medel som inte är 
ekonomiska, till exempel lagstiftning, vilket innebär att eleverna måste använda 
tidigare kunskaper. De behöver kunna skilja ut vad som är relevant eller inte, 
vilket skulle vara att särskilja och därmed att analysera begreppskunskap (B4).  
 
Det finns också en uppgift som kan innebära att värdera: 

Varför är det oftast bättre för ett land att handla med andra istället för att tillverka 
allting man behöver själv?  

Lisa säger att ”man får förstå varför de handlar” och hon menar att detta inte 
”står uttryckligen i boken”.20 Hon säger att de har arbetat med det ekonomiska 
kretsloppet och om byteshandel. Tolkningen av Lisas utsaga är att detta åtmin-
stone delvis är nytt för eleverna och att det därmed inte räcker enbart med att 
minnas. Eleverna ska förklara, vilket är en kategori i att förstå och det är ju vad 
som krävs enligt Lisa. Om eleverna själva ska komma på fördelarna med 
utrikeshandel är det dock snarare kategorin värdera som är aktuellt. Frågan ligger 
på en generell nivå och därmed skulle det vara att värdera begreppskunskap (B5). 
 
En problematik som Lisa berör är att elevsvaren bedöms utifrån kvaliteten. När 
hon kommenterar uppgift 8, ”Beskriv vad hög- och lågkonjunkturer innebär 
(rita gärna)”, säger hon att:  
                                                 
19 Det finns en del om detta i läroboken (Eliasson & Nolervik 2007, s. 92). 
20 Detta stämmer också, det finns inget avsnitt som tydligt tar upp om handelns fördelar i läroboken 
(Eliasson & Nolervik 2007). 
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Där kan man ju verkligen få lite olika kvalitet på svaren. Man märker om man har 
förstått ordentligt eller om man bara kan precis grunderna och så vidare. 

Återigen talar Lisa om förståelse, men samtidigt handlar frågan endast om att 
beskriva, vilket innebär att eleverna kan komma ihåg från undervisning och 
lärobok. Frågan bör därför ändå kategoriseras som att minnas begreppskunskap 
(B1), konjunkturer är kategorier, vilket är begreppskunskap. Den kvalitetsskillnad 
som kan synas i svaren är möjligen om eleverna förmår formulera svaren med 
egna ord, vilket kanske krävs för att få full poäng på uppgiften. Detta motsvarar 
i taxonomin att sammanfatta, vilket hör till att förstå (B2).  
 
Sammanfattningsvis har Lisas prov om ekonomi en stor variation av frågor. 
Förutom att minnas så är det flera frågor som handlar om att förstå. Det finns 
också inslag av att tillämpa, och lite av att analysera och att värdera. Däremot finns 
det inga frågor som kräver att skapa. 
 
Det finns ingen tydlig uppdelning av frågorna utifrån hur de påverkar betyg. 
Frågorna bedöms med poäng, men betygsgränserna är inte utsatta på provet. 
Provet anges kunna ge underlag för alla betygsnivåerna. Lisa förklarar att fråg-
orna bedöms utifrån alla betygen och det är kvaliteten i svaren som bedöms. 
Hon förklarar skillnaden i poäng mellan frågor på följande sätt: 

Ja, dels kan det vara så här helt enkelt hur mycket, om det är en faktafråga, hur mycket 
fakta det faktiskt finns att besvara och som då… Tyvärr hade vi ju inte betyg på vissa 
frågor men på något vis, och det här hade kanske vi exempelvis kunnat, där man ska 
beskriva vad hög- och lågkonjunktur innebär och vad de har för medel och så vidare, 
där kunde vi ha haft betyg istället. Och här vet jag att vi, ja svarar man på vad 
högkonjunktur är, vad lågkonjunktur är, ganska basic, så får man två poäng och har 
man ytterligare resonemang så får man mer. 

Indirekt ger hon uttryck för att svar som främst är ett återgivande, det vill säga 
att minnas, är på Godkäntnivån, medan mer resonerande svar som visar 
elevernas förståelse ger fler poäng och därmed kan de ge bättre betyg. 
 
4.4.3 Sammanfattning av Lisas prov 
De två prov som Lisa skickat in ser lite olika ut, vilket hon också själv kommen-
terar. Det första är, som Lisa själv säger, mer faktaorienterat, det vill säga testar 
främst kategorin att minnas. Det finns dock inslag av högre kognitiva förmågor 
som att förstå, analysera och värdera. Det andra provet har en betydligt större 
andel frågor som mäter att förstå och även det några inslag av att tillämpa, 
analysera och värdera. Inget av proven testar att skapa. 
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Det framgår inte tydligt vilka frågor som ger underlag för de olika betygen. Av 
Lisas kommentarer till framför allt det första provet och hennes allmänna reso-
nemang tycks det dock som att det främst är Godkänt som testas genom att 
minnas och de högre betygen med andra typer av frågor. Så uttrycker hon i alla 
fall skillnaden när en enskild fråga bedöms och en elev får antingen det ena eller 
det andra betyget på frågan (eller fler poäng). En tolkning blir således enligt 
matrisen nedan. 
 
Tabell 6.  Kunskapsformer i Lisas prov 

Kognitiva processer Kunskaps-
dimensionen 

1. Minnas 2. Förstå 3. Tillämpa 4. Analysera  5. Värdera 6. Skapa 

A.  
Faktakunskap  G VG/MVG   (VG/MVG)  

B.  
Begrepps-
kunskap 

G VG/MVG VG/MVG VG/MVG VG/MVG  

C.  
Procedur-
kunskap 

      

D. 
Metakogntiv 
kunskap 

      

Förekomst av uppgifter för olika betyg i de olika kunskapskategorierna (parentes innebär att det förekommer 
någon enstaka uppgift i kategorin).  
4.5 Tomas prov 
Tomas prov är liksom Lisas sammanhållna, det vill säga de är inte uppdelade i 
olika delar eller frågor för olika betyg. De bygger på poäng för de olika frågorna 
och poänggränser för de olika betygen. Viktningen mellan frågorna är även för 
Tomas kvantitativ, det handlar om hur mycket som kan förväntas i ett svar. I 
mer komplexa frågor viktas det också utifrån hur många samband eleverna tar 
upp i sina resonemang. Provet om Sveriges styrelseskick är tänkt att testa alla 
betygsnivåer, medan provet om samhällsekonomi ska ge underlag för Godkänt 
och Väl Godkänt, då Tomas anser att det inte kan ”uppfylla något MVG-krite-
rium här riktigt fullt ut.” Detta prov är annorlunda konstruerat än de flesta prov 
som funnits med i studien. Den består av bara fyra uppgifter, av vilka två är 
tabeller där eleverna ska fylla i olika uppgifter.  
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4.5.1 Tomas prov om Sveriges styrelseskick 
Tomas prov om Sveriges styrelseskick börjar med vad Tomas i intervjun kallar 
”ett antal enkla frågor”. Det är elva frågor där eleverna ska komma ihåg 
terminologi eller specifika detaljer, det vill säga minnas faktakunskap (A1). Några 
exempel är att de ska förklara ord som proposition och remiss, de ska tala om 
hur ofta det är val till riksdagen samt hur många riksdagsmän det är. Tomas 
själv benämner att dessa frågor testar ”papegojkunskap, alltså ren enkel fakta-
kunskap, G-kunskap”. Det finns en fråga bland dessa där eleverna ska ge ett par 
exempel på myndigheter. Om de skulle komma på dessa själva så skulle det 
placera uppgiften i att förstå, men Tomas förklarar att de har pratat om detta och 
tagit upp myndigheter som finns i kommunen och i regionen, vilket gör att det 
räcker med att minnas.  
 
Det finns också frågor som innebär att minnas begreppskunskap (B1):  

16) Den nya regeringen bestämmer sig för att driva ett nytt lagförslag. Livstids fängelse 
skall upphöra som straff för mord och spioneri, istället införs tidsbestämt straff; 
fängelse från 4 år upp till 40 år för de brotten. Beskriv ärendets gång så detaljerat du 
kan. Använd konkreta exempel på justitieutskottet m.m. Rita en fin bild! 

Tomas tycker att det är bra med att rita, det visar att eleverna kan se samband: 
”Kan man rita så kan man i alla fall redogöra för någon slags avloppsstruktur så 
att säga.” De konkreta exemplen visar att man kan ”spinna på” och dessa är nya 
för eleverna, även om de har fått andra exempel. Tomas kommenterar vidare: 

Jag tycker det är bra med att de förstår det här med konkreta exempel, att de kan sätta 
in det i ett konkret fall, eller i låtsasfall då, för att det tycker jag också visar på någon 
slags förståelse då. Även om det är någon slags detalj-/sakkunskap så ändå då att det är 
knutet till något verkligt så blir det inte bara att man återupprepar bokens liksom 
generella förklaringar av begreppen utan att man, då får man tillämpa det då på något 
sätt. [---] så att man knyter, man går hela vägen uppifrån abstrakt förhållande till verklig-
het och då har man kanske spannet då med lite djupförståelse tänker man sig. Och rita 
är också väldigt avslöjande för har man en bild så har man väl ett begrepp kanske om 
det hela tror jag. 

Uppgiften består av två delar, i den första ska de beskriva ett ärendes gång, i 
den andra delen ska de exemplifiera. De behöver hantera en struktur, vilket är 
begreppskunskap. I den första delen bör det räcka med att komma ihåg, vilket 
placerar en del av uppgiften i att minnas begreppskunskap (B1). Tomas menar att 
eleverna genom att ge egna konkreta exempel visar på förståelse, vilket också är 
i enlighet med taxonomin, och uppgiftens andra del placeras därmed i att förstå 
begreppskunskap (B2). Tomas använder också ordet tillämpa, men han gör det i 
betydelsen att kunna ge exempel och det finns inget i uppgiften som motiverar 
att den också skulle placeras i taxonomins kategori att tillämpa. 
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Det finns frågor som testar att förstå. Bland de elva första frågorna finns 
uppgiften: ”Vilken skillnad är det på en monarki och en republik?” Denna fråga 
inkluderar Tomas först bland faktafrågorna, men senare kommenterar han 
denna och säger att ”ska man kunna göra en jämförelse så handlar det ju lite om 
någon slags något djupare förståelse än bara en redogörelse för ett faktaförhåll-
ande eller begrepp då.” Det stämmer också med taxonomin där jämföra hör till 
att förstå. Monarki och republik är två kategorier och därför placeras frågan i att 
förstå begreppskunskap (B2). En annan uppgift är: 

12) Hur många valkretsar måste man ha om vi skulle ha majoritetsval i enmans-
valkretsar i Sverige? 

Denna fråga kommentar Tomas på följande sätt: 
Däremot tolvan är lite klurig: Hur många valkretsar måste man ha om vi skulle ha 
majoritetsval i enmansvalkretsar i Sverige? Här måste man tillämpa någonting som… 
Den ser ju enkel ut men jag tror att många tycker den är svår. Här måste man tillämpa 
ett begrepp där. 

Uppgiften handlar om olika valsystem och det hör därför till begreppskunskap. 
Tomas använder det kognitiva begreppet tillämpa när han förklarar vad uppgif-
ten kräver. Utifrån taxonomins definition är det dock inte tillämpning som upp-
giften kräver, utan snarare att eleverna ska dra en slutsats utifrån den presen-
terade informationen, vilket placerar uppgiften i att förstå begreppskunskap (B2). 
 
I uppgift 17 ska eleverna analysera i frågan: ”Vilken församling har mest makt, 
Riksdagen eller Regeringen?” På provet anges denna och den sista uppgiften 
som diskussionsuppgifter och det förtydligas att ”resonemanget är allt och 
själva ståndpunkten är egentligen oviktig.” Tomas återupprepar detta för-
tydligande i sin kommentar och säger också att ”något givet svar kanske det inte 
fullt ut finns då.” Han kommenterar vidare: 

Då hoppas jag att de ska ge ett kvalitativt, göra en kvalitativ analys av det där: 
riksdagens möjligheter, regeringens makt och sedan bolla det lite mot varandra och i 
slutändan är det någon som har mer makt än den andra. Då kanske de, ja kanske drar 
till med riksdagen, det brukar de flesta göra. Det verkar kanske rimligt då. Å andra 
sidan, men då ska de också bolla mot regeringens möjligheter och att regeringen faktiskt 
kontrollerar riksdagen om man har majoritetsregering, då kontrollerar man ju riksdagen. 
Det är viktigt att se. Och sedan, så då ska man ge många, bolla mycket då mellan de här 
maktförhållandena då, och det här beroendeförhållandet som finns mellan riksdag och 
regering. 

Tomas använder begreppet analys för att förklara uppgiften. Den handlar om 
att eleverna behöver kunna särskilja relevant och irrelevant information om 
riksdagen och regeringen och de behöver också kunna se relationerna mellan 
dem, det vill säga att organisera. Båda dessa förmågor hör till att analysera, vilket 
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stämmer med Tomas tanke, och uppgiften kategoriseras som att analysera 
begreppskunskap (B4). 
 
Eleverna ska i uppgift 18 diskutera: ”Borde Sverige införa republik?” Tomas 
kommenterar: ”Då ska man fundera lite på det här med kungen och kungens 
roll och vad är en president och vad gör en president?” Eleverna får gärna 
också jämföra med till exempel våra nordiska grannländer. Han säger också att 
detta är en typisk diskussionsfråga. Uppgiften, som handlar om kategorier, 
innebär att eleverna ska argumentera, de behöver då kunna kritisera genom att 
se för- och nackdelar. Detta placerar uppgiften i att värdera begreppskunskap (B5). 
 
Tomas tar, liksom Lisa, upp frågan om en kvalitativ bedömning i elevsvaren, 
även om de tycks handla om att minnas. Ett exempel är: 

14) Förklara sambanden mellan regering, minister, departement, myndigheter och ge 
exempel på alla! 

Tomas uttrycker att detta är en sambandsfråga, vilket innebär att eleverna ska 
”ändå förstå hur systemet hänger ihop.” Han kommenterar ytterligare: 

alltså ärligt talat allt kan man ju lära sig utantill och även den här kan man lära sig 
utantill, men någonstans så när man formulerar sig så tror jag ändå att man redogör för 
någonting som man faktiskt kan då, eller har förstått eller begripit då. Trots allt hoppas 
jag på det, i och med att det är rätt många steg och jag vill ha exempel på alltihopa och 
har man nu kommit så långt så att man kan säga Fredrik Reinfeldt och utrikesminister, 
utrikesdepartement och kanske SIDA eller något sådant där då, då borde man väl ändå 
ha fattat någon slags, någonting tycker jag, jag hoppas det. Man får väl ändå tro det. Så 
att det kan på något sätt ändå motsvara någon slags VG-kunskap, kanske. Kanske, ja, 
om man tänker nu så, den kunskapsnivå eller fördjupning då som VG ska motsvara. 

När det gäller exemplen förklarar Tomas att de har tagits upp i undervisningen, 
men i ett annat sammanhang om lagar och regler på olika nivåer, ”så det är inte 
så där spiksäkert de prickar det där.” Han säger också att det eventuellt kan ha 
funnits med i en motsvarande instuderingsfråga ”som de kan ha fått svar på på 
tavlan”. Uppgiften handlar om en struktur, vilket är begreppskunskap. Att se 
sambanden, hur saker relaterar till varandra, räknas till att organisera, en under-
kategori till att analysera, men det förutsätter att eleverna gör detta själva och inte 
återger ifrån undervisningen. Tomas säger att allt i uppgiften går att memorera, 
vilket tyder på att eleverna mött detta tidigare, vilket placerar den första delen i 
kategorin att minnas begreppskunskap (B1). Sedan är det säkerligen så att det är 
lättare att klara uppgiften om man har förstått, den kunskapsform som Tomas 
nämner, men det är inte nödvändigt för att lösa uppgiften. Den andra delen 
innebär att eleverna ska exemplifiera, vilket placerar denna del i att förstå 
begreppskunskap (B2). Detta stämmer också med vad Tomas själv uttrycker om 
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att eleverna genom att använda relevanta exempel visar att de har förstått. 
Visserligen har eleverna mött exemplen, men eftersom de var i ett annat 
sammanhang så är det en ny situation i provet. Detta förutsätter dock att det 
inte var så som Tomas nämner att det eventuellt kunde ha varit, nämligen att 
eleverna gjort en likadan instuderingsuppgift och fått svar och exempel av 
läraren, då räcker det med att minnas. Tomas ger en indikation på att frågors 
svar kan bedömas olika utifrån kvaliteten på svaret. Han nämner att förståelse 
kan visas genom elevernas formuleringar. Om eleverna formulerar med egna 
ord skulle detta kunna motsvara att sammanfatta i taxonomin, vilket tillhör att 
förstå. Han kommenterar en annan fråga liknande: 

men även där då så hoppas jag väl ändå då att man med egna ord förklarar detta, att det 
ändå är någon slags tanke bakom, någon slags förståelse bakom. 

Utifrån detta resonemang kan det eventuellt krävas att förstå för full poäng på 
vissa uppgifter. 
 
Sammanfattningsvis så består provet först av en hel del korta frågor att minnas 
faktakunskap, vilka ger ganska få poäng. Dessa anger Tomas som att de främst 
testar betyget Godkänt. Bland G-frågorna finns också några frågor som testar 
att förstå. Tomas kommenterar: ” Ja några samband måste man väl kunna se på 
[---] G-nivå”. Sedan ökar svårighetsgraden successivt, där det finns uppgifter 
som kräver både att minnas begreppskunskap och att förstå begreppskunskap och 
dessa ger något fler poäng. De två sista frågorna testar också att analysera och att 
värdera, vilka Tomas pekar ut som avgörande för betyget MVG. Poängnivåerna 
förklarar Tomas är satta utifrån hur det brukar vara på nationella prov ”att 90% 
rätt då är det MVG, 75% rätt VG och någonstans kring 30% rätt, då får man 
G.” Han förklarar dock att eleverna inte behöver klara alla G-frågor för att få 
Godkänt, det vore orimligt då de svagaste inte skulle ha en chans. För att nå ett 
Väl Godkänt måste man ”knäcka några VG- eller MVG-poäng då.” Till sist 
måste man ta poäng på de sista MVG-uppgifterna för att nå detta betyg ”och 
dessutom resten allt rätt.”  
 
4.5.2 Tomas prov om samhällsekonomi 
Frågorna i Tomas prov om samhällsekonomi är annorlunda utformade då de 
innehåller flera frågor i samma genom att till exempel vara tabeller som eleverna 
ska fylla i, exempelvis: 

Fyll i rätt ord, förklara och ge exempel så att finansministern, om han läste detta, skulle 
förstå hur du tänker när du vill förklara möjligheterna att påverka den svenska 
ekonomin. Medlen ska matcha målen, och de ord du ska föra in under Medel är: 
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Finanspolitik, penningpolitik, arbetsmarknadspolitik och valutapolitik. Kanske kan du fylla i 
vissa rutor bättre än andra. Gör det! 

Mål Förklaring Exempel/Ekonomin 
kan bli bättre om… 

Medel Förklaring Exempel/Ekonomin 
kan bli bättre om… 

Låg inflation 
 

     
Låg arbetslöshet 
 

     
Ekonomisk 
tillväxt 

     
Balans mellan 
import o export 

     

 
Tomas kommenterar denna uppgift och säger att: 

det här mer handlar om att man kan förklara begrepp och sedan sätta det i något slags 
sammanhang genom ett exempel och sedan också kanske att man kunde reflektera över 
hur står sig begreppet i förhållande till ett mål, [---] hur kan ekonomin bli bättre om 
man satsar på låg inflation eller låg arbetslöshet. 

Han förklarar också att han gör ett häfte till eleverna inför proven, ”för alla som 
inte orkar läsa”. Häftet innehåller hans föreläsningsanteckningar, PowerPoints 
eller OH-bilder. De förklaringar som efterfrågas i uppgiften finns i häftet och i 
boken. Det innebär att kan eleverna komma ihåg svaren för dessa två spalter, 
vilket placerar dessa i att minnas faktakunskap (A1). Eleverna kan i exempelspal-
ten välja att istället förklara hur ekonomin kan bli bättre. Exemplen och förkla-
ringarna har tagits upp i undervisningen, men utifrån vad Tomas säger tycks det 
som att de hamnar i ett nytt sammanhang i provet. Han säger att han inte 
kräver ”att de kan hitta på något, det blir nog lite svårt” Men sedan förklarar 
han att: 

Nej man ska ju kunna hitta, helst formulera med egna ord någon idé då, som man 
kanske stött på i och för sig då, som vi har gått igenom. Så fullt ut kan man inte 
memorera svaret, det tror jag inte, utan man ska ju fattat idén i alla fall hoppas jag. 

Tolkningen blir att exemplen och förklaringarna eleverna tidigare mött ändå ska 
sättas in i ett nytt sammanhang i provfrågan och därför motsvarar detta att 
exemplifiera i taxonomin, det vill säga att förstå faktakunskap (A2). Detta 
motsvarar också Tomas uttryck om att de ska ha ”fattat idén”. Eleverna ska 
också koppla rätt medel till rätt mål i uppgiften. Detta innebär att de ska 
organisera, de behöver kunna se relationerna mellan mål och medel, vilket 
placerar frågan i att analysera begreppskunskap (B4). Eleverna ska också resonera 
om hur ekonomin kan bli bättre för varje begrepp. Om detta är något som 
eleverna själva ska fundera ut så handlar det om någon form av värdering, 
eleverna ska bedöma positiva effekter av de olika begreppen, vilket skulle 
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motsvara att värdera begreppskunskap (B5). Det placeras som begreppskunskap efter-
som det handlar om att se samband, en struktur. Den andra tabelluppgiften har 
en liknande struktur och kategoriseras på samma sätt. Den innehåller dock 
några ord som är kategorier (olika produktionsfaktorer) och placeras i att minnas 
begreppskunskap (B1). 
 
I uppgift 3 ska eleverna ”Rita en bild och förklara begreppet KPI.” KPI är en 
del av en terminologi. Tomas förklarar också att de har ritat en bild under 
genomgångarna för att förklara KPI, ”eftersom jag tror att man förstår bättre 
och minns bättre.” Detta gör att frågan placeras i att minnas faktakunskap (A1). 
 
I den sista uppgiften ska eleverna placera in orden högkonjunktur, 
lågkonjunktur, konjunkturarbetslöshet och efterfrågeinflation i ett diagram: 

Tomas kommenterar och säger följande: 
ja det är lite de ska tolka ett diagram och försöka ploppa in då högkonjunktur, lågkon-
junktur och sedan i bästa fall förstå att, var man då rimligtvis borde kunna ha konjunk-
turarbetslöshet och var efterfrågeinflation rimligen borde kunna uppstå då.  Där får de 
nog faktiskt tänka till lite, det är nog en koppling som man, som i och för sig jag går 
igenom kanske, men den måste ju finnas där på något sätt, någon slags förståelse ändå 
för när uppstår… För det är inte säkert att jag pekat i ett diagram och sagt att där är det. 

Eleverna behöver således kunna tolka diagrammet, eftersom de troligtvis inte 
har mött det på detta sätt tidigare, enligt Tomas sätts uppgiften i ett nytt sam-
manhang. Detta motsvarar enligt honom en förståelse, vilket också stämmer 
med taxonomin, tolka är en underkategori till att förstå och frågan kategoriseras 
som att förstå begreppskunskap (B2) då det handlar om en modell.  
 
Sammanfattningsvis testas olika kunskapsformer i detta prov. Det finns en del 
som innebär att minnas fakta- och begreppskunskap, främst då eleverna i tabellerna 
ska förklara terminologi. Sedan finns det också moment där de behöver kunna 

Tid 

Trend 

BNP 
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värdera och analysera och de behöver också förstå. Betygsgränserna är också satta 
så att eleverna behöver klara åtminstone en del av de uppgifter som kräver mer 
komplexa kognitiva förmågor än att minnas för att nå de högre betygen. 
 
Tomas är dock inte så nöjd med detta prov och upplevde inte att det fungerade 
så bra för eleverna, tabellerna med rutor blev svåra att förstå för eleverna. Det 
fungerade bra med rubrikerna förklara, men de hade svårt att förstå vad som 
förväntades i rutorna där de skulle ge exempel eller förklara hur ekonomin 
kunde bli bättre. Tomas medger att han så här i efterhand själv tycker att det är 
svårt att förstå vad han egentligen menade. ”Det var nog rätt krävande det här, 
lite mer krävande än man kunde tro, för det hamnade på ett nytt sätt för 
eleverna”, säger Tomas och han tänker hålla sig till mer ”traditionella prov” i 
fortsättningen.  
 
4.5.3 Sammanfattning av Tomas prov 
Tomas två prov är väldigt olika utformade, det första är mer traditionellt och 
andra är annorlunda med tabellfrågorna. När det gäller kunskapsformer är det 
dock en variation i båda proven. Det finns en del frågor där eleverna främst 
förklarar terminologi och kategorier i båda proven, det vill säga att minnas fakta- 
och begreppskunskap. Om eleverna klarar detta så räcker det till ett Godkänt. 
Samtidigt finns det inslag av att förstå bland frågorna som Tomas pekar ut för 
detta betyg på provet om Sveriges styrelseskick. 
 
Tabell 7.  Kunskapsformer i Tomas prov 

Kognitiva processer Kunskaps-
dimensionen 

1. Minnas 2. Förstå 3. Tillämpa 4. Analysera  5. Värdera 6. Skapa 

A.  
Faktakunskap  G G/VG     

B.  
Begrepps-
kunskap 

G G/VG  VG/MVG VG/MVG  

C.  
Procedur-
kunskap 

      

D. 
Metakogntiv 
kunskap 

      

Förekomst av uppgifter för olika betyg i de olika kunskapskategorierna (parentes innebär att det förekommer 
någon enstaka uppgift i kategorin). 
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För betyget VG behöver eleverna kunna förstå, analysera och värdera. Det är bara 
i det första provet som betyget MVG ges och i de uppgifterna som testar detta 
betyg ska eleverna kunna analysera och värdera.  
 
4.6 Davids prov 
Davids prov är uppdelade i en tydlig G-del och en gemensam del för VG och 
MVG. G-delens frågor bedöms med poäng, medan den andra delen bedöms 
kvalitativt med betyg. Viktningen av poäng för G-frågorna görs utifrån hur 
mycket som kan förväntas i svaren, det vill säga kvantitativt. Vidare har båda 
proven liknande frågeformuleringar, även om ämnena är olika. Det andra 
provet som David skickade in handlade om internationell politik och inte om 
samhällsekonomi som det var tänkt att lärarna skulle skicka in. Han hade inte 
haft prov på avsnittet om ekonomi. Detta gjorde att det inte blev så mycket 
kommenterat om det andra provet. 
 
4.6.1 Davids prov om Sveriges styrelseskick 
Den första delen på Davids prov om Sveriges styrelseskick är ett antal frågor 
som endast kräver korta svar. David säger att denna del, alltså de första 10 
frågorna, siktar på grundläggande fakta och på den grundläggande förståelsen 
och den kan endast ge betyget Godkänt. Davids uttryck om grundläggande 
förståelse om frågorna i G-delen skulle kunna placeras i kategorin förstå 
faktakunskap, men de flesta frågorna i denna del kräver inte mer än att minnas 
det eleverna läst. David förklarar att eleverna som underlag för provet har sökt 
information och sammanställt ett häfte, vilket kontrollerats av läraren. Detta 
häfte utgör grunden för provet och G-delen bygger främst på att minnas ifrån 
häftet. 
 
Exempel på frågor som innebär att minnas faktakunskap (A1) är den första 
frågan där tio begrepp (terminologi) ska förklaras, exempelvis regering, depar-
tement, kommunalråd, landstingsfullmäktige, koalitionsregering och landshöv-
ding samt uppgift 2: ”Hur ofta röstar Sveriges befolkning till riksdagen?”, vilken 
handlar om specifika detaljer. Uppgift 3 är: ”På vilket sätt har statsministern 
mer makt än en vanlig minister?” Denna fråga handlar om att jämföra två 
begrepp (terminologi), vilket i taxonomin är att förstå faktakunskap (A2). Detta 
förutsätter att eleverna inte mött denna jämförelse tidigare, vilket David dock 
förklarar att de har: 
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Och just den här frågan då, fråga tre, så handlar det då om makt inom regering. Vem är 
det då som har makten inom regeringen, brukar jag då fråga eleverna. Och ofta vet de 
inte vad en regering är. Men så brukar man diskutera det här liksom, ja minister, vi har 
en minister här, så har vi en statsminister med, som brukar kallas premiärminister 
utomlands. Ja hur ser maktsituationen ut här egentligen? (…) Göran Persson blev väl 
speciellt känd för det, nu vet jag inte om det var korrekt att koppla honom till att 
avskeda många ministrar, men det är ju ett sådant bra exempel just på hur just 
statsministern har mer makt än ministrarna på något vis. Så det ju också en 
grundläggande fråga som vi har gått igenom. 

Eftersom David har gått igenom detta i sin undervisning räcker det med att 
minnas faktakunskap (A1). 
 
Det finns också frågor som kategoriseras som att minnas begreppskunskap (B1): 

9. Riksdagen och regeringen är oftast bägge inblandade när en ny lag skrivs. Beskriv 
kortfattat hur detta går till. 
10. Beskriv på vilket sätt som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fungerar ihop. 

Dessa handlar om att komma ihåg strukturer.  
 
Det finns en fråga i G-delen som kategoriseras som mer än att enbart minnas:  

Sverige har idag en majoritetsregering lett av fyra partier. Vad skulle behöva hända för 
att vi efter nästa val (2010) skulle få en minoritetsregering? 

Detta handlar inte om enskilda fakta, utan mer om strukturer, vilket är 
begreppskunskap. Denna fråga skulle kunna kräva att förstå genom att eleverna ska 
dra en slutsats ur den presenterade informationen (B2). David säger: 

Ja vi har ju både pratat om begreppet i sig och olika exempel på situationer, alltså med 
tanke på tidigare majoritetsregeringar och minoritetsregeringar i Sverige. Vi har pratat 
om just det här med dagens regering och kopplat den till situationen med Persson-
regimen från 94 är det ju. Ja, nu var ju inte han statsminister precis där, men det har ju 
varit minoritetsregering sedan dess så att säga. Så det har vi pratat om, just fördelar och 
nackdelar med minoritetsregering kopplat till majoritetsregeringar. 

Min bedömning av Davids svar är dock att eleverna inte bokstavligen har mött 
frågan på detta sätt, utan det är för dem ett nytt sammanhang där de behöver ha 
förstått det de har läst och diskussionerna på lektionerna. Uppgiften är således 
att förstå begreppskunskap (B2). 
 
Davids prov har en svårare del som ska ge underlag för de högre betygen. Han 
uttrycker allmänt om frågorna på denna del: 

Ja, som jag sa tidigare så försöker jag hitta de här frågorna där man då kan lägga 
svårighetsgraden lite svårare liksom. Få in de här analysmomenten, reflektionsmomen-
ten, att kunna jämföra mera övergripande fakta som, eller förståelse som tas från lite 
olika håll. Lite mer delar då som man kanske inte har fokuserat så mycket på innan då. 
Utan ta den här massan som man har gått igenom och försöka få eleverna att koppla 
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samman det hela, olika momenten, att hitta förbindelselänkarna som finns, att helt 
enkelt försöka tänka mer självständigt och fritt, kopplat till det man läser då.  

I taxonomin så kopplas uttrycket övergripande fakta till begreppskunskap, det 
skulle till exempel kunna handla om strukturer eller generaliseringar. David ut-
trycker taxonomins kategorier förstå (B2) och analysera (B4). Jämförelse är en del 
av förståelse och förmågan att se hur olika delar hänger ihop i en helhet är att 
organisera, vilket är en underkategori till analysera. Reflektera är ett mer allmänt 
uttryck som inte uttryckligen finns i taxonomin, men det bör innefatta alla de 
mer komplexa kognitiva processerna utöver minnas. Davids frågor i VG/MVG-
delen kategoriserades också som att de kräver mer komplexa kognitiva proces-
ser. Ofta är det flera processer i samma fråga, till exempel testas ofta att förstå 
tillsammans med någon annan kategori.  
 
Några uppgifter handlar om att analysera begreppskunskap (B4), exempelvis 
uppgift 11: 

11. Kommunstyrelsen beskrivs ofta som kommunens regering. Det finns dock en stor 
skillnad mellan kommunstyrelsen och regeringen. Vilken är det och varför tror du att 
detta existerar? 

David uttrycker att eleverna ska kunna förklara, vilket i taxonomin är en under-
kategori till att förstå. Av frågan framgår också att eleverna ska jämföra. Att jäm-
föra hör, liksom att förklara, till att förstå. Kommunens organisation handlar om 
en struktur, vilket innebär begreppskunskap, således placeras denna fråga i att 
förstå begreppskunskap (B2). Samtidigt kan sägas att det är en mer avancerad 
jämförelse som kräver lite av att kunna särskilja, att kunna skilja ut vad som är 
relevant, och att organisera det vill säga att se hur de olika delarna hänger ihop, 
vilket hör till att analysera begreppskunskap (B4).  
 
Den fråga som David kommenterar mest av frågorna för de högre betygen är 
uppgift 13, vilken handlar om att värdera begreppskunskap (B5): 

Mycket av makten i det Svenska riket delas mellan regeringen och riksdagen. Förklara, 
argumentera och försök övertyga mig om: (besvara både A och B) 
A. Att riksdagen har mest makt 
B. Att regeringen har mest makt. 

David har tidigare förklarat att han ägnar en hel del tid åt maktfrågorna i under-
visningen eftersom han tycker att dessa är viktiga. Men han har inte tagit upp 
frågan konkret på detta sätt, vilket innebär att det är en ny situation för eleverna 
i provet.  

Just det här med att då, det brukar vara lite så här intressant fråga alltså, att de ska 
försöka då att se på ett fenomen från två perspektiv. Det vill säga då vilken del av 
riksdag och regering har mest makt. Och ska de då utgå från att riksdagen har mest 
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makt och argumentera för det eller att regeringen har mest makt och argumentera för 
det. Och då går man ju egentligen mot sig själv när man då argumenterar för det andra 
lägret. Och då är det ju verkligen att se på saker och ting från olika perspektiv. 

Det han lyfter fram i denna fråga är att han tycker att det är viktigt att eleverna 
kan se på ett fenomen från två perspektiv, vilket handlar om att kunna se för- 
och nackdelar. Det motsvarar att kritisera i taxonomin och därmed placeras 
frågan i att värdera begreppskunskap (B5). Det finns andra uppgifter som också 
handlar om att argumentera, vilka placeras i samma kategori.  
 
Värdera kan också innebära att se för- och nackdelar, vilket handlar om att 
kritisera, exempelvis: 

17. I många länder kan en minister själv styra inom sitt område genom så kallat 
ministerstyre. Exempelvis skulle en minister kunna påverka en polisutredning eller om 
en flykting får komma in i landet. Detta är inte möjligt i Sverige. Hur gör en minister i 
Sverige för att påverka samhället? Vilka för och nackdelar kan du komma på med det i 
Sverige förbjudna fenomenet ministerstyre? 

Ministerstyre skulle kunna kategoriseras som terminologi, men bör snarare ses 
som en princip, vilket hör till begreppskunskap.  
 
David har också uppgifter som innebär att skapa begreppskunskap (B6), till 
exempel denna uppgift: 

12. [X] kommun har frivilligt valt att satsa kraft och pengar på turism och kulturfrågor. 
Varför tror du att dessa områden inte är obligatoriska för våra kommuner? 

Uppgiften rör sig på en generell nivå, även om det finns ett exempel i frågan. 
Detta skulle kunna vara att förklara, vilket David använder som uttryck för 
denna fråga, och detta hör då till att förstå (B2). Samtidigt ska eleverna själva 
fundera ut orsaker, vilket mer handlar om att generera, det vill säga att skapa 
(B6). Vilken kategori det hamnar i beror på om eleverna i undervisningen har 
mött orsakerna som de sedan ska koppla till denna fråga, då hamnar det i förstå, 
men det verkar inte så utifrån vad som framkommer i intervjun, därför 
kategoriseras denna fråga som att skapa begreppskunskap (B6). Allra tydligast blir 
att skapa i följande uppgift: 

18. Politiken och politiker i alla länder får ofta utstå kritik från medborgarna i landet. 
När du nu läst om Sveriges politiska system – Vilka förändringar skulle du vilja föreslå 
för att förbättra systemet eller göra systemet mer demokratiskt? 

David säger: ”Vad skulle du själv vilja föreslå för att förändra?” och upprepar 
även här frågan. Denna fråga innebär att eleverna ska generera egna förslag om 
en princip (demokrati) och en struktur (Sveriges politiska system), vilket i taxo-
nomin är att skapa begreppskunskap (B6).  
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David sammanfattar alla frågorna för de högre betygen med att de ska få 
eleverna att tänka själva. Det kan vara detta som David menar när han talar om 
reflektionsmomenten och därmed bekräftas tolkningen att detta uttryck inte är 
en egen kategori, utan att den innefattar alla de högre kognitiva processerna. 
 
Sammanfattningsvis innehåller den första delen frågor för betyget Godkänt, 
vilka främst handlar om att minnas fakta- och begreppskunskap. Det finns dock 
också inslag av att förstå i denna del. I delen för de högre betygen finns det fler 
frågor som testar andra kognitiva processer, förutom att förstå finns det också 
frågor där eleverna ska analysera, värdera och skapa. 
 
4.6.2 Davids prov om internationell politik 
Provet om internationell politik är mycket likt det om Sveriges styrelseskick. 
Det börjar med en G-del som främst handlar om att komma ihåg terminologi 
och specifika detaljer, det vill säga att minnas faktakunskap (A1), men också 
frågor om kategorier och strukturer; att minnas begreppskunskap (B1). En fråga 
som särskilt kommenterades var att eleverna fick ett antal citat, vilka skulle 
kopplas till rätt institutioner, till exempel ”Här sitter Fredrik Reinfeldt och hans 
kollegor av regeringschefer och statschefer”. I taxonomin skulle detta kunna 
motsvara att klassificera i kategorin att förstå, men David förklarar att dessa citat 
är nästan direkt tagna ur det häfte som eleverna har haft. Då räcker det med att 
känna igen och då kategoriseras även denna fråga som att minnas begreppskunskap 
(A1). Frågan kräver dock att man ska hålla isär institutionerna i en struktur, 
vilket gör att det handlar om att minnas begreppskunskap (B1). David nämner att 
frågan ska testa den grundläggande nivån, vilket verkar handla om att komma 
ihåg och känna igen.  
 
Det finns frågor som testar att förstå, exempelvis: 

Nyligen skulle ministerrådet diskutera EU:s inställning till unionens odling av spannmål 
och andra jordbruksfrågor. Vilka samlades då för att diskutera denna fråga? 

Frågan handlar om specifika detaljer, alltså faktakunskap. Förutsatt att inte 
eleverna har mött just detta exempel tidigare så motsvarar detta att exemplifiera 
i taxonomin, vilket i så fall blir att förstå faktakunskap (A2). I en annan fråga ska 
eleverna kortfattat besvara ”Vad gör egentligen EU?” Visserligen ska de minnas, 
men de måste också kort sammanfatta det viktigaste, vilket blir att förstå begrepps-
kunskap (B2). Liksom i det andra provet finns också en fråga om att jämföra 
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makt, i detta fall mellan FN:s säkerhetsråd och generalförsamlingen. Det är att 
jämföra strukturer, det vill säga att förstå begreppskunskap (B2).  
 
På delen för de högre betygen återkommer liknande frågor som i det andra 
provet. Eleverna ska återigen argumentera för och emot, i detta fall om EU är 
demokratiskt, vilket ju var att värdera begreppskunskap (B5). Det finns även denna 
gång en fråga där eleverna ska föreslå förändringar inom EU, det vill säga de 
ska skapa begreppskunskap (B6). Frågan kräver också att de ska ta ställning till 
EU:s institutioner, om maktrelationerna mellan EU och medlemsländerna och 
om EU ska bli större, vilket innebär att de ska värdera olika alternativ (B5). För 
att kunna göra detta behöver de också kunna analysera för att se hur de olika 
delarna hänger ihop och hur de relaterar till varandra (B4).  
 
Sammanfattningsvis har detta prov samma upplägg som det om Sveriges styr-
elseskick med en G-del som främst testar att minnas fakta- och begreppskunskap. 
Liksom i det andra provet finns också inslag av att förstå i G-frågorna. På 
samma sätt finns det i delen för de högre betygen frågor som testar att förstå, 
analysera, värdera och skapa. 
 
4.6.3 Sammanfattning av Davids prov 
Davids två prov är väldigt lika i både form och i hur frågorna ställs. Han har i 
båda proven en stor variation på sina frågor och han testar i dessa prov alla de 
olika kognitiva processerna, förutom tillämpa. Knappt hälften av frågorna testar 
att minnas och dessa återfinns endast i G-delen. Det finns inslag av att förstå i G-
frågorna, men i huvudsak finns de på delen för de högre betygen.  
 
Delen för de högre betygen testar flera olika kunskapsformer. Det finns frågor, 
vilka förutom att förstå, testar att analysera, värdera och skapa. Det finns däremot 
inga rena minnesfrågor i denna del.  
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Tabell 8.  Kunskapsformer i Davids prov 

Kognitiva processer Kunskaps-
dimensionen 

1. Minnas 2. Förstå 3. Tillämpa 4. Analysera  5. Värdera 6. Skapa 

A.  
Faktakunskap  G (G)     

B.  
Begrepps-
kunskap 

G 
G 

VG/MVG 
 VG/MVG VG/MVG VG/MVG 

C.  
Procedur-
kunskap 

      

D. 
Metakogntiv 
kunskap 

      

Förekomst av uppgifter för olika betyg i de olika kunskapskategorierna (parentes innebär att det förekommer 
någon enstaka uppgift i kategorin).  
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5 Jämförelse av lärarnas provpraxis 
I detta avsnitt jämförs lärarnas prov utifrån vilka kunskapsformer de testar och 
vilken den gemensamma bilden blir. Jämförelsen görs också utifrån vilka kun-
skapsformer som testas för olika betyg. Exempel på frågor för olika kunskaps-
former beskrivs. Sedan jämförs lärarnas utsagor om provens struktur, till exem-
pel om uppdelningen i särskilda delar för olika betyg eller sammanhållna prov. 
Till sist relateras lärarnas provpraxis till hur lärarna utrycker de olika betygs-
stegen och till betygskriterierna. 
 
5.1 Proven och betygen 
En sak som framkommer tydligt vid provanalyserna är att samtliga för betyget 
Godkänt testar att minnas fakta- och begreppskunskap. Formen kan se lite olika ut 
där det både handlar om att komma ihåg och känna igen och framför allt Per 
sticker ut med sina flervalsfrågor (Bengt har också inslag av detta, men Pers G-
frågor är enbart av detta slag). Även de andra har dock ofta någon form av 
kortsvarsfrågor där framför allt begrepp testas, men också specifika detaljer. De 
andra lärarna har, till skillnad från Per, också frågor där eleverna förväntas 
skriva lite mer även för Godkänt, men det handlar fortfarande om att minnas. 
Tomas och David har även några frågor i kategorin att förstå för G, till exempel 
att kunna jämföra, sammanfatta eller dra slutsatser ur presenterad information. 
Typiska frågor för G är att kunna förklara ord som inflation och parlamen-
tarism, att kunna redogöra för ett ärendes gång eller för riksdagens respektive 
regeringens uppgifter. 
 
Det skiljer mer mellan lärarna när det gäller frågor för de högre betygen. På 
proven som Per och Bengt har kan eleverna få de högre betygen enbart genom 
att minnas fakta- och begreppskunskap. Bengt har visserligen inslag av att förstå och 
att värdera, men det går att nå de högre betygen utan dessa förmågor. Detsamma 
gäller Pers prov, det gäller särskilt tydligt på provet om Sveriges styrelseskick 
där eleverna ska välja frågor för de högre betygen och de kan då få ihop till-
räckligt med poäng genom att välja enbart minnesfrågor, även om det finns 
andra frågor också, dessutom är även den obligatoriska frågan för MVG en 
minnesfråga. På Pers prov om samhällsekonomi kan eleverna också nå VG 
genom att minnas, medan eleverna däremot för MVG behöver kunna förstå, 
analysera och värdera fakta- och begreppskunskap. Samtidigt säger Per själv att 
undervisningen tagit upp de resonemang som behövs och därmed skulle det gå 
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att lösa även dessa frågor genom att minnas. Även om det således är minnes-
frågorna som dominerar Pers prov så har han en större variation av frågor än 
Bengt, då han förutom att minnas testar att förstå, tillämpa, analysera, värdera och 
skapa främst begreppskunskap. Han är dessutom ensam om att ha en fråga som 
förutsätter procedurkunskap.  
 
Sara ligger ganska nära Bengt och Per med sina prov. På hennes prov om 
Sveriges styrelseskick gick det att nå betyget VG med enbart minneskunskaper. 
Dock bör återigen påpekas att Sara själv under intervjun konstaterade att det 
nog inte var rimligt, utan att det provet egentligen endast kunde mäta G-nivån. 
På hennes andra prov fanns det frågor för de högre betygen som testade att 
förstå och värdera begreppskunskap, även om det också fanns med att minnas för 
dessa betyg. Detta innebär en viss skillnad mot Bengt och Per, då det i Saras 
prov tydligare krävs andra kunskapsformer, att förstå och värdera, för att nå de 
högre betygen. 
 
De andra tre lärarna, Lisa, Tomas och David, har större variation i vilka 
kunskapsformer som krävs för att kunna nå de högre betygen. Visserligen hade 
Lisas prov om Sveriges styrelseskick stora inslag av att minnas, men hon marke-
rade flera gånger att det inte är så hon vill ha prov, utan att det var ett resultat 
av ett samarbete med en kollega med en annan kunskapssyn. Provet hade dock 
också inslag av att förstå, analysera och värdera begreppskunskap. Det andra provet 
ger en mer rättvisande bild av hur hon vill ha sina prov. I detta prov är det 
främst fler frågor som också innebär att förstå fakta- och begreppskunskap, men 
provet innehåller också frågor i kategorierna att tillämpa, analysera och att värdera 
begreppskunskap.  
 
Tomas och David testar båda att förstå, analysera och värdera för de högre 
betygen. En nyansskillnad är att i Tomas prov har förståelse endast använts i 
VG-frågor, medan analysera och värdera gäller både VG och MVG. David testar 
alla tre kunskapsformerna för både VG och MVG. David har dessutom inslag 
av att skapa där eleverna ska komma med egna lösningar. Denna kunskapsform 
är ovanlig i de analyserade proven. Bengt har en uppgift som delvis innehåller 
att komma med egna lösningar på demokratins problem, men han säger att de 
också har tagit upp detta tidigare så uppgiften kontrollerar både vilka som 
lyssnat och vilka som är kreativa. Per har också en uppgift i denna kategori, 
vilken handlar om att skriva en debattartikel. Hans uppgift innebär därför att 
skapa både begrepps- och procedurkunskap.  
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Det är inte heller vanligt med frågor i kategorin att tillämpa. Det är bara Per, 
Lisa och David som har frågor av detta slag. Detta kan bero på att som 
taxonomin definierar denna kategori så blir det inte så vanligt med den typen av 
frågor. Många frågor som lärarna själva skulle definiera som att tillämpa mot-
svaras i taxonomin snarare av underkategorin klassificera som hör till att förstå. 
Det handlar om frågor där läraren ger exempel som eleverna ska klassificera, till 
exempel kunna koppla ett citat till rätt parti. 
 
Det är vanligt att lärarna i studien har uppgifter som skulle kunna innebära att 
eleverna behöver högre kognitiva förmågor om uppgifterna varit nya för dem i 
provsituationen.  Lärarna förklarar dock ofta att de har tagit upp motsvarande i 
undervisningen eller att det finns i läroboken. Exempel på detta är att diskutera 
för- och nackdelar med BNP, vilket finns i de flesta läroböcker i ämnet. Det 
verkar av intervjuerna som att lärarna ändå tänker sig att de testar mer komp-
lexa kognitiva förmågor som att förstå eller analysera, men de verkar då inte ta 
hänsyn till att eleverna redan fått hjälp med svaren och därmed kunnat memo-
rera dem. Samtidigt är det naturligtvis så att det underlättar för eleverna om de 
har förstått samt kan analysera och värdera, men poängen är att det går att lösa 
uppgifterna genom att minnas. 
 
Typiska uppgifter för de högre betygen i kategorin minnas är att redogöra för en 
struktur, till exempel kommunens styrelse eller ovanstående uppgift att disku-
tera problem med BNP som ett mått på välfärd, vilket återfinns i läroböckerna.  
När det gäller att förstå handlar det ofta om att kunna ge exempel, eller att kunna 
dra slutsatser med hjälp av informationen i frågan och undervisningens innehåll 
eller att förklara något. De tillämpningsuppgifter som förekommer handlar om 
att använda modellen om utbud och efterfrågan i olika exempel. I kategorin 
analysera är typiska uppgifter att se relationer mellan olika delar i en struktur, till 
exempel mellan olika organ i Sveriges styrelse på olika nivåer.  Typiskt för att 
värdera är uppgifter som att argumentera för eller emot något eller att se för- 
och nackdelar med något fenomen, till exempel olika valsystem. I kategorin 
skapa, vilken dock sällan förekommer, är en typisk uppgift att eleverna själva 
ska komma med förslag, ett slags hypoteser, till exempel om hur demokratin i 
Sverige kan förbättras. 
 
I taxonomins kunskapsdimension, det vill säga innehållet, är det vanligaste att 
G-nivån innehåller frågor i både fakta- och begreppskunskap. Det handlar om 
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frågor om terminologi och specifika detaljer, vilket är faktakunskap. Oftast 
innebär det att kunna förklara olika ord eller beskriva fenomen. När det gäller 
begreppskunskap är det främst kategorier som dominerar, vilket ligger nära termi-
nologin då det oftast handlar om att definiera kategorier, till exempel olika 
marknadsformer eller demokratiska system. Det förekommer också frågor på 
mer generell nivå, med principer eller strukturer, men de är mindre vanliga på 
G-nivån. För de högre betygen är det främst begreppskunskap som testas. När 
eleverna ska visa att de kan förstå, tillämpa, analysera, värdera eller skapa så handlar 
det oftast om frågor på en generaliserad nivå, till exempel att kunna se struktu-
rer eller modeller. Det kan handla om hur ett ärende hanteras i statsmakten eller 
modellen om utbud och efterfrågan. Det förekommer VG/MVG-frågor med 
faktakunskap, men de är mindre vanliga för de högre betygen. Procedurkunskap 
förekommer knappt alls, det är endast Per som har en sådan fråga där eleverna 
ska skriva en debattartikel. För lärarna i studien handlar procedurkunskap främst 
om den samhällsvetenskapliga metoden, vilken de anser är mindre lämplig att 
testa i prov. Det förekommer inte heller uppgifter för att testa metakognitiv 
kunskap. 
 
Det är ingen större skillnad mellan de två proven som respektive lärare har 
skickat in. De tycks vara ganska konsekventa i hur de utformar sina prov och 
vilka kunskapsformer som de testar, oberoende av vilket arbetsområde de har 
prov på. Det tydliga undantaget är Lisa, men hon förklarar det med att provet 
om Sveriges styrelseskick utformades med en kollega med en annan kunskaps-
syn och därför är mer faktaorienterat. Det finns också en viss skillnad i Saras 
prov då provet om Sveriges styrelseskick är mer orienterat mot att minnas. Det 
bedömdes dock inte för det högsta betyget av just detta skäl och hon kommen-
terar också under intervjun att det nog egentligen bara var ett G-prov. Några 
skillnader som kan noteras mellan proven är dock att det enbart är inom arbets-
området samhällsekonomi som lärarna har uppgifter i kategorin att tillämpa 
(modellen med utbud och efterfrågan). Likaså förekommer modeller nästan 
enbart på proven om samhällsekonomi, medan det är ovanligt i proven om 
Sveriges styrelseskick. Detta skulle kunna tyda på att de arbetsområdena har 
olika innehållslig karaktär. 
 
I förstudien placerades de intervjuade lärarna i tre grupper utifrån hur stor andel 
minnesfrågor de hade. David och Tomas tillhörde gruppen med mindre än 50 
procent minnesfrågor, Lisa och Per tillhörde mellankategorin och Bengt och 
Sara tillhörde gruppen med mer än 80 procent minnesfrågor. Efter provanalys-
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erna har dock bilden förändrats något. Per tycks snarare tillhöra gruppen med 
hög andel minnesfrågor, medan Sara bör placeras i mellankategorin. Med hän-
syn till det prov som Lisa är nöjd med har hon närmat sig gruppen med mer 
varierande frågor, medan Tomas har dragits mot mellankategorin då han har 
förklarat att eleverna fått mycket av svaren för de mer komplexa frågorna i 
undervisningen. Detta visar ett det blir en skillnad att enbart studera lärarnas 
prov jämfört med att också låta lärarna kommentera dessa. Framför allt har det 
en betydelse att se vilken undervisning som föregått proven, liksom lärobokens 
innehåll, eftersom detta ofta avgör skillnaden mellan att minnas och de mer 
komplexa kognitiva förmågorna. Om det ska bli en rättvisande bild om vilka 
kunskapsformer som lärare testar i prov behövs således fler källor än enbart 
själva provfrågorna. Detta är en brist i tidigare studier och rapporter från till 
exempel Skolverket. 
 
5.2 Provens struktur 
Lärarna har olika syn på om man ska blanda G- och VG/MVG-frågor. Bengt 
menar att det är viktigt att alla elever får chansen att skriva på alla betygsnivåer. 
Om man i provet har delat upp frågorna i G-, VG- och MVG-frågor så kom-
mer en del elever inte att försöka skriva på till exempel MVG-frågorna därför 
att de inte tror att de kan klara av dem. Om frågorna däremot är integrerade 
med varandra så kommer en del av eleverna ändå att försöka att svara och en 
del kommer att klara av ett högre betyg än de annars skulle ha gjort. Han menar 
också utifrån sin erfarenhet att de som klarar MVG-frågorna också klarar G-
frågorna. Sara har motsatt uppfattning och menar att det är fler som klarar G-
nivån om frågorna är uppdelade. Sara uttrycker att om frågorna blandas så 
kommer en del elever att avskräckas från frågorna och ”de har inte ens vågat 
försöka när de inte riktigt har förstått vad de ska göra.” Då får de inte ihop till-
räckligt för betyget Godkänt. Därför tycker Sara att det är bättre att dela upp 
provet i en G-del och en VG/MVG-del där eleverna själva väljer om de ska 
skriva frågorna för de högre betygen. Hon gjorde dock olika på sina två prov, 
på det ena som endast bedömdes upp till VG var det poäng på frågorna och 
ingen uppdelning, på det andra provet var det en särskild del för de högre 
betygen. Hon förklarar att skillnaden beror på hur mycket tid eleverna har för 
att skriva provet, om det är för kort hinner de inte med mer öppna frågor, 
vilket hon har på VG/MVG-delen på det andra provet. Tomas, David och Per 
delar också upp sina prov i en G-del och en eller två delar för de högre betygen. 
Tomas betonar vikten av tydlighet gentemot eleverna, de ska få veta förutsätt-
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ningarna och inte utsättas för några överraskningar. Per säger att det är den 
ideala formen, på så sätt kan eleven själv välja vilka frågor som besvaras bero-
ende på vilket betyg eleven siktat in sig på. David motiverar det med att han har 
svårt att se varför en viss poänggräns ger ett visst betyg och en poäng mer ger 
ett annat:  

För vad är det egentligen som säger att bara för att man har 28 poäng så har man 
Godkänt och 29 så har man VG. Det finns ju ingenting egentligen som säger att 
poängen har någonting med ens kunskaper att göra på det viset. 

 
Lärarna har lite olika syn på vad som krävs av eleverna på G-frågor för att de 
också ska kunna få ett högre betyg. Per kräver att eleverna också måste ha fler 
rätt på G-frågorna än det som krävs för enbart ett G, medan Sara anser att det 
räcker med att man uppnått poänggränsen för Godkänt på G-frågorna. Har 
man fått ett G så har man klarat den delen. Bengt, Per och Lisa säger inget om 
detta, men eftersom deras prov bygger på att de olika frågorna ger olika poäng 
och att det gäller att uppnå olika poänggränser för olika betyg så innebär det i 
praktiken att eleverna måste ha de flesta G-frågorna rätt för att också kunna nå 
de högre betygen. Alla lärarna använder poäng åtminstone för G-frågorna. Två 
faktorer som avgör viktningen mellan de poängsatta frågorna är gemensamma 
för alla. Det är dels kvantiteten, hur mycket som eleverna förväntas svara på en 
fråga, dels frågans betydelse för ämnesområdet. En annan faktor som några 
nämner är frågans betydelse för ämnesområdet och ytterligare en är mer 
kvalitativt inriktad mot hur eleverna svarar, vilket är mer diffust. Det är också 
kvaliteten som avgör bedömningen på de frågor som inte är poängsatta, det vill 
säga frågor för de högre betygen. 
 
5.3 Lärarnas betygssyn och provpraxis 
När Bengt talar om betygen använder han uttryck för betyget Godkänt vilka 
motsvarar att minnas fakta- och begreppskunskap. När det gäller de högre betygen 
handlar det om att förstå och analysera (se hur saker hänger ihop). Det visar sig 
dock att i de prov han har skickat in så räcker det med minneskunskaper även 
för de högre betygen, skillnaden mellan betygen är främst kvantitativ, men 
också att det är mer komplex information att återge för att nå de högre betygen. 
 
Även Sara uttrycker främst minneskunskaper som det som krävs för G, vilket 
också stämmer med hennes provpraxis. Hon använder också uttryck som inne-
bär att förstå, men det saknas i hennes provpraxis för G. Detta skulle kunna 
innebära att hon med uttrycket ”att kunna använda fakta” i praktiken menar att 
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kunna återge den och att kunna återge begreppsdefinitioner. För de högre bety-
gen använde hon uttryck motsvarande att kunna analysera och värdera. Hon tycks 
i tanken också delvis följa detta då hon menar att hennes ena prov, vilket enbart 
testade att minnas, i praktiken bara gav underlag för G, även om hon satt VG på 
provet. I hennes andra prov krävdes det också att förstå och värdera för de högre 
betygen. Det saknas dock uppgifter som testar att analysera, en kategori som hon 
säger är en del av de högre betygen. 
 
Per uttrycker att det inte räcker med minneskunskaper för Godkänt, det behövs 
även ett mått av att analysera och att värdera. I hans prov finns dock inga sådana 
inslag för G, utan det handlar om att minnas fakta- och begreppskunskap, vilket 
testas i form av flervalsfrågor. För de högre betygen använder Per uttryck vilka 
motsvarar att förstå, analysera och värdera. Provanalysen visar dock att det inte är 
lika tydligt i praktiken. På det ena provet går det att nå alla betygsnivåer enbart 
genom att minnas, och på det andra åtminstone VG. Sedan har Per också 
uppgifter som testar andra kunskapsformer, och för MVG krävs det att kunna 
förstå, analysera och värdera. När Per talar om betygsnivåerna betonar han att det 
inte räcker med att återge undervisningen eller boken för de högre betygen, 
men när han kommenterar sina prov säger han att det egentligen räcker med 
just detta, allt har tagits upp i undervisningen. Skillnaden mellan betygen blir 
därmed, liksom i Bengts prov, främst i kvantitet samt i graden av komplexitet i 
den information som ska reproduceras. I praktiken har dock Per en del frågor 
för de högre betygen där det av hans kommentarer ändå tycks som att eleverna 
trots allt inte har fått alla svar i undervisningen. 
 
Även Lisa uttrycker att G främst handlar om att minnas, men också om att förstå. 
När hon kommenterar sina prov verkar det dock som att det endast är minnes-
uppgifter som används för G. Däremot pekar hon ut de uppgifter som kräver 
andra kognitiva förmågor, vilka handlar om att förstå, tillämpa, analysera och 
värdera, för de högre betygen. Detta stämmer också väl med hur hon beskriver 
VG och MVG, då hon använder uttryck som motsvarar att förstå, analysera och 
värdera. Hon talar också om att skapa (ge egna förslag) för MVG, vilket dock 
inte hennes prov i studien testar. 
 
Tomas talar också om att minnas för G, men även om ett mått av att förstå, vilket 
också stämmer med hans provpraxis. Vidare menar han att det för de högre 
betygen också behövs mer av att minnas, liksom en ökande grad av förståelse. I 
proven testar han mer av att förstå, men också att analysera och värdera, för VG, 
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och de två senare kunskapsformerna för MVG. Tomas använder inte så många 
olika kunskapsuttryck när han beskriver betygsskillnaderna. Detta kan tolkas 
som att han antingen gör en förenkling när han beskriver, även om han tänker 
sig fler kunskapsformer, eller att han menar att förmågan att analysera och 
värdera är ett uttryck för förståelse. 
 
Förutom att minnas menar David, liksom Tomas, att det behövs förståelse för 
G, han testar också båda dessa kunskapsformer för detta betyg. För de högre 
betygen krävs en djupare förståelse, samt att analysera, värdera och skapa. Även i 
detta överensstämmer hans provpraxis med hur han resonerar om betygen. 
David har uppgifter som testar dessa olika kunskapsformer för VG och MVG. 
 
5.4 Lärarnas provpraxis och betygskriterierna 
Vid en jämförelse mellan vilka kunskapsformer som betygskriterierna pekar ut 
för de olika betygen och lärarnas provpraxis så visar sig en viss överensstäm-
melse. I både kriterierna och lärarnas praxis finns det en tonvikt på att minnas 
för betyget Godkänt. På samma sätt överensstämmer det för de högre betygen 
då både lärarna och kriterierna pekar på att analysera och värdera. Dock har inte 
Sara och Bengt några analyserande uppgifter i sina inskickade prov. I praktiken 
kan eleverna i Bengts och Pers prov nå de högre betygen genom att minnas och 
alla lärarna utom David har minnesuppgifter för de högre betygen. Detta finns 
dock inte uttryckt i betygskriterierna för VG och MVG.  
 
Den stora skillnaden mellan lärarnas praxis och kriterierna är kategorin att förstå, 
vilken i kriterierna främst knyts till G, medan lärarna kopplar det till de högre 
betygen. Tomas och David använder dock uppgifter i denna kategori för G, 
även om de också använder sådana för de högre betygen. Det finns också ett 
MVG-kriterium i kategorin att skapa, vilket dock inte alla lärarna testar i sina 
prov. Det är endast David och Per som har sådana uppgifter och i Pers fall är 
den uppgiften inte utpekad som en MVG-uppgift, utan främst som en VG-
uppgift. 
 
Det är i princip ingen av lärarna som använder uppgifter i sina prov för att testa 
procedurkunskaper, vilka finns uttryckta i betygskriterierna. Det enda undantaget 
är Per som har en uppgift i kategorin att skapa procedurkunskap. Just denna kate-
gori finns dock inte i kriterierna, utan det är de andra kognitiva kategorierna 
som finns för de olika betygen. Det är också så att betygskriterierna är fokusera-
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de på den samhällsvetenskapliga metoden, medan Pers uppgift handlar om att 
skriva en debattartikel. Troligtvis är dock inte uppgiftens poäng själva formen, 
utan innehållet, det vill säga tonvikten ligger på att skapa begreppskunskap Samt-
liga lärare uttrycker att de testar den samhällsvetenskapliga metoden med andra 
examinationsformer, främst genom uppsatsskrivning. De menar också att prov 
inte är en lämplig form för att testa detta kunnande. Undantaget är David som 
menar att det går, men att han inte gör det i praktiken. 
 
Kopplingen mellan lärarnas prov och kursmålen är svag. Eftersom kursmålen 
uttrycker vad eleverna ska kunna när kursen är slut skulle lärarna kunna ha 
använt sina prov för att utvärdera måluppfyllelsen. Lärarnas praxis är dock i 
överensstämmelse med gymnasieförordningens skrivningar om att betygen ska 
sättas utifrån betygskriterierna och lärarna uttrycker att de använder proven 
främst för att få underlag till betygsättningen. 
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6 Ramfaktorer som påverkar prov 
I detta avsnitt redovisas vilka faktorer lärarna uttrycker påverkar deras prov-
konstruktion. Först redovisas respektive lärares utsagor och sedan görs en jäm-
förande analys utifrån ramfaktorteorin och detta relateras till tidigare forskning 
som berör ramar kring lärares arbete. Till sist används ramfaktorerna för att 
bidra till en förståelse om varför lärarnas provpraxis ser olika ut. 
 
6.1 Lärarnas syn på ramfaktorer och provkonstruktion 
Under intervjuerna ställdes frågor kring vad som påverkar lärarnas konstruktion 
av prov. Det handlar om vad som påverkar provens form, det vill säga vilken 
typ av frågor som ställs och därmed vilka kunskaper som testas. Det handlar 
också om provens innehåll, alltså om vad som påverkar urvalet av vad frågorna 
handlar om. 
 
6.1.1 Bengt om ramfaktorer 
Bengt försöker hitta samma nivå i prov genom att samtala med kollegorna, de 
visar varandra sina prov och frågar. Det händer också att de samtalar kring 
enskilda elevers svar, särskilt för de elever som man funderar på om de ska ha 
högre betyg eller inte. Däremot finns inget formaliserat samarbete kring prov 
och de använder inte gemensamma prov.  
 
Lektionstiden är en begränsning för proven, Bengt talar om att bara de grund-
läggande begreppen hinner testas ”i ett vanligt skriftligt prov som man har på 
en lektion på en timme”. Om eleverna ska kunna skriva mer uttömmande svar 
så kan de behöva mer tid. Det finns också en svårighet i att komma på och 
formulera frågor som handlar om förståelse och sammanhang, menar Bengt, 
liksom att värdera svaren. Det som gör detta svårt är att det kräver en större 
arbetsinsats och Bengt frågar sig om det är värt den i förhållande till vad man 
får tillbaka. Han upplever att ”de lägger på mer och mer arbetsuppgifter som 
ska rymmas på en arbetstid som inte har blivit större, utan vi har ju fortfarande 
samma begränsningar.” Bengt återkommer också flera gånger till behovet av att 
proven behöver vara lätträttade. Samtidigt menar han att alla frågorna han 
använder inte är lätträttade, utan det finns både och. Bengt tycker också att det 
är praktiskt att ha frågor och prov på samma papper, eleverna får använda bak-
sidan vid behov, även om det har hänt att han har låtit dem svara på lösblad. 
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Detta bidrar till att det ska gå att rätta på rimlig tid, och jag tolkar det som att 
det begränsar elevernas svar, de skriver inte lika mycket. 
 
Elevernas förmåga är också en begränsning, alla har inte de abstrakta tankarna 
för de högre betygen. En svårighet är ”att man inte alltid får svar på det man 
frågar om eller tror sig fråga om.” Frågan är också om alla elever ska testas på 
allt eller inte, om man hjälper eller stjälper dem om man har ett prov med 
frågor som de överhuvudtaget inte begriper. Bengt menar att eleverna är 
konservativa då de vill ha prov för att de vill ha svart på vitt: ”Alltså har de på 
prov fått ett betyg då är det så, men om man säger att de muntligt kan och inte 
kan…” Bengt menar att det blir enklare för läraren att ha prov, även om man 
kan mäta kunskaper på andra sätt. Eleverna verkar också föredra frågor som är 
mer faktainriktade, det är åtminstone färre som väljer att svara på de frågor som 
kräver mer aktivitet. Bengt beklagar detta och tycker att eleverna ger upp för 
lätt, ”det är aldrig för sent att ge upp, utan man kan hålla på ett tag i alla fall, 
man behöver inte ge upp direkt.”  
 
Innehållsligt påverkar samhällsutvecklingen proven, eftersom vissa saker inte är 
aktuella längre, eller kan vara svåra för eleverna att relatera till. Bengt nämner 
som exempel att det kan vara svårt att ställa frågor om fast växelkurs eller att 
tala om Sovjetunionen och järnridån när eleverna aldrig har upplevt det. En 
annan begränsning kan vara att eleverna behöver bakgrundskunskaper för att 
läraren ska kunna ställa vissa frågor. Bengt exemplifierar med att man skulle 
kunna ställa frågor om varför ökad konkurrens på elmarknaden ändå inte har 
lett till lägre priser, men menar att detta inte går eftersom eleverna inte känner 
till bakgrunden hur elmarknaden fungerar. De skulle kunna få bakgrundsinfor-
mationen på provet, men bristen på tid försvårar detta. 
 
Bengt menar att det är svårare att göra ett bra prov i ekonomi jämfört med i 
politik. Ekonomi kräver en annan typ av förståelse, medan politik mera handlar 
om grundläggande begrepp som man bör kunna. Det är inte att konstruera 
frågorna som är svårare, utan det är svårare för eleverna att förstå ekonomi, det 
är mer komplext. Proven påverkas inte av när under kursen de ges, däremot 
väljer Bengt att lägga avsnitt som eleverna har svårare för senare i kursen, eller 
som bygger på kunskaper i tidigare moment. Önskan är att de ska kunna visa att 
de kan använda de gamla kunskaperna de har. 
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Provets innehåll ska, enligt Bengt, ”spegla avsnittet som man har haft det i 
skolan.” Det är vad han, med hjälp av elevernas frågor, har tagit upp på lektion-
erna som avgör vad som kommer på provet. Den första läroboken man 
jobbade med påverkar undervisningens innehåll, och därmed indirekt proven, 
menar Bengt. Ju längre man sedan håller på, desto mer egna saker plockar man 
in. Det har sedan blivit lite av en tradition i ämnet. När Bengt gör ett prov tittar 
han också i den aktuella läroboken, på de viktigaste sakerna som den tar upp. 
Läroboken styr trots allt en del, även om den ”styr mindre på senare år än vad 
den gjorde i början.” Bengt tittar också på kursplanerna inför proven.  
 
Det påverkar inte om provet ges på studie- eller yrkesförberedande program, 
”det är samma betygskriterier oavsett vilket program du går.” Bengt tycker inte 
heller att prov i samhällskunskap skiljer sig från andra ämnen, grunden är lite 
densamma. Matematik är dock annorlunda genom att läraren lättare i prov kan 
se om eleverna kan det de ska enligt betygskriterierna.  
 
När Bengt var ny lärare tittade han på äldre lärares prov och jämförde sina 
frågor, vilket har haft viss påverkan på hans egna prov. Det fanns tidigare en 
”nestor” på skolan som han gärna lärde sig av. Däremot gav inte lärarutbild-
ningen mycket kring prov, det kanske ägnades två timmar åt prov, vilket Bengt 
beklagar, ”Alltså det svåraste i yrket ägnar man minst tid på något sätt på utbild-
ningen.” Lärarna på skolan har fått en del kompetensutveckling om likvärdig 
bedömning, ganska många studiedagar har ägnats åt det. De har fått fundera 
över vilka kvaliteter som är ett VG eller MVG och liknande. Erfarenheten från 
tidigare prov är något som Bengt nämner. Han ändrar lite mellan åren i sina 
prov, ”när man ser hur det funkar lite också”. Han nämner också att han 
påverkats av de prov han själv skrev när han gick i skolan. Bengt tycker att det 
är svårt att se gränsen mellan VG och MVG, han talar om detta i samband med 
att sätta poänggränserna mellan olika betyg på ett prov. Det är inte heller alltid 
genomtänkt i förväg och ”ibland så missar man ju”. 
 
6.1.2 Sara om ramfaktorer 
På Saras skola förekommer det inget samarbete kring prov mellan kollegorna. 
Dock händer det att de visar varandra prov och får feedback. När Sara var ”ny 
och pinfärsk” inspirerade andra kollegor hennes prov, men inte längre, perso-
nalen har varit på skolan så länge ”så vi har väl blivit mer trygga i vår egen prov-
konstruktion.” Det har senare mer handlat om att anpassa sig efter betygskrite-
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rierna. Hon menar att den kopplingen inte fanns på lärarutbildningen, de hade 
ingen betygsdiskussion över huvud taget, de fick ingen vägledning i dessa 
frågor. Under praktiken fick hon dock se andra lärares prov samt konstruera 
egna och rätta. Det var först när hon deltog i ett utbyte om likvärdig bedöm-
ning mellan skolorna i kommunen som hon började reflektera kring detta. Då 
satt lärarna och tittade på hur de utformade prov och funderade på vad proven 
egentligen mäter och hur lärarna bedömer. Före detta gick det bara på rutin, 
Sara utgick från en mall och lade till eller tog bort några frågor. 
 
Sara tycker att det är bra om ett prov är lätträttat, främst för att det är tråkigt att 
rätta prov, men också för begränsningen i arbetstid. Den tid som finns för att 
genomföra kursen är också en begränsning för vad som är möjligt eftersom det 
begränsar hur man kan jobba med eleverna. Man måste hinna med de grundläg-
gande sakerna och det finns inte tid till fördjupning. Sara menar att de inte hin-
ner träna eleverna i skrivande och i att analysera, vilket hon ser som en färdig-
hetsträning. Hon skulle också önska att eleverna skulle kunna få göra om upp-
gifter efter att de har fått feedback och visa att de tagit till sig denna. Hon säger 
att elevernas förmåga att nå VG eller MVG är något de redan har med sig när 
de kommer till gymnasiet, det är inget de lär sig där eftersom det inte hinns 
med. Eleverna behöver också tid för att skriva mer redogörande och utvecklade 
svar, vilket de inte hinner med på ett prov som oftast ska skrivas på en timme. 
Hon förklarar också att tidsfaktorn är den som förklarar varför hennes två prov 
ser olika ut. Eleverna hade mindre tid att skriva det ena varför det blev färre 
öppna frågor på det provet. Sara tar också upp en könsaspekt på detta, frågor 
som kräver reflektionssvar och tar tid för eleverna gynnar tjejer eftersom killar 
oftast är mycket mer fåordiga. 
 
Det känns tryggt för eleverna med prov, vilket gör att Sara brukar ha ett prov 
efter kursens första arbetsområde. De är vana vid att ha prov och det blir inget 
konstigt för dem; ingen ”flumexamination”. Eleverna tycker dock inte om upp-
gifter som är mer omfattande, som kräver mer av att visa förståelse, analys och 
djupare resonemang, ”de avskyr sådana här uppgifter.” Hon talar om att elev-
erna har en kvantitativ kunskapssyn. Sara säger att hon gör kompromisser och 
låter eleverna få en del ”poängprov”, men ibland bestämmer hon och då får de 
även andra frågor. Prov kan också sägas ha språkliga begränsningar, Sara menar 
att frågorna måste vara lättförståeliga, de ska helst inte gå att misstolka så att 
eleverna svarar på något annat än det avsedda. Annars använder hon inte frågan 
igen, vilket visar att hon också låter erfarenheten påverka. 
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Proven är ganska tydligt uppbyggda efter läroboken, förklarar Sara. Även det 
som har tagits upp på lektionerna är en viktig grund för proven och det kan 
också vara annat material som artiklar och studiebesök. Urvalet av stoff påver-
kas av relevans för ämnet. Sara vill inte ha några ”puttfrågor”, det vill säga 
frågor som avser att putta ut elever och som bygger på ”det som stod längst ner 
på sidan i en parentes.” Provet ska vara på det som är centralt i ämnet, men vad 
som är centralt är upp till varje enskild lärare att bedöma.  
 
Olika arbetsområden påverkar inte provens utformning för Sara. Möjligen kan 
det vara lättare att hitta frågor att ”reflektera kring” i ekonomi och internatio-
nella frågor än i Sveriges statsskick, där är det svårt att hitta bra fall eller exem-
pel. Däremot påverkas proven av när det ligger i elevernas utbildning. På hen-
nes skola läser eleverna halva kursen i samhällskunskap A i årskurs 1 och reste-
rande i årskurs 3. Sara tror att förväntningarna på elevernas förmåga är större i 
årskurs 3 och att lärarna, inklusive hon själv, omedvetet anpassar sig efter detta 
och höjer ribban. Sara tror också att proven skulle vara annorlunda om hon 
hade yrkesförberedande program, men det handlar mer om en anpassning vad 
gäller innehåll, hon skulle använda exempel som knyter an till elevernas kom-
mande yrke. Proven skulle inte få något annorlunda upplägg. 
 
Det är inte så stor skillnad när det gäller prov i samhällskunskap jämfört med 
andra ämnen. Sara tycker dock att hon lättare får med mer av förståelsen i vanli-
ga konkreta frågor i religionsprov, till exempel om en fråga handlar om gudssyn 
inom kristendomen så kan man få både G- och MVG-svar, men om man frågar 
om hur kommunen styrs så blir det kanske inget djupare innehåll. 
 
6.1.3 Per om ramfaktorer 
Lärarna på Pers skola försöker ha ungefär samma upplägg, vilket handlar om 
vad som ska vara med på provet, men själva provet kan utformas olika. De har 
vissa obligatoriska moment som alla måste ha prov på. Vidare har lärarna haft 
samarbete med andra skolor kring likvärdig bedömning där de bland annat har 
diskuterat varandras prov för att de ska ha en gemensam bas att stå på. De har 
inte gemensamma prov, men de har sagt vad som ska vara med för att få de 
olika betygen, bland annat betonas den analytiska delen som viktig för ett 
MVG, därför att det betonas i betygskriterierna. Detta anser Per har påverkat 
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honom till viss del, när han sett kollegors prov så kan han fundera på om han 
ska införliva något liknande i sina egna prov. 
 
Per upplever att det är svårare med ämnesområdet ekonomi än med Sveriges 
styrelseskick, men det är inte själva frågeställningarna som är så mycket annor-
lunda, utan nationalekonomi är svårare att förstå. Det är lättast att hitta MVG-
uppgifter i nationalekonomi, men det går också bra i demokrati. Det kan vara 
svårare att hitta MVG-uppgifter i avsnittet om Sveriges statsskick, där är det 
lättare att hitta beskrivande faktafrågor. Samhällskunskap skiljer sig lite från 
andra ämnen, men det är främst innehållsligt genom att det har mer med aktua-
litet att göra. Det påverkar proven genom att Per använder aktuella händelser i 
sina frågor, främst på MVG-nivån. Kunskapsformerna menar han däremot är 
ungefär samma i olika ämnen.  
 
Per använder gärna kryssfrågor med fasta svarsalternativ på G-delen och 
använder också en särskild blankett för G-frågorna. Det ska vara lätt att besvara 
för eleverna, menar han. Eleverna skriver pseudonymer på blanketterna och på 
så sätt kan de rätta åt varandra direkt efter skrivningen. Därmed får eleverna ett 
snabbt besked om de har klarat Godkänt eller inte, men framför allt sparar det 
mycket arbete åt läraren. Det finns tillräckligt att rätta på det han kallar 
uppsatsdelen, det vill säga VG/MVG-delen.  
 
Läroboken påverkar en del när Per utformar proven, eftersom eleverna gärna 
vill läsa på i läroboken. Han menar att åtminstone 70-75% bör komma direkt 
därifrån. Sedan kan han lägga till lite i varje fråga utifrån vad som har gåtts 
igenom på lektionstid:  

För att få ett VG eller MVG räcker det med att ha varit med på lektionerna och anteck-
nat febrilt och varit med och diskuterat. Ja, räcker och räcker, det är ju ganska höga 
krav egentligen, för MVG krävs det verkligen att man har varit med. 

 
Per tror att han skulle göra proven annorlunda om han hade yrkesförberedande 
program, han förklarar att det finns skillnader i kriterierna mellan program-
men.21 Man måste också ta hänsyn till att eleverna kanske inte är lika moti-
verade i samhällskunskap på ett yrkesprogram, så proven kanske skulle behöva 
ha en enklare form, lite mer skum på ytan. Men han menar att han egentligen 
inte kan ta ställning till det eftersom han inte har sådana program, och inte har 
haft det på över 20 år. 
                                                 
21 Detta är dock felaktigt, det är samma kursplan och betygskriterier för alla program. Däremot är det 
olika programmål, vilka ska påverka innehållet i undervisningen, så kallad infärgning. 
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Eleverna föredrar kortsvarsfrågor, åtminstone till en början, eftersom de tror att 
de inte behöver tänka själva då. Dock får de i alla fall uppgifter där de ska tänka 
själva och Per menar att de i slutändan vill ha dem, men jag tolkar det som att 
det är för att de siktar på högre betyg som de vill ha dem och Per kräver denna 
typ av frågor för detta. De föredrar dock att få skrivuppgifter framför en massa 
”flummiga diskussioner” i klassrummet, ”för du vet väl inte var jag står någon-
stans om du bara diskuterar med klassen, det är ju bara en del som får svara på 
frågan.” Därför kan Per anpassa sig och låta eleverna få ett prov, även om det 
ger mer arbete, han uttrycker lite ironiskt: ”jätteskoj för mig att sitta och rätta 
den sedan.” Per brukar fråga eleverna efter proven och menar att de flesta, 
90%, är nöjda med själva provet och är de inte det så tar han upp det till diskus-
sion och gör ett annorlunda prov nästa gång. Även erfarenheten påverkar då 
Per sällan återanvänder samma prov, utan gör om dem från gång till gång.  
 
Tiden är ingen begränsning för Per. Hans prov brukar ta ca en och en halv tim-
me att skriva, men eftersom han ofta har klasserna i flera ämnen och schema-
mässigt brukar ha lektionerna efter varandra, så kan han dra över med provet. 
Sedan kan han byta tillbaka senare. Om han bara har klassen i samhällskunskap 
är det svårare, då måste han fråga någon kollega om han kan få tid, men det 
brukar lösa sig, ”man får ge och ta.” 
 
6.1.4 Lisa om ramfaktorer 
Kollegorna har stor betydelse för Lisa, hon konstruerar sina prov tillsammans 
med dem, vilket hon dock inte enbart har upplevt som bra. Om en kollega delar 
samma kunskapssyn är det bra med samarbete, men annars kan det bli sämre 
prov. Hon och kollegan tittar också ibland på varandras elevsvar för att försöka 
ha samma bedömningsnivå, hon säger att ”det är ju en rättssäkerhetsfråga att 
man inte är för snäll eller för sträng”. 
 
Eleverna som Lisa har vill gärna ha prov, de föredrar det framför att göra 
muntliga framställningar, grupparbeten och inlämningsuppgifter. Detta är något 
som hon beklagar, men ändå anpassar sig efter och har därför fler prov på en 
kurs än vad hon själv skulle vilja. Lisa menar vidare att elevernas bristande själv-
förtroende är ett problem, hon har en känsla av att de allra flesta eleverna kan 
mer än vad de visar på ett prov helt enkelt därför att de inte tror att de kan eller 
därför att de inte vågar skriva sina idéer. Hon ser detta som ett hinder och 
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skulle vilja testa elevernas kritiska tänkande i större utsträckning. Hon upplever 
det också svårt att konstruera bra och kloka frågor som eleverna förstår, så att 
de svarar och reflekterar så som önskas. Eleverna kan misstolka och svaren drar 
iväg åt ett annat håll. Lisa menar också att elevernas vana sedan tidigare är ett 
problem, de är vana vid att det finns ett rätt och ett fel, de vill också ha det kort 
och tydligt, ”måste jag skriva tre rader eller räcker en rad?” Eleverna gillar bättre 
prov med ”rader”, det vill säga prov där svaren skrivs på markerade rader på 
samma papper som frågorna finns, vilket Lisa har anpassat proven efter. Elev-
ernas bristande förkunskaper betraktar Lisa som en begränsning. Hon lyfter 
fram elever med särskilda behov, till exempel dyslektiker, för dem är det svårt 
med prov där de ska skriva omfattande svar, ”det är ju liksom att fälla dem 
direkt, fastän de kanske egentligen har kvaliteten.” Lisa anpassar också proven 
efter vilka mål som eleverna siktar mot, om det inte är några elever som vill 
satsa på MVG så har hon inte med den nivån i ett prov. 
 
Erfarenheterna från den egna skolgången har påverkat Lisa en del. De prov hon 
själv fick var faktaorienterade, som hon minns det, och så vill hon inte själv ha 
det. Lisa hoppas att betygskriterierna, målen och kursplanen påverkar, ”annars 
är man väldigt illa ute.”. Det som gjorts på lektionerna utgör en viktig grund för 
proven, det är viktigt att det som examineras utgår från det eleverna mött, 
”annars vore det ganska orättvist mot eleverna om man kastar in alldeles nya 
saker på ett prov”. Även läroboken påverkar till viss del. Visserligen arbetar inte 
Lisa direkt med boken, men vid planeringen av ett arbetsområde tittar hon på 
vilka begrepp och saker boken tar upp så att hon inte gör något helt annat. Det 
behöver stämma överens med boken eftersom boken används av eleverna när 
de läser på inför provet. Sedan påverkar vad läraren anser vara viktigt, det är 
väldigt individuellt och för Lisas del handlar det om vad hon bedömer att 
eleverna behöver för att vara medborgare: de ska kunna ta till sig det som sägs i 
nyheterna, veta hur man röstar och varför med mera. 
 
Olika arbetsområden passar olika bra för prov anser Lisa, till exempel lämpar 
sig ideologier mindre bra. Det är enklare att ha prov på hur Sverige styrs efter-
som det är mer konkret och därför är ”mer utbenat vad det är man behöver 
kunna där på något vis.” Det är lite svårare med ekonomin, men främst att veta 
hur mycket begrepp eleverna behöver för att förstå samhällets ekonomi. Det är 
dock inte någon större skillnad att komma på frågor för de högre betygen på de 
olika avsnitten. 
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Proven skulle kanske anpassas beroende på om det är ett studie- eller yrkesför-
beredande program, men Lisa betonar att ”det är jätteviktigt att vi inte mäter 
kunskaperna olika eller bedömer olika.” Hon förklarar att det nog mera är 
undervisningen som skulle bli annorlunda, ”skulle jag stå här och undervisa på 
samma vis som jag gör, skulle jag göra det i en samhällsvetenskaplig klass så 
tror jag inte att det skulle gå så bra.” Lisa tänker sig att samhällskunskap är lite 
annorlunda än andra ämnen med en större betoning på det kritiska tänkandet 
och att kunna se saker i relation till varandra. Hon menar att i andra ämnen är 
detta kunskaper som ger högre betyg, medan det i samhällskunskap krävs redan 
på den grundläggande nivån. Hon lyfter också fram att det blir annorlunda i 
matematik där man löser matematiska uppgifter och inte samhällsvetenskapliga 
problem. Samtidigt tycker hon att det är mer som förenar än som skiljer de 
olika ämnena åt, ”för allting handlar om att kunna se samband i alla ämnen i 
princip [---] på så vis är väl betygskriterierna ganska lika varandra.” 
 
Lärarutbildningen har varit värdefull för Lisa, men det handlar främst om att de 
tränades i att reflektera. Hon fick en del undervisning om prov, men främst i 
matematik och när hon läste specialpedagogik, inte så mycket i samhällskun-
skap. Hon har endast jobbat ett år som lärare och har ännu inte fått någon 
kompetensutveckling om prov eller bedömning. 
 
6.1.5 Tomas om ramfaktorer 
Tomas tycker det är ”fluffigt” med betygsgränser och är inte så nöjd med kurs-
planen i samhällskunskap. Men han tittar ändå på betygskriterierna varje gång 
han startar en kurs och han återvänder ibland till målen när han håller på med 
ett område för att se om han fått med allt. Han tycker dock att det är svårt med 
målen, han tycker inte att de hänger ihop. När Tomas konstruerar prov försö-
ker han pricka in den kunskapsnivå som ska mätas. De svårare frågorna för de 
högre betygen lägger han sist. Tydlighet är som sagt viktigt för Tomas och detta 
innebär bland annat att han vill ha en tydlig G- respektive VG/MVG-del. 
Frågorna för de högre betygen får dock inte vara för många eller för omfatt-
ande. Det beror dels på att det tar för lång tid att rätta, dels på att det tar lång 
tid att skriva för eleverna, särskilt för de som är ambitiösa, men långsamma och 
kanske också för de lite svagare. Eleverna är väldigt nöjda med proven, upp-
lever Tomas. De tycker om förutsägbarheten genom att provet är tydligt, både 
med vad som krävs och med att proven är uppdelat i olika delar för respektive 
betyg. 



 126 

 
Grunden för urvalet av frågor är undervisningens innehåll, det Tomas har gått 
igenom. Det som påverkar vad som tas upp i undervisningen är betygskrite-
rierna och så tar han det mest intressanta i läroboken. Med detta menar han det 
som bidrar till förståelse för samhällets funktion som demokrati. Tomas gör 
också ett eget häfte på de olika arbetsområdena som eleverna får och många av 
dem nöjer sig med att enbart läsa i häftet, vilket räcker för Godkänt.  
 
Tomas upplever inte att det är någon större skillnad att göra prov eller att kon-
struera VG/MVG-frågor på olika arbetsområden. Det som kan göra det svårt 
att komma på sådana frågor är bristen på tid, det vill säga brist på möjlighet till 
eftertanke. Det tog lite tid och krävde en del erfarenhet innan Tomas upplevde 
att han fick klart för sig hur betygssystemet fungerar och skillnaden mellan vad 
som krävs för de olika betygen. Lärarutbildningen gav inte Tomas så mycket 
när det gällde betyg och bedömning, ”det gick mig nästan helt förbi på lärar-
högskolan.” Det var väl med lite om betyg, men det togs inte upp något om 
prov: ”Nix, inte ett spår, inte ett smack.” Däremot har de haft bra kompetens-
utveckling på skolan kring betyg och bedömning. Tomas tycker att detta också 
har fått en uppenbar koppling till prov genom att de har pratat om betygs-
kriterierna och då får man som lärare en vidare förståelse för vad man är ute 
efter. Kompetensutvecklingen har varit aulaföreläsningar, men det har också 
varit bra diskussioner med kollegorna efteråt. Annars har kollegorna ingen 
större påverkan på Tomas när det gäller prov, eftersom det saknas samarbete 
mellan lärarna kring prov: ”vi samarbetar inget, what so ever.”  
 
Det är svårt att uttala sig om hur det skulle vara att göra prov för studieförbere-
dande program, Tomas säger först att han inte har någon som helst idé, men 
han tror nog att det skulle se likadant ut. Han tycker inte att prov i samhälls-
kunskap skiljer tydligt från andra ämnen, mer än mot matematik. Möjligen är 
det lättare att ställa mer filosofiska frågor i samhällskunskap än i andra ämnen. 
 
6.1.6 David om ramfaktorer 
Kollegorna har inte någon påverkan på Davids arbete med prov. En kollega är 
inte utbildad i samhällskunskap, en annan har precis börjat och den tredje arbe-
tar väldigt annorlunda genom att integrera samhällskunskapen i det specialut-
formade programmets karaktärsämnen. Det förekommer inte heller några 
ämneskonferenser på skolan. Därför upplever David att han inte har något ut-



 127 

byte av att samarbeta med dem, det är dock oklart om han skulle önska sam-
arbeta kring prov om förutsättningarna hade varit annorlunda. Det finns ett 
styrdokument på Davids skola som säger att prov inte får dominera. Det är inte 
förbjudet att använda prov, men lärarna ska använda olika examinationssätt 
därför att eleverna har olika förutsättningar och förmågor. Styrdokumentet 
innebär att lärarna ska lägga ungefär en tredjedels vikt på varje del (prov, munt-
liga redovisningar respektive inlämningsuppgifter/fördjupningar), men enligt 
David har detta dokument mer eller mindre glömts bort eller föråldrats, ”så det 
styr inte så himla mycket.” Jag uppfattar det dock som att David själv delar 
dokumentets inriktning och att det ändå har en viss betydelse för hans val att 
använda prov, men också andra examinationsformer. Styrdokumentet verkar 
däremot inte säga något om provens form och innehåll. 
 
Skolan har ett särskilt pedagogiskt upplägg, vilket innebär att kurserna läggs ut 
med långa lektionspass, tre timmar i streck, med en halvtimmes rast ini, varje 
vecka. Tanken är att eleverna varje lektion ska introduceras, fördjupa sig och 
helst också hinna med att redovisa ett resultat på en och samma lektion. Ele-
verna har egna bärbara datorer och ska själva söka sin information. Detta gör 
att det blir mer fokus på inlämningsuppgifter och inte så mycket på prov. David 
menar att det ofta behövs en bok för att läsa på inför ett prov och det finns inte 
så mycket böcker på skolan. Istället får hans elever söka och sammanställa in-
formation som David sedan samlar in, läser igenom, gör eventuella korrigering-
ar, sammanställer och sedan får eleverna tillbaka detta för att läsa på inför ett 
prov. David poängterar att provet ska vara kopplat till det eleverna har lärt sig. 
Undervisningen och elevernas häften blir ett underlag som påverkar framför allt 
innehållet i proven. 
 
Elevernas olika förutsättningar innebär en begränsning för att utforma prov. 
David anser att det ultimata provet skulle vara ett prov som är flexibelt och 
anpassat för varje enskild elev, men det ser han inte som möjligt på grund av 
elevernas bristande mognad. Vidare är själva provsituationen en problematik, 
elever kan få en blackout, vara nervösa eller känna sig stressade, vilket påverkar 
deras prestation negativt. Därför är det viktigt att eleverna ges tid, David anser 
att många lärare ger eleverna för lite tid att skriva, själv ger han dem så mycket 
tid de behöver, även om han tillägger att en viss tidsgräns måste finnas, men 
korta tidsgränser tycker han är konstigt. ”Man kan ju behöva tid att tänka efter 
och vissa skriver ju mer långsamt än andra, varför är det bättre att tänka 
snabbt?” De långa lektionspassen på tre timmar som skolan har gör att tids-
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faktorn inte blir begränsande på Davids skola. Han säger dock att eleverna kan 
bli uttröttade, eftersom Davids prov innebär att de ska skriva väldigt mycket. 
De långa passen då eleverna ofta jobbar självständigt gör det också möjligt att 
hinna med rättningen av proven. Eleverna påverkar omfattningen av prov 
jämfört med andra examinationsformer, genom att de får uttrycka hur de vill bli 
examinerade under kursens olika delar. Ett bra prov ska ge eleverna möjlighet 
att uppnå alla betygskriterier enligt David. De olika betygsnivåerna är också 
avgörande för hur prov och frågor utformas. Det är en svårighet att tydligt se 
skillnaden mellan olika betyg, både generellt och i prov. Han tycker att det är 
svårare att se skillnaden mellan VG och MVG än mellan G och VG. 
 
Det är ingen större skillnad på att utforma prov i olika avsnitt när det gäller 
möjligheten att testa olika betygsnivåer. Det som David upplever svårare med 
till exempel ekonomiavsnittet är att hitta bra material, eftersom eleverna inte 
har några läroböcker och det är svårt att inom det arbetsområdet hitta bra 
material på internet. David tycker inte heller att samhällskunskap i sig har någon 
särskild karaktär som skulle innebära att prov blir annorlunda i ämnet än i andra 
ämnen, han ser kriterierna som mer eller mindre universella. Möjligen skulle det 
inte vara så dominerande med analyserande moment i de mer praktiska ämnena: 
”i köket, då sitter man kanske inte och analyserar innehållet i grytan [---] men 
det kanske är mer handlaget, eller vad heter det, hantverket, som betonas där 
och skickligheten i att hantera det hela.” Det skulle inte heller bli någon skillnad 
om proven gavs på olika typer av program, tror David, ”kurskriterierna och 
kursmålen ändras ju inte för att man har yrkesförberedande eller studieförbere-
dande och då tycker jag ju inte heller att provet ska ändras.”  
 
Erfarenheterna lärarna har påverkar naturligtvis hur man utformar prov, menar 
David, men han kan inte själv konkretisera hur han påverkats, mer än att han 
minns att han som elev reagerade på poängsättningen; vad det är som gör att 
skillnaden mellan två betyg är om man har fått 28 eller 29 poäng. Detta påver-
kar Davids sätt att hantera poäng och bedömning på hans egna prov. Lärarut-
bildningen gav inte något större stöd, vad David minns kanske det diskuterades 
olika provupplägg under två-tre lektioner, men då var det inte i samhällskun-
skapsdidaktiken utan i något annat ämne. Detta är något som han tycker saknas 
i utbildningen till lärare, det är för mycket pedagogik och för lite didaktik.  
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6.2 Påverkande ramfaktorer 
Ramfaktorerna brukar delas in i olika typer: pedagogiska, administrativa, 
resursrelaterade, organisationsrelaterade och elevrelaterade ramar. Dessa redo-
visas här var för sig. Resultaten sammanfattas i en tabell. 
 
Tabell 9.  Ramfaktorer som påverkar provkonstruktion.  
 Bengt Sara Per Lisa Tomas David 
Pedagogiska ramar 
Betygskriterier X X (X) X X X 
Kursmål    (X)   
Ämnets karaktär - - (X) (X) - - 
Arbetsområde (X) (X) (X) (X) - - 
Aktualitet X  X    
Administrativa ramar 
Arbetstid X X (X)  X (-) 
Lätträttat X X (X)    
Lektionstid X X -  X - 
Lokal regel      (X) 
Kompetensutveckling X X X - X - 
Resursrelaterade ramar 
Lärobok (X) X X X X - 
Kursens undervisningstid  (X)  X   
Organisationsrelaterade ramar 
Kollegor (X) - (X) X - - 
Erfarenhet X X X (X)  (X) 
Lärarutbildning - -  (X) - - 
Undervisning X X X X X X 
Elevernas önskemål X X X X  X 
Elevrelaterade ramar 
Elevernas förmåga X X  X (X) X 
Programtyp - (X) X - - - 
Tidpunkt på kursen - (X)     
Genus  X     
Språk (X) X  (X)   
X innebär att det påverkar, - att det inte påverkar, blankt innebär att läraren inte nämnt denna 
faktor. (Parentes innebär att faktorn indirekt eller delvis tas upp av läraren.)  
6.2.1 Pedagogiska ramar 
De pedagogiska ramarna handlar om styrdokumenten. Enligt Skolverket (2005) 
säger lärarna att styrdokumenten inte har så stor vikt för undervisningen, men 
det kan vara skillnad på undervisning och provpraxis. Lärarna i min studie är 
helt överens om att betygskriterierna har stor betydelse för konstruktionen av 
prov. Det som påverkas är provens form, det vill säga vilken typ av kunskap 
som testas. Samtidigt gör lärarna kompromisser utifrån andra ramar, vilket 
utvecklas nedan. Däremot tycks inte kursmålen ha någon större betydelse för 
prov, trots att de är angivna som mål som eleverna ska ha uppnått. Det är 
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endast Lisa som nämner målen, vilket hon gör tillsammans med betygs-
kriterierna och kursplanen.  
 
Undervisningsämnets karaktär och olika arbetsområden går också att se som 
pedagogiska ramar. Dessa har dock inte någon större betydelse. Lärarna är i 
stort sett överens om att ämnets karaktär inte skiljer sig särskilt mycket från 
andra ämnen och om att prov i samhällskunskap inte är så annorlunda. Det är 
möjligen matematik och mer praktiska ämnen som skiljer sig. Flera av lärarna 
uttrycker att de ser kunskapsmålen som ganska universella mellan skolans 
ämnen och kurser. En sak som möjligen skiljer är att samhällskunskapsprov bör 
ha koppling till aktuella händelser, men då handlar det om provens innehåll 
snarare än om deras form. Lärarna anser inte heller att det är olika svårt att kon-
struera prov beroende på arbetsområden i samhällskunskap. Några pekar visser-
ligen på att det är svårare att förstå ekonomi, men det är inte någon större 
skillnad för att göra prov. Möjligen kan det vara en liten skillnad enligt Sara, 
hon lyfter dock fram att det påverkar mer i vilken årskurs ett visst arbetsområde 
läses, då kraven blir högre i årskurs tre.  
 
6.2.2 Administrativa ramar 
De administrativa ramarna handlar om skolans organisation, till exempel 
arbetstid och schema. Lektionstiden är en administrativ faktor som lyfts fram. 
Eleverna behöver tid för att kunna skriva prov med uppgifter som kräver mer 
utvecklade svar, därmed blir schemat en ramfaktor som har betydelse, det som 
påverkas är provens form. Men det behöver inte bli ett problem, utan det beror 
dels på skolans sätt att organisera undervisningen, dels på hur läraren förhåller 
sig till lektionstiden. På David skola läggs undervisningen i långa pass, Per 
ordnar så att han, om det behövs, byter lektioner med kollegor för att få till 
längre skrivtid. Lärarna ser tydligen olika mycket friutrymme i förhållande till 
denna ram.  
 
Bristen på tid är ett generellt problem som lyfts fram av flera forskare. Lärarna i 
föreliggande studie lyfter också fram arbetstiden som en begränsning. Det tar 
tid att konstruera prov med mer kvalificerade frågor och det tar också längre tid 
att rätta sådana, vilket kan vara svårt att hinna med. Arbetstiden gör att det 
behövs lätträttade prov, åtminstone till viss del, enligt Bengt, Sara och Tomas. 
Per är inne på samma spår då han vill ha G-delen lätträttad, men det är för att 
frigöra tid för VG/MVG-delen som innebär längre svar och mer rättningstid. 
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Han klagar lite över den omfattande rättningen, men verkar se den som 
nödvändig och tar även på sig mer av den om eleverna önskar fler prov. David 
upplever inte samma begränsning, men förklarar att han till viss del kan lösa 
rättningen på lektionstid då eleverna jobbar en hel del själva under de långa 
passen. Annars skulle det vara svårt att hinna. Arbetstiden påverkar således 
provens form, det vill säga vilken typ av kunskaper som testas.  
 
Till de administrativa ramarna räknas också skolledningen, vilken ansvarar för 
lärarnas kompetensutveckling. Skolinspektionen (2010) visar att cirka hälften av 
lärarna har fått kompetensutveckling om betygsättning.  Flera av lärarna i studi-
en lyfter fram att de har fått bra kompetensutveckling som stöd för bedömning 
och betygsättning. Denna har ofta bestått i att de träffat kollegor på den egna 
och på andra skolor för att samtala, vilket de menar har påverkat deras prov-
praxis. På Davids skola finns också en lokal regel, som även om den delvis fallit 
i glömska, ändå tycks påverka hans provpraxis. Då handlar det dock om antalet 
prov under en kurs. 
 
6.2.3 Resursrelaterade ramar 
De resursrelaterade ramarna innebär de ekonomiska och materiella förutsätt-
ningarna, vilket i denna studie handlar om läromedel och tekniska hjälpmedel. 
Läroböcker i samhällskunskap har av Bronäs (2000) visats vara deskriptiva och 
faktaorienterade. Detta skulle kunna tänkas innebära att proven påverkas till att 
bli mer orienterade mot minneskunskaper, då läroböcker ofta används för inläs-
ning till proven. Läroboken är också en faktor som alla i någon mån lyfter fram. 
David har ingen lärobok, men han gör tillsammans med eleverna ett häfte med 
material från internet, vilket kan anses motsvara en lärobok. Det lärarna lyfter 
fram är att det måste finnas en överensstämmelse mellan läromedlen och 
provens innehåll, eftersom eleverna läser på med hjälp av läromedlen. Alltså 
tycks läromedlen inte påverka vilka kunskapsformer som testas, utan provens 
stoffmässiga innehåll. 
 
En annan resursfaktor är kursens undervisningstid, men denna tas inte upp som 
något viktigt. Det är endast Sara som nämner den utifrån att hon menar att 
eleverna behöver tränas mer i att analysera, vilket hon inte hinner med. 
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6.2.4 Organisationsrelaterade ramar 
De organisationsrelaterade ramarna handlar om kulturen bland och relationerna 
mellan lärare och elever. Till detta kan också räknas lärarnas värderingar och 
bakgrund. Undervisningen lyfts fram som betydelsefull för konstruktionen av 
prov. Den påverkar, liksom läromedlen, provens innehåll mer än dess form. 
Det innebär att lärarnas urval, vilket styrs av deras värderingar om vad som är 
viktigt, påverkar proven en hel del. 
 
Wedin (2007) menar att eftersom relationsbyggande till elever är en viktig och 
stor del av lärarnas vardag anpassar lärarna ofta sin undervisning efter 
elevgruppen. Detta tycks också gälla hanteringen av prov. Elevernas önskemål 
tas upp av alla lärarna utom Tomas som en påverkande faktor. Det är främst 
mängden prov som påverkas då lärarna uttrycker att eleverna gärna vill ha prov, 
vilket enligt Skolinspektionen (2010) kan bero på att eleverna har större förtro-
ende för betygsättningen om den i hög grad baseras på prov. Vidare ger lärarna 
också uttryck för att eleverna gärna vill ha faktainriktade frågor, det vill säga att 
minnas i taxonomin, vilket de mer eller mindre anpassar sig efter, dock inte helt 
och hållet. Att detta är vad eleverna föredrar menar några beror på elevernas 
tidigare proverfarenheter, vilket de ser som ett problem.  
 
Kollegor verkar inte ha så stor betydelse för lärarna. Det är bara Lisa som har 
ett aktivt samarbete då hon gör proven gemensamt med sin kollega. De övriga 
använder ibland sina kollegor som bollplank, men främst för att diskutera 
elevsvar som är svårbedömda. Detta är intressant då ju betygssystemet när det 
infördes förutsatte kollegiala samtal. Skolverket (2000) har dock tidigare visat att 
samverkan mellan lärare kring betygsättning är ovanligt. Samtidigt kan det kons-
tateras att flera av lärarna i studien i kompetensutveckling har samtalat med 
andra lärare, vilket har påverkat dem en del. Detta bör dock inte vara för-
vånande då det stämmer med att den ensamarbetande läraren har varit och 
fortfarande är vanlig i skolan, vilket Wedin (2007) lyfter fram. Självständigheten 
tycks också prägla arbetet med prov. 
 
Vidare borde lärarutbildningen ha kunnat påverka lärarnas provpraxis. Skol-
inspektionen (2010) visar att lärarutbildningen ger en bristfällig, utbildning i 
betygsättning. Lärarna i studien är nästan helt överens om att lärarutbildningen 
inte har påverkat deras provpraxis, det är bara Lisa som upplever att hon fått 
med sig en del, men då är det främst att hon tränats i att reflektera, vilket hon 
har nytta av i hanteringen av prov. Den vardagliga reflektionen, erfarenheterna, 
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är en viktig del i lärarens kunskapsutveckling, enligt Wedin (2007). Alla utom 
Tomas lyfter också fram betydelsen av erfarenhet, dock på lite olika sätt. Bengt, 
Sara och Per visar att de använder sina erfarenheter från hur tidigare prov har 
fungerat, medan Lisa och David talar om att de (negativa) erfarenheter de har 
från sin egen skoltid påverkar på så sätt att de inte vill göra likadana prov som 
de själva upplevde. Till skillnad från Wedin, där vardagslärandet lyfts fram som 
centralt, är denna faktor inte något som lärarna i studien betonar, samtidigt som 
de uttrycker att de har utvecklat sin provpraxis i vardagen. Wedins avhandling 
visar visserligen att lärare lär i vardagen, men det innebär inte att lärare inte 
skulle kunna utveckla sin bedömningskompetens inom lärarutbildningen. Ger-
revall (2008) menar att lärare behöver mer kunskap om bedömning, vilket lärar-
utbildningen enligt min mening borde kunna bidra med. 
 
6.2.5 Elevrelaterade ramar 
Olika faktorer som hänger ihop med elevernas bakgrund utgör också ramar. 
Elevernas skiftande förmåga är en faktor att ta hänsyn till när lärarna utformar 
prov. Det handlar främst om vilken typ av frågor som ställs, proven får inte 
vara för svåra för eleverna och svårighetsgraden ska inte komma som en över-
raskning. I detta kan elevernas mognad påverka. Sara tar upp att proven kan 
vara mer komplicerade om kursen ges i åk 3 än i åk 1 beroende på att eleverna 
förväntas kunna klara mer när de är äldre. Hon nämner dessutom genuspers-
pektivet då pojkar och flickor presterar olika beroende på provens form. 
 
Proven påverkas däremot inte av vilket program som det ges på, menar alla 
lärarna utom Per. De andra menar att det är ju samma betygskriterier som gäller 
för alla, alltså ska proven inte skilja sig åt, utom möjligen att innehållet kan 
anpassas efter program; en slags infärgning. Per uttrycker dock att det skulle 
finnas olika kriterier för olika program, dock framgår inte vad han stöder detta 
på.22 Det är bara Bengt som har både yrkes- och studieförberedande program 
och han har använt de prov han skickat in på båda typerna. De andra har bara 
antingen det ena eller det andra, och de säger därför också att det är svårt att 
veta hur de verkligen skulle hantera det. Lärarnas utsagor skiljer sig från forsk-
ning och Skolverkets respektive Skolinspektionens rapporter, vilka snarare säger 
att lärare bedömer olika beroende på om det är studie- eller yrkesförberedande 
program. De prov lärarna skickat in till denna studie visar inte detta. Samtidigt 
                                                 
22 Det är samma kursplan och därmed samma mål och betygskriterier för alla gymnasieprogram. I 
GY-11 är det däremot tänkt att det ska vara olika kursplaner för studie- respektive yrkesförberedande 
program. 
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gjordes urvalet så att det skulle finnas prov för både studie- och yrkesförbered-
ande program i respektive provkategorigrupp. 
 
Till sist lyfter några fram en intressant aspekt, nämligen den rent språkliga. Det 
är svårt att formulera frågor som är entydiga och begripliga, vilket gör att 
eleverna misstolkar frågor. Detta handlar om att elevernas språkliga förståelse är 
begränsad, vilket innebär att lärarna måste anpassa sina formuleringar till elever-
nas nivå. Detta är inte något som självklart tänks som en ram, men det språkliga 
bör även påverka all undervisning. 
 
6.3 Ramfaktorer och provpraxis 
Kan då ramfaktorerna förklara skillnader mellan lärarnas provpraxis? Det finns 
inget tydligt mönster, men några indikationer kan noteras. Både Bengt och Sara, 
vilka använder en stor del uppgifter i att minnas, betonar bristen på tid, både 
elevernas och den egna tiden. Detta ser däremot inte David som har en låg 
andel minnesuppgifter, vilket också underlättas av hur undervisningen organise-
ras på hans skola. Det är möjligt att David skulle göra annorlunda prov om 
schemat var annorlunda. Lisa, som också har mer utvecklande uppgifter (om vi 
bortser ifrån det minnesorienterade provet hon inte vill använda igen) tar inte 
heller upp tiden som någon begränsning. Samtidigt tar Tomas upp tiden som 
ett problem, även om han också har en lägre andel minnesfrågor, så bilden är 
inte entydig. Per hamnar i en mellanposition då han löser tidsfrågan, samtidigt 
består hans frågor som kräver långa svar till stor del av mer omfattande 
minnesuppgifter. Arbetstiden har således en betydelse, men inte lika mycket för 
alla. Det avgörande är det upplevda friutrymmet. 
 
Det är intressant att notera att det främst är de som har mer minnesorienterade 
frågor som lyfter fram att de använder sina kollegor som bollplank. Tomas och 
David har inget utbyte med sina kollegor. Det tyder på att det verkar råda en 
konsensus kring typen av prov på Bengts, Saras och Pers skolor, de har ju också 
haft utbyte i samband med kompetensutvecklingsdagar. Lisa har ett nära sam-
arbete och hennes prov har sett olika ut beroende på vem hon samarbetat med. 
Tomas uttrycker tydligt i intervjun att kollegan har en annan kunskapssyn och 
David ger liknande signaler, vilket gör att de sköter sina prov själva. Lisa och 
David lyfter också fram negativa upplevelser från sin egen skoltid, vilket antyder 
att hur man upplevde prov kan påverka lärares provpraxis. Skolverket har i sina 
utvärderingar av grundskolan visat att det är vanligt med minnesfrågor i prov, 
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liksom också Mattson visade i sin studie som gjordes under det tidigare betygs-
systemet. Det verkar som om det på många håll lever kvar en skolkultur som 
betonar minneskunskaper, samtidigt som denna studie visar att det ändå är 
större variation i dagens prov än tidigare. 
 
När det gäller de övriga ramfaktorerna går det inte att se någon skillnad mellan 
lärarnas olika provpraxis och påverkande faktorer. Det är intressant att notera 
att alla mer eller mindre lyfter fram betygskriterierna som viktiga, vilket bekräf-
tar det Selgheds studie visade. Men provanalysen visar att alla inte använder 
prov som testar alla kunskapsformer som betygskriterierna uttrycker. I prakti-
ken tycks således inte denna ramfaktor styra så starkt, utan flera lärare tar sig ett 
stort friutrymme i tolkningen av denna ram.  
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7 Slutdiskussion 
I detta avsnitt summeras studiens resultat. Studiens syfte är att studera gymna-
sielärares provpraxis i samhällskunskap med fokus på vilka kunskapsformer 
som testas i skriftliga prov. Först redovisas resultaten kring forskningsfrågan 
om lärarnas användning av skriftliga prov och hur de ser på provens möjlig-
heter. Därefter sammanfattas och kommenteras forskningsfrågan om vilka kun-
skapsformer som lärarna i studien testar i sina prov. Sedan kommenteras dessa 
resultat tillsammans med lärarnas utsagor om betyg och med analysen av 
betygskriterierna, vilket motsvarar forskningsfrågan om hur lärarna uttrycker de 
olika betygen och hur deras provpraxis förhåller sig till detta. Det handlar om 
provens validitet, det vill säga om de testar det de avser att testa liksom om 
likvärdigheten mellan lärares provpraxis Sedan finns forskningsfrågan om vilka 
faktorer som påverkar lärares arbete med skriftliga prov och utifrån detta 
förklaras hur ramfaktorerna påverkar lärarnas provpraxis. Därefter följer reso-
nemang om ett ämnesdidaktiskt språk och om metodologiska frågor.  Allra sist 
summeras studien i en avslutande kommentar. 
 
7.1 Prov är användbara som betygsunderlag 
Forskningen brukar dela in prov utifrån om de har ett formativt eller summativt 
syfte. Lärarna i denna studie använder skriftliga prov i det sistnämnda syftet då 
de använder proven för att få en bild av elevernas kunskaper som ett underlag 
för betygsättningen. Detta är för samtliga den primära användningen, även om 
Per också lyfter fram att prov kan motivera eleverna att läsa. 
 
Jönsson (2009) menar att konventionella prov är oförenliga med läroplanens 
konstruktivistiska kunskapssyn. Lärarna i studien uttrycker dock motsatt upp-
fattning då de alla uttrycker att skriftliga prov är användbara för att testa de 
flesta av de kunskapsformer som uttrycks i betygskriterierna, vilka enligt betygs-
beredningen också bygger på en konstruktivistisk kunskapssyn. Lärarna utryc-
ker visserligen att det är enklast att testa kunskapsformer motsvarande God-
känt, men de menar att prov också kan testa andra kunskapsformer. Lärarna 
använder däremot andra metoder, främst uppsatsskrivning, för att testa den 
samhällsvetenskapliga metoden, det vill säga procedurkunskaper.  
 
De flesta av lärarna i studien betonar vikten av variation i examinationsformer, 
eftersom elever är olika. De lyfter även fram andra kompetenser, som att kunna 
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uttrycka sig muntligt eller att kunna fungera i ett socialt samspel som viktiga att 
utveckla, vilka kräver andra examinationsformer. Endast Tomas uttrycker att 
prov är mest rättvist då alla testas på samma sätt, vilket står i motsats till tanken 
att vissa examinationsformer passar en del elever bättre än andra.  
 
Lärarna tar också upp begränsningar med prov, de menar att i praktiken kan det 
vara svårt att testa alla kunskapsformer i ett skriftligt prov. De faktorer de tar 
upp är olika ramar. Dessa utvecklas i avsnittet om ramfaktorer nedan. 
 
7.2 Variation av kunskapsformer i prov 
Samhällskunskapslärarnas prov och kommentarer till dessa har analyserats med 
hjälp av Blooms reviderade taxonomi. Det visar sig att det har betydelse att 
beakta lärarnas utsagor då provfrågor ibland visar sig testa andra kunskaper än 
vad frågan i sig antyder genom sin formulering. Kommentarerna visar också att 
lärare ibland menar sig testa vissa kunskapsformer, men att detta inte stämmer 
utifrån taxonomins definitioner. Detta utvecklas i avsnittet om ämnesdidaktiskt 
språk och Blooms reviderade taxonomi nedan. 
 
De tidigare studier som gjorts har visat en extrem dominans av faktafrågor i 
lärarnas prov. Mattson (1989) visade att på gymnasiet var det 100 procent fakta-
frågor under det gamla betygssystemet. Skolverkets (Svingby 1998) granskning 
av grundskolan visade att 95 procent av frågorna i SO-ämnen var fakta-
orienterade och Törnvalls (2002) avhandling pekade i samma riktning. Denna 
studie visar dock på en större variation av frågor, även om alla lärarna har en 
hel del faktafrågor, det vill säga det som innebär minnesfrågor i taxonomin. 
Även de lärare som har en stor andel frågor i att minnas har ändå en del andra 
typer av frågor, främst att förstå, men också att värdera och analysera. Samman-
taget finns hela spektret av kognitiva förmågor representerat i lärarnas prov. 
Bilden av lärares prov som i stort sett enbart faktaorienterade bör således 
revideras.  
 
Resultatet i denna studie visar således att det finns en stor spridning i vilka 
kunskapsformer som testas. I kunskapsdimensionen handlar det främst om att 
testa faktakunskap och begreppskunskap. Faktakunskap är vanligast i samband med 
att minnas, medan begreppskunskap testas i alla kognitiva kategorier. Detta visar att 
det inte enbart är fokus på detaljkunskaper i lärarnas prov i samhällskunskap, 
utan det är också en hel del av mer generell och abstrakt art. Det är ovanligt 
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med uppgifter som testar procedurkunskap eller metakognitiv kunskap. Samtidigt 
kan konstateras att inte heller kursmål och betygskriterier har med metakognitiv 
kunskap. Däremot finns flera kriterier och mål kring procedurkunskaper, vilka 
lärarna förklarar att de testar i andra examinationsformer, främst uppsatser.  
 
I den kognitiva dimensionen testas alla olika förmågor, dock inte av alla lärare i 
studien. Det innebär att lärare inte bara testar att minnas, utan också att förstå, 
tillämpa, analysera, värdera och skapa. Samtidigt är det även i de studerade lärarnas 
prov vanligt med minnesfrågor, särskilt för betyget Godkänt. Det är framför allt 
för de högre betygen som de andra kognitiva processerna testas. Det är också så 
att frågor som testar att minnas oftast kräver korta svar och därför till antalet är 
fler, medan frågorna som testar de andra processerna ofta förutsätter mer 
utvecklade svar och därför blir färre till antalet. Men även med hänsyn till detta 
utgör minnesfrågorna en stor andel av de skriftliga proven, i praktiken mellan 
50 och 90 procent i de prov som har analyserats i studien. Av de andra kun-
skapsformerna är det vanligt i proven med att förstå, analysera och värdera, 
däremot är det mindre vanligt med frågor som testar att tillämpa eller skapa.  
 
Det är ingen större skillnad i hur de studerade lärarnas båda prov är utformade 
eller i vilka kunskapsformer som testas. En skillnad är dock att kategorin 
tillämpa endast förekommer i arbetsområdet samhällsekonomi. Modeller före-
kommer också nästan enbart i prov om samhällsekonomi. I övrigt finns samma 
spridning mellan områdena.  
 
Ända sedan ämnet samhällskunskap introducerades har vikten av att utveckla 
elevernas självständighet och tänkande betonats, vilket också betonas i läro-
planen från 1994 och i gällande kursplan, men enligt Bronäs & Selander (2002) 
har ämnets historia präglats av faktakunskaper. I läroplanen från 1994 och i 
kursplanen betonades detta än mer. Svingby (1989), Arevik & Hartzell (2007) 
samt Lindqvist & Hyltegren (1995) menar att det ligger i ämnets karaktär att 
arbeta med öppna frågor som är problematiserande och utvecklar elevernas 
tänkande. Resultatet i denna studie tyder på att utvecklingen har gått mer åt 
detta håll, dock ger denna studie inte underlag för att bedöma hur mycket 
vanligare det har blivit med denna typ av frågor, detta kräver en mer kvantitativ 
studie. 
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7.3 Problem med validitet och likvärdighet  
Enligt Skolinspektionen (2010) har lärare i hög grad förstått betygssystemet, 
men det råder osäkerhet kring hur betygskriterierna ska tolkas. I denna studie 
finns det dock en ganska stor överensstämmelse mellan hur lärarna förklarar 
skillnaderna mellan de olika betygen och vad betygskriterierna uttrycker. Det 
saknas däremot en tydlig koppling mellan kursmålen och lärarnas prov. Kurs-
målen ställer högre krav på elevernas kognitiva förmågor än vad som uttrycks i 
betygskriterierna, men lärarna testar inte kursmålen, i vart fall inte alla mål, i 
sina prov. De nämner inte heller kursmålen när de förklarar skillnaderna mellan 
betygen. Detta är i överensstämmelse med gymnasieförordningen som säger att 
betyg ska sättas efter betygskriterierna. Sammantaget visar det motsatt bild än 
Skolinspektionen på så sätt att lärarna verkar tolka betygskriterierna ganska väl. 
Det finns inte heller något i denna studie som tyder på att lärarna skulle väga in 
annat i bedömningen än elevernas kunskaper, vilket annars Lekholm (2008) och 
Skolinspektionen tidigare har visat. Samtidigt bör påpekas att studien endast 
beaktar de skriftliga proven och det är möjligt att andra faktorer vägs in i den 
slutgiltiga bedömningen. Dessutom har inte lärarnas bedömning av elevsvar 
studerats, vilket skulle kunna visa andra resultat. 
 
Det finns en viss överensstämmelse mellan å ena sidan vilka kunskapsformer 
som betygskriterierna pekar ut för de olika betygen och å andra sidan lärarnas 
praxis. I både kriterierna och lärarnas praxis finns det en tonvikt på att minnas 
för betyget Godkänt och innehållsligt gäller detta både fakta- och begrepps-
kunskap. På samma sätt överensstämmer det för de högre betygen då både lärar-
na och kriterierna pekar på att analysera och värdera begreppskunskap. Dock har 
inte Sara och Bengt några analyserande uppgifter i sina inskickade prov. I prak-
tiken kan eleverna i Bengts och Pers prov nå de högre betygen genom att minnas 
och alla lärarna utom David har minnesuppgifter för de högre betygen. Katego-
rin att minnas finns dock inte uttryckt i betygskriterierna för VG och MVG och 
inte heller lärarna själva lyfter fram minneskunskaper för de högre betygen.  
 
Den stora skillnaden mellan lärarnas praxis och kriterierna är kategorin att förstå, 
vilken i kriterierna främst knyts till G, medan lärarna främst kopplar det till de 
högre betygen. Tomas och David både uttrycker kunskapskrav och använder 
uppgifter i denna kategori för G, även om de också använder sådana för de 
högre betygen. Det finns också ett MVG-kriterium i kategorin att skapa, vilket 
dock inte alla lärarna testar i sina prov. Det är endast David och Per som har 
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sådana uppgifter och i Pers fall är den uppgiften inte utpekad som en MVG-
uppgift, utan främst som en VG-uppgift.  
 
I relation till styrdokumenten kan konstateras att lärarna i studien snarare relate-
rar till betygsberedningens taxonomiska syn på betygen än på läroplanskommit-
téns icke-hierarkiska syn med de fyra f:en. Läroplanskommittén menar ju att de 
olika kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet finns sam-
tidigt och förutsätter varandra och att de finns i samtliga betygssteg. Denna syn 
får dock inte stöd av lärarna i studien.  
 
Sammantaget innebär detta att lärarnas prov inte helt överensstämmer med de 
betygskriterier som de är tänkta att testa. Detta gäller både om proven jämförs 
med själva betygskriterierna och om de jämförs med lärarnas egna beskriv-
ningar av betygen. Det är dock en variation i gruppen där en del lärare har en 
större diskrepans mellan betygssyn och provpraxis än andra. Bengt och Sara 
och i någon mån Per har en större skillnad, jämfört med framför allt David och 
Lisa, men också med Tomas. Det finns således en del problem med validiteten i 
de skriftliga proven; det finns en del att utveckla för att nå en bättre samstäm-
mighet. Black (2010), Wedeen (2002), Lundahl & Forsberg (2006) menar att det 
ofta finns en diskrepans mellan lärares övertygelser och deras provpraxis. Detta 
kan bland annat förklaras av olika faktorer, vilka utvecklas nedan i avsnittet om 
ramar. 
 
Både forskning och olika rapporter lyfter fram att det är problem med likvärdig-
heten i lärares betygsättning och bedömning, vilket visar sig både i hur lärare 
hanterar nationella prov och i den slutgiltiga betygsättningen. Denna studie för-
stärker denna bild. Studien visar att lärarna främst knyter att minnas till God-
känt. Detta innebär en risk att inte alla elever får möjlighet att nå alla kursmål. 
Det finns också en risk att elevernas betyg sätts på olika grunder. Den variation 
som finns i lärarnas prov innebär att elever testas på olika kunskaper beroende 
på vilken lärare de har. Visserligen använder lärarna andra examinationsformer 
och det skulle kunna vara så att de därigenom ändå får likvärdiga underlag, men 
lärarna uttrycker själva att proven har stor betydelse vid betygsättningen och 
därför bör den skilda provpraxisen innebära olika förutsättningar för eleverna. 
Korp (2003) lyfter fram att proven ger signaler om vilka kunskaper som är 
viktiga. Variationen i provpraxis mellan lärarna innebär också att eleverna får 
olika syn på vad som är viktigt att kunna. En del får en betoning på att minnas, 
medan andra även får med andra kunskapsformer. Virta (1997) och Black 
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(1999) visar att betoning på faktakunskaper i prov leder till ett ytinriktat och 
fragmentiserat lärande, vilket en del elever förmodligen utvecklar, medan andra 
utvecklar ett djupare lärande. 
 
Samtidigt är frågan inte helt enkel. De lärare som har en stor andel att minnas i 
sina prov uttrycker att skriftliga prov främst lämpar sig för att testa minnes-
kunskaper. Cunningham (1998) menar att användande av öppna frågor i sig 
öppnar för ökade problem med likvärdighet då sådana frågor innebär ett större 
tolkningsutrymme. Det är svårare att bedöma sådana frågor lika, till exempel 
visar forskningen om nationella prov i Sverige att lärare bedömer öppna frågor 
olika. I en mening skulle det kunna vara mer rättvist med frågor med fasta svar, 
men detta är inte en framkomlig väg för att lärarna ska lyckas i sitt uppdrag att 
hjälpa eleverna att nå skolans olika mål. Istället behöver proven, som Jönsson 
och betygsberedningen påpekar, utformas så att de ger underlag för det som 
betygskriterier och kursmål uttrycker. På sätt kommer eleverna att styras mot att 
lära sig det som de skulle lära sig. 
 
Ytterligare en problematisering av denna studies resultat är att den inte tar 
hänsyn till kontexten runt proven. Flera forskare lyfter fram att det råder en 
särskild kontext kring prov. Detta kan innebära att frågor vid en analys av prov 
och lärares kommentarer kan tyckas visa att de testar att minnas, men i praktiken 
förstår både elever och lärare att de testar mer komplexa kognitiva kunskaps-
former. Flera av lärarna ger uttryck för liknande tankar, till exempel Tomas som 
uttrycker att allt kan memoreras, men frågan är om det är realistiskt att eleverna 
klarar vissa frågor utan att förstå, eller Sara som uttrycker att även om frågan 
indikerar minneskunskaper så handlar det också om vad hon bedömer i slut-
ändan. Både Sara och Per uttrycker ibland att eleverna förväntas skriva mer än 
det som är direkt uttryckt i frågan. Det kan förmodas att eleverna förstår detta i 
den kontext där provfrågorna ges. 
 
7.4 Tidsbrist, schema och elever påverkar proven 
Ramfaktorteorin kan bidra till en förståelse för vilka faktorer i stort som 
påverkar lärares arbete med prov och den kan i viss mån förklara varför lärares 
provpraxis ser olika ut. Ett viktigt begrepp i teorin är det upplevda friutrymmet 
i förhållande till ramarna, vilket kan bidra till att förklara avvikelser. Virta menar 
att lärares bedömningspraxis visar deras kunskapssyn, vilken alltså skulle kunna 
vara en faktor som påverkar lärares betygspraxis. Lärarnas provpraxis skulle 
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kunna vara ett uttryck för vilka kunskaper de ser som viktiga. Men när lärarna 
talar om betygen uttrycker de i stort sett samma kunskapskrav, vilket inte tyder 
på olika kunskapssyn. Däremot testar de olika kunskapsformer i sina prov. Det 
finns en diskrepans mellan en del av lärarnas kunskapssyn och provpraxis, 
vilket skulle kunna förklaras av att den önskvärda provpraxisen begränsas av 
olika ramar. 
 
De administrativa ramarna tycks ha olika stor betydelse beroende på vilket friut-
rymme lärarna upplever.  Framför allt handlar det om lärarnas arbetstid och om 
schemat, vilka båda sätter ramar för lärarnas arbete med prov. Tidsbrist är att 
allmänt problem för lärarna enligt Ranagården (2009), vilket också lyfts fram av 
Lundahl & Forsberg (2006). Black menar att behovet av tidseffektivitet (för 
både lärare och elever) kan förklara diskrepansen mellan lärares kunskapssyn 
och provpraxis. Han menar också att tidsbristen kan innebära att lärarna inte 
hinner reflektera över provens validitet. Vidare pekar Cunningham (1998) på att 
det krävs tid för att göra bra prov, vilket bekräftas av lärarna i studien. Det tar 
också tid att rätta mer resonerande och öppna frågor. Eleverna behöver hinna 
besvara frågorna och frågor i de mer komplexa kognitiva kategorierna kräver 
mer tid, både för tänka och att skriva. Dessa två faktorer, arbetstiden och lek-
tionstiden, är de som tydligast lyfts fram av lärarna i studien. Samtidigt påverkar 
arbetstiden och schemat olika mycket beroende på det upplevda friutrymmet, 
eller på hur undervisningen är organiserad. Det är de lärare som har störst andel 
frågor att minnas som särskilt betonar bristen på tid, liksom schemats begräns-
ningar. En del av de andra löser problemet med skrivtiden genom att byta lek-
tioner med kollegor, eller genom att skolan lagt ut långa lektionspass i samhälls-
kunskap. Om lärarna ska kunna ha prov med en stor andel frågor i de komplexa 
kognitiva kunskapsformerna underlättas det således av att lärarna har tid för 
detta liksom att schemat kan påverkas. Skolornas sätt att hantera lärares arbets-
tid och schemaläggning har således betydelse för lärarnas möjligheter att göra 
valida prov i relation till betygskriterierna. 
 
Studien visar att organisationsrelaterade ramar också har stor betydelse för 
lärarnas provpraxis. Wedin (2007) lyfter fram att lärare anpassar sin undervis-
ning efter elevernas önskemål som ett led i att bygga goda relationer till elever-
na. Detta tycks också påverka lärares provpraxis. Elevernas önskemål lyfts fram 
av lärarna i studien och de menar att eleverna föredrar skriftliga prov framför 
andra examinationsformer och att de föredrar prov med minnesfrågor, där det 
finns tydliga rätt och fel. Det tycks finnas en kultur bland eleverna att betona 
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minneskunskaper. Detta kan samtidigt vara orsakat av tidigare proverfarenheter; 
det konstaterades ju tidigare att elevernas kunskapssyn påverkas av proven. 
Lärarna tar viss hänsyn till elevernas önskemål, både vad gäller antal prov och 
vad de testar, även om de inte anpassar sig helt. 
 
Ytterligare tycks det råda en utbredd skolkultur bland lärarna, vilken betonar 
faktakunskaper (minnas). Detta är också en organisationsrelaterad ram. Carlgren 
(2009) menar att tolkningen av styrdokumenten ofta sker med den tidigare 
kunskapssynen som ram, vilket påverkar både lärare och elever, minneskunska-
perna tycks vara en outtalad norm. Denna studie visar att det främst är de lärare 
som har en stor andel minnesuppgifter som uttrycker att de använder sina 
kollegor som bollplank, vilket tyder på att det skulle kunna finnas en provkultur 
som är orienterad mot att minnas. Dessa lärare uttrycker också att provformen i 
sig är mest lämpad för det de kallar faktafrågor, det vill säga att minnas. Det 
skulle också kunna vara en generationsfråga, vilket Korp (2010) uttrycker då 
hon menar att lärare i olika generationer socialiserats in i olika bedömnings-
modeller. Detta är dock inte så tydligt i denna studie. Bengt och Per är äldre än 
de andra och de använder mer minnesinriktade prov. Samtidigt är de andra rela-
tivt jämnåriga och de har olika betygspraxis. Lärarna i Schüllerqvists & Osbecks 
(2009) studie uttryckte att de tidigare hade mer av minnesfrågor, men att de 
senare i karriären har mer av analyserande frågor. Möjligen kan det vara så att 
det är vanligare att äldre lärare har mer av minnesfrågor och att det främst är 
yngre som testar mer komplexa kognitiva kunskapsformer. Det är dock bara 
sex lärare i studien, vilket ger en mycket begränsad bild. I vilket fall är det inte 
självklart att samarbete lärare emellan leder till prov som testar en mindre andel 
minneskunskaper och större andel mer komplexa kognitiva förmågor. Samtidigt 
behövs sådana samtal för att minska skillnaderna i provpraxis och öka likvärdig-
heten i examinationerna och därmed i betygsunderlagen. Bland annat menar 
Black att det behövs kollegiala samtal för att utveckla validiteten i summativa 
bedömningar. Ytterligare en väg att förbättra lärares kompetens i bedömnings-
frågor är att lärarutbildningen satsar mer på detta. Enligt lärarna i studien, och 
enligt Wedin (2007), ger lärarutbildningen inte mycket stöd i dessa frågor idag. 
 
När det nya betygssystemet infördes var tanken att lärarna skulle samtala med 
varandra för att utveckla samsyn kring betyg och bedömningar. Enligt Skol-
verket (2000) är det dock ovanligt med samarbete mellan lärare kring betyg-
sättning och denna studie tyder på att det också är ovanligt med närmare sam-
arbete mellan lärare kring prov. Å andra sidan visar ovanstående resonemang 



 145 

att det inte är givet att samtal skulle leda till en annorlunda provpraxis utifrån 
rådande skolkultur. Individuella och självständigt arbetande lärare har enligt 
Wedin (2007) varit vanligt i skolans värld, vilket också tycks gälla arbetet med 
prov, det är den enskilde lärarens ansvar. 
 
När det gäller resursrelaterade ramar så påverkar förvisso läromedel, men inte 
vilka kunskapsformer som testas. Läroböcker i samhällskunskap har av Bronäs 
(2000)  visats vara deskriptiva och faktaorienterade, vilket skulle kunna vara en 
orsak till att frågor av denna art är så vanliga, men lärarna i studien menar att 
läromedlen inte påverkar typen av frågor, utan provens stoffmässiga innehåll.  
 
Lärarna uttrycker att de inte påverkas så mycket av ramar som har med elever-
nas bakgrund att göra. En viss anpassning behövs för att det inte ska vara för 
svårt för eleverna, men främst menar de att betygskriterierna styr. Det innebär 
vidare att prov inte ska vara annorlunda beroende på vilket program det an-
vänds på. Detta står i motsats till Lekholms (2008) resultat som visar att lärare 
hanterar betygsättningen, i relation till nationella prov, olika beroende på typ av 
program, liksom till Lindberg (2002) som menar att det är lättare att få Godkänt 
på yrkesförberedande program jämfört med studieförberedande program. I min 
studie är det dock endast en av lärarna som hade både yrkes- och studieförbere-
dande program, vilket gör att det är svårt att se om det stämmer i praktiken.  
 
Det pedagogiska ramsystemet har enligt lärarna stor betydelse, framför allt 
handlar det om betygskriterierna. Detta bekräftar Selgheds (2004) studie där 
lärarna uttryckte att de har stöd i betygssystemet vid arbetet med prov och 
betygsättning. Det konstaterades tidigare att lärarna i studien inte tycks förhålla 
sig till kursmålen i sin provpraxis, utan endast till betygskriterierna. I praktiken 
visar studien att lärarna använder ett stort friutrymme i förhållande till styrdoku-
menten. De kompromissar utifrån både de administrativa ramarna, som arbets-
tiden och lektionstiden, och de organisationsrelaterade ramarna, främst elev-
ernas önskemål. 
 
I Tsagalidis (2008) studie framgår att ämneskaraktären tydligt påverkar bedöm-
ningen i yrkesämnen på Hotell- och restaurangprogrammet, men detta verkar 
inte gälla det teoretiska kärnämnet samhällskunskap. Enligt lärarna i studien 
finns det inte någon särskild karaktär i ämnet som gör att provfrågor skulle vara 
annorlunda än i andra ämnen, möjligen med undantag av matematik som pekas 
ut av några lärare. Detta står i motsats till vad Svingby (1989), Arevik & Hartzell 
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(2007) och Lindqvist & Hyltegren (1995) uttrycker om en särskild karaktär i 
samhällskunskap. Visserligen visar studien att lärarnas prov tycks vara mer 
problemorienterade på det sätt som Svingby och de andra efterfrågar, men detta 
beror på betygskriterierna. Lärarna menar att kunskapsformerna i betygen är 
universella mellan de flesta av skolans ämnen och inte unika för samhälls-
kunskap. Det enda som möjligen skiljer ut ämnet är, enligt lärarna, ämnets 
aktualitetskoppling, vilken skulle vara tydligare än i andra ämnen. Det skulle ta 
sig uttryck i aktuella exempel i proven, vilket dock proven i denna studie endast 
visar få exempel på.  
 
7.5 Ämnesdidaktiskt språk och Blooms reviderade taxonomi 
En viktig uppgift för ämnesdidaktiken är, enligt Uljens (1997), att bidra med 
ämnesdidaktiska begrepp. Detta behövs både för att underlätta en yrkesprofes-
sionell kommunikation lärare emellan och för att möjliggöra lärares egen reflek-
tion över sin yrkespraktik. Schüllerqvist & Osbeck (2009) har i sin studie av 
SO-lärare sett att lärare inte använder ett ämnesdidaktiskt språk. Även de menar 
att lärare behöver utveckla ett gemensamt språk för att kunna tala om sin 
undervisning. I denna studie om lärares provpraxis noterades under intervju-
erna att lärarna hade svårt att tala kring olika kunskapsformer. När de skulle ut-
trycka vilka kunskapsformer som olika frågor avser att testa tenderade lärarna 
att ge konkreta beskrivningar av tänkta elevsvar istället för att använda generella 
och abstrakta termer. Det verkar således som att det ämnesdidaktiska språket är 
outvecklat när det gäller frågor om prov. Förhoppningsvis har denna studie 
bidragit till att tillföra fler begrepp att använda.  
 
I ett ämnesdidaktiskt språk behövs gemensamma begrepp, men det är viktigt att 
det råder en gemensam förståelse av deras innebörd. I studien använder lärarna 
ibland samma kognitiva begrepp, till exempel analysera, men de tycks inte alltid 
mena samma sak. Blooms reviderade taxonomi skulle kunna vara ett redskap 
för att utveckla lärares språk kring olika kunskapsformer, även om det inte är 
taxonomin som läroplanen bygger på. Betygskriterierna innehåller flera begrepp 
som knyter an till taxonomin, till exempel analysera och förstå, men dessa 
begrepp definieras inte tydligt i styrdokumenten. Taxonomins definitioner har 
fungerat att använda i denna studie och skulle därför kunna ligga till grund för 
en allmän professionell förståelse av kunskapsbegreppen i styrdokumenten. 
Taxonomin skulle kunna utgöra grunden för hur ämnets innehåll struktureras, 
vilket motsvarar vad Shulman (1986) kallar ämnets grammatik.  
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En viktig grund i taxonomin är att den avgörande skillnaden mellan kunskaper 
som innebär att minnas jämfört med mer komplexa kognitiva kategorier är att 
det måste finnas något kvalitativt nytt för de högre kategorierna. Detta tycks 
inte vara givet för alla lärare, till exempel säger lärarna att flera uppgifter i 
proven testar att analysera, men i praktiken testar frågorna att minnas, även om de 
kan vara kvantitativt omfattande. Denna skillnad är viktig att poängtera. 
 
Samtidigt visar studien på problem med att använda taxonomin. Skillnaden 
mellan de högre betygen, VG och MVG, är inte i huvudsak en skillnad i olika 
kunskapskategorier, utan främst en skillnad i kvalitet inom en kategori, till 
exempel i att analysera eller värdera. Detta gäller i hur betygskriterierna är utform-
ade, i hur lärarna beskriver betygsskillnaderna samt i lärarnas provpraxis. Ytter-
ligare ett problem är att taxonomin inte kan användas för att studera den inne-
hållsliga validiteten, det vill säga om examinationer verkligen testar ämnets stoff. 
Kunskapsdimensionen i taxonomin är av generell art, men det är naturligtvis av 
intresse att inte enbart se om det finns en överensstämmelse i om prov testar 
fakta- eller begreppskunskap, utan också konkret vilken fakta- eller begreppskunskap 
som testas. Allt kunskapsinnehåll är inte relevant, även om det tillhör rätt 
kategori i taxonomin, i ett ämnes undervisning och därmed inte heller i prov.  
 
I sin avhandling kom Näsström (2008) fram till att Blooms reviderade taxonomi 
mycket väl kan användas för att studera samstämmigheten mellan kursmål/ 
kriterier, undervisning och examination. Hon skriver dock att hon endast kan 
uttala sig för matematik och kemi, de ämnen som studien genomfördes inom. 
Min studie visar att taxonomin kan användas även i samhällskunskap, men med 
en medvetenhet om problemen med de kvalitativa skillnaderna inom kategorier 
och med den innehållsliga frågan. 
 
7.6 Avslutande kommentar 
Vad kommer på provet? Lindberg (2007; 2010) och Korp (2003) har visat att det 
inte finns mycket forskning om betyg- och bedömningsfrågor och samhällskun-
skap har det helt saknats, vilket innebär att vi inte har haft så mycket kunskap 
om vad som testas i prov. Denna studie har bidragit till ökad kunskap om detta, 
främst i ämnet samhällskunskap. Studien visar att det som kommer på provet är 
en variation av kunskapsformer. Dock testar lärare mer komplexa kognitiva 
kunskapsformer i olika grad, vilket påverkar likvärdigheten i bedömningar 
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mellan lärare. Samtidigt finns en ganska stor överensstämmelse mellan, å ena 
sidan, hur lärarna uttrycker skillnaderna mellan betygen och, å andra sidan, hur 
de är formulerade i betygskriterierna. Variationen i vad som kommer på provet 
beror således inte på skillnader i uppfattningar om betygens kunskapskrav. Det 
finns dock en diskrepans mellan hur en del lärare i studien resonerar om 
betygen och deras provpraxis, vilket olika ramfaktorer kan bidra till att förklara. 
Även om lärarna menar att styrdokumenten är viktiga för utformandet av prov, 
görs kompromisser främst gentemot administrativa ramar som arbetstid och 
lektionstid. Dessa ramar påverkar således vad som kommer på provet. Tiden 
räcker inte för att göra mer kvalificerade prov. Lärarna i studien förhåller sig 
olika till ramarna, de upplever olika stort friutrymme i förhållande till 
exempelvis schema och arbetstid, vilket kan bidra till att förklara skillnader i 
provpraxis.  
 
En viktig slutsats är att många lärare både kan och vill göra valida prov, men 
förutsättningen är att de får tid till detta, både att förbereda och att rätta, samt 
att de har möjlighet att ha tillräckligt långa lektioner så att eleverna har tid att 
svara på frågorna. Samtidigt menar Black (2010) att lärare inte alltid reflekterar 
över provens validitet utan fortsätter att använda samma typ av prov. Lärare be-
höver således problematisera till exempel skillnaden mellan att minnas och högre 
kognitiva processer. Lärarutbildningen skulle också kunna förbereda blivande 
lärare för en sådan reflektion mer än vad den tycks göra idag. 
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8 Sammanfattning 
Denna studie handlar om gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap. Bak-
grunden är att prov är en vanlig examinationsform och att de har stor betydelse 
för elevernas syn på kunskap. År 1994 infördes ett mål- och kriterierelaterat 
betygssystem, vilket innebär att eleverna ska bedömas utifrån hur de uppfyller 
de mål och kriterier som anges i kursplanerna. I detta perspektiv är det intres-
sant att se vilka kunskaper som lärare testar i sina prov. Syftet med denna studie 
är att undersöka provpraxis hos samhällskunskapslärare på gymnasiet, med 
särskilt fokus på vilka kunskapsformer som testas i skriftliga prov i samhälls-
kunskap. Provpraxis handlar också om syftet med att använda prov, möjligheter 
och begränsningar med att använda prov och vilka faktorer som påverkar 
utformandet av prov. Studien berör också hur lärarna uttrycker skillnader i 
kunskapsformer mellan olika betygsnivåer och hur deras provpraxis förhåller 
sig till detta. 
 
Den tidigare forskningen lyfter fram att lärares ämnesdidaktiska språk är 
outvecklat. Denna studie försöker bidra till att utveckla ett sådant språk. Den 
samhällskunskapsdidaktiska litteraturen betonar att samhällskunskap har en sär-
skild karaktär som problematiserande, vilket enligt min mening borde påverka 
hur prov utformas. Litteratur om bedömning visar att det finns problem med 
likvärdigheten i betygsättningen. Vidare visar undersökningar att prov i sam-
hällskunskap domineras av faktafrågor, vilket leder till ett ytligt lärande. Provens 
utformning påverkar elevernas lärande eftersom de visar vilken kunskap som är 
viktig. Det finns olika ramfaktorer, vilka både möjliggör och begränsar lärares 
arbete. Ramarna brukar delas in i fem olika typer: pedagogiska (styrdokument), 
administrativa (arbetstid, schema), resursrelaterade (läromedel), organisations-
relaterade (relationer mellan lärare och elever) samt ramar med anknytning till 
eleverna (elevernas bakgrund). Dessa skulle i olika grad kunna påverka lärares 
provpraxis. 
 
I denna studie analyseras olika kunskapsformer med hjälp av Blooms reviderade 
taxonomi. Den bygger på två dimensioner: kunskapsdimensionen som handlar 
om innehållet och den kognitiva dimensionen. Kunskapsdimensionen delas in i 
faktakunskap, begreppskunskap, procedurkunskap samt metakognitiv kunskap. De kog-
nitiva processerna delas in i minnas, förstå, tillämpa, analysera, värdera samt skapa. 
Studiens metod är analyser av prov samt lärarnas kommentarer kring dessa. Sex 
lärare valdes ut, vilka använder prov med olika grad av minneskunskaper. 
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Lärarna har intervjuats om sin provpraxis och de har fått kommentera sina 
provfrågor. 
 
Resultatet visar att lärarna i studien främst använder prov i ett summativt syfte, 
vilket innebär att de testar elevernas kunskaper för att få ett underlag till betyg-
sättningen. De anser också att prov är en bra form för att testa elevernas 
kunskaper då de kan testa de flesta kunskapsformerna. Procedurkunskaper, vilka 
främst handlar om den samhällsvetenskapliga metoden, anser de dock testas 
bättre med andra examinationsformer som uppsatser. 
 
Analyserna av lärarnas prov visar att det finns en stor variation i vilka 
kunskapsformer som testas. Bilden av lärares prov som i stort sett enbart fakta-
orienterade, vilket tidigare undersökningar visat, bör således revideras. Denna 
studie visar på en större variation av frågor, även om alla lärarna har en hel del 
faktafrågor, det vill säga det som innebär minnesfrågor i taxonomin. Även de 
lärare som har en stor andel frågor i kategorin att minnas har ändå en del andra 
typer av frågor, främst i kategorierna att förstå, men också att värdera och analy-
sera. Sammantaget finns hela spektret av kognitiva förmågor representerat i 
lärarnas prov. Samtidigt finns en variation mellan lärarnas prov, vilket innebär 
att eleverna testas på olika kunskapsformer beroende på vilken lärare de har. 
Detta förstärker bilden från tidigare forskning om problem med likvärdigheten i 
bedömningar.  
 
Studien visar en ganska stor överensstämmelse mellan hur lärarna förklarar 
skillnaderna mellan de olika betygen och vad betygskriterierna uttrycker. Det 
saknas däremot en tydlig koppling mellan lärarnas prov och kursmålen, vilka 
ställer högre krav på elevernas kognitiva förmågor än vad som uttrycks i betygs-
kriterierna. Lärarna testar inte kursmålen, i vart fall inte alla, i sina prov. De 
nämner inte heller kursmålen när de förklarar skillnaderna mellan betygen. 
Detta är i överensstämmelse med gymnasieförordningen som säger att betyg 
ska sättas efter betygskriterierna. 
 
Det finns en viss överensstämmelse mellan vilka kunskapsformer som betygs-
kriterierna pekar ut för de olika betygen och lärarnas praxis. I både kriterierna 
och lärarnas praxis finns det en tonvikt på att minnas för betyget Godkänt och 
innehållsligt gäller detta både fakta- och begreppskunskap. På samma sätt överens-
stämmer det för de högre betygen då både lärarna och kriterierna pekar på att 
analysera och värdera begreppskunskap. Den stora skillnaden mellan lärarnas praxis 
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och kriterierna är kategorin att förstå, vilken i kriterierna främst knyts till God-
känt, medan lärarna främst kopplar det till de högre betygen. Det finns också 
ett MVG-kriterium i kategorin att skapa, vilket dock inte alla lärarna testar i sina 
prov. Sammantaget innebär detta att lärarnas prov inte helt överensstämmer 
med de betygskriterier som de är tänkta att testa. Detta gäller både om proven 
jämförs med själva betygskriterierna och om de jämförs med lärarnas egna 
beskrivningar av betygen. Det är dock en variation i gruppen där en del lärare 
har en större diskrepans mellan betygssyn och provpraxis än andra. Denna 
diskrepans kan bland annat förklaras av olika ramfaktorer. 
 
Det pedagogiska ramsystemet har enligt lärarna stor betydelse. Framför allt 
handlar det om betygskriterierna. Lärarna i studien tycks dock inte förhålla sig 
till kursmålen i sin provpraxis, utan endast till betygskriterierna. I praktiken 
visar studien att lärarna använder ett stort friutrymme i förhållande till styrdoku-
menten. De kompromissar utifrån både de administrativa ramarna, som arbets-
tiden och lektionstiden, och de organisationsrelaterade ramarna, främst elev-
ernas önskemål.  
 
De administrativa ramarna tycks ha stor betydelse beroende på vilket friut-
rymme lärarna upplever.  Framför allt handlar det om lärarnas arbetstid och om 
schemat, vilka båda sätter ramar för lärarnas arbete med prov. Lärarna behöver 
tid att förbereda och tid att rätta och eleverna behöver tid att skriva proven. 
Om lärarna ska kunna ha prov med en stor andel frågor i de komplexa kogni-
tiva kunskapsformerna underlättas det således av att lärarna har tid för detta 
liksom att schemat kan påverkas. Skolornas sätt att hantera lärares arbetstid och 
schemaläggning har således betydelse för lärarnas möjligheter att göra valida 
prov i relation till betygskriterierna. 
 
Studien visar att organisationsrelaterade ramar också har stor betydelse för 
lärarnas provpraxis. Elevernas önskemål lyfts fram av lärarna i studien och de 
menar att eleverna föredrar skriftliga prov framför andra examinationsformer 
och de föredrar prov med minnesfrågor, där det finns tydliga rätt och fel. Det 
tycks finnas en kultur bland eleverna att betona minneskunskaper. Lärarna tar 
viss hänsyn till elevernas önskemål, både vad gäller antal prov och vad de testar, 
även om de inte anpassar sig helt. Resursrelaterade liksom elevrelaterade ramar 
har däremot inte någon större betydelse för lärarnas provpraxis. 
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Enligt lärarna i studien finns det inte någon särskild karaktär i ämnet som skulle 
göra att frågor i prov skulle vara annorlunda än i andra ämnen, undantaget 
möjligen matematik som pekas ut av några lärare. Detta står i motsats till vad 
som sägs i den samhällskunskapsdidaktiska litteraturen. Visserligen visar studien 
att lärarnas prov tycks vara mer problemorienterade, men detta beror på betygs-
kriterierna. Lärarna menar att kunskapsformerna i betygen är universella mellan 
de flesta av skolans ämnen och inte unika för samhällskunskap.  
 
I denna studie om lärares provpraxis noterades under intervjuerna att lärarna 
hade svårt att tala kring olika kunskapsformer. I ett ämnesdidaktiskt språk 
behövs gemensamma begrepp, men det är viktigt att det råder en gemensam 
förståelse av deras innebörd. I studien använder lärarna ibland samma kognitiva 
begrepp, till exempel analysera, men de tycks inte alltid mena samma sak. 
Blooms reviderade taxonomi skulle kunna vara ett redskap för att utveckla 
lärares språk kring olika kunskapsformer, även om det inte är taxonomin som 
läroplanen bygger på. Betygskriterierna innehåller flera begrepp som knyter an 
till taxonomin, till exempel analysera och förstå, men dessa begrepp definieras 
inte tydligt i styrdokumenten. Taxonomins definitioner har fungerat att använda 
i denna studie och skulle därför kunna ligga till grund för en allmän professio-
nell förståelse av kunskapsbegreppen i styrdokumenten. En viktig grund i taxo-
nomin är att den avgörande skillnaden mellan kategorin att minnas jämfört med 
mer komplexa kognitiva kategorier är att det måste finnas något kvalitativt nytt 
för de högre kategorierna. Detta tycks inte vara givet för alla lärare, till exempel 
säger lärarna att flera uppgifter i proven testar att analysera, men i praktiken 
testar frågorna att minnas, även om de kan vara kvantitativt omfattande. Denna 
skillnad är viktig att poängtera. 
 
Avslutningsvis är en viktig slutsats att många lärare både kan och vill göra valida 
prov, men förutsättningen är att de får tid till detta, både att förbereda och att 
rätta, samt att de har möjlighet att ha tillräckligt långa lektioner så att eleverna 
har tid att svara på frågorna. Samtidigt behöver lärare problematisera till exem-
pel skillnaden mellan att minnas och högre kognitiva processer. Vidare skulle 
lärarutbildningen kunna förbereda blivande lärare för en sådan reflektion mer 
än vad den tycks göra idag. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Blooms reviderade taxonomi 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
Hur länge har du arbetat som lärare? På skolan? 
Vilka andra ämnen undervisar du i? 
Förekommer det samarbete/samtal om prov? 
 

Tema prov 
I vilken funktion använder du prov? 
Hur skulle ett idealt prov se ut? 
− Vilka kunskapsformer kan prov mäta? 
− Vilka kunskapsformer kan prov inte mäta? 
Vilka problem finns med att genomföra ett idealt prov? 
 

Hur uppfattar du skillnaderna mellan vilka kunskaper som krävs för de olika betygen i 
Samhällskunskap A? 
Kan andra examinationsformer bättre mäta vissa kunskapsformer? Hur? 
 

Kommentera olika exempel ur lärarens eget prov. 
− Vilka kunskaper testas i olika frågor 
− Anser du att det är skillnad på dina två prov? Vilka? Varför? 
− Vilka frågor testar G, VG, respektive MVG? 
− Hur resonerar du när du viktar frågorna vid bedömningen? 
− Vilka fördelar ser du med dina prov? Nackdelar? 
Vilken betydelse ges proven vid den slutgiltiga betygsättningen? 
 

Tema ”ramfaktorer” 
Vad påverkar när du konstruerar ett prov? 
− Vad påverkar valet av frågornas innehåll? 
− Vad påverkar frågornas form? 
 

Innebär olika arbetsområden olika möjligheter att testa olika kunskapsformer i prov? Hur? 
− Ex. skillnad Sveriges styrelseskick och samhällsekonomi 
− Testar de olika kunskapsformer? 
Utformas proven olika beroende på när under kursen provet ges? Hur? 
− Vilka kunskapsformer kan prov mäta? 
− Testar de olika kunskapsformer? 
Utformas olika prov beroende på elevernas program? Hur? 
− Testar de olika kunskapsformer? 
Utformas proven olika beroende på elevernas kunskapsnivå? Hur? 
− Testar de olika kunskapsformer? 
Upplever du att eleverna föredrar vissa frågeformer? Vilka? Påverkar det dig? 
Anser du att prov i samhällskunskap är annorlunda än i andra ämnen? På vilket sätt? Varför? 
Har ni fått kompetensutveckling om prov och bedömning? 



Karlstad University Studies
ISSN 1403-8099     

ISBN 978-91-7063-334-8   

Vad kommer på provet?

Vad kommer på provet? Elever ställer ofta denna fråga, och den är viktig eftersom  
forskning visar att examinationer styr elevernas inlärning. Dock har tidigare forskning 
inte haft så många svar på denna fråga. I denna undersökning studeras gymnasielärares 
provpraxis i samhällskunskap, med särskilt fokus på vilka kunskapsformer som testas 
på prov. I Sverige används sedan 1994 ett mål- och kriterierelaterat betygssystem, vilket 
innebär att betyg ska sättas utifrån hur eleverna uppfyller kriterierna för de olika betygen.  
Lärare använder ofta skriftliga prov som underlag för betygsättningen. I detta perspektiv 
är det intressant att se vilka kunskaper lärare testar i prov och hur detta förhåller sig till  
betygskriterierna. Sex lärare har intervjuats om sin provpraxis och fått kommentera 
sina provfrågor. Det visar sig att vad som kommer på provet varierar, det är inte bara  
minnesfrågor utan också andra kunskapsformer. Alla lärarna visar denna variation, men i 
olika grad, vilket innebär problem med likvärdigheten. 

Samtidigt finns en överensstämmelse mellan hur lärarna uttrycker kunskapskraven för de 
olika betygsstegen och hur dessa är formulerade i styrdokumenten. Det finns dock en  
diskrepans mellan vad lärarna säger sig vilja testa och en del lärares provpraxis, vilket  
innebär problem med validiteten. Ramfaktorer, vilka främjar eller begränsar lärares  
arbete, kan bidra till att förklara denna diskrepans. Det är främst administrativa ramar som  
arbetstid och schema som påverkar, men i olika grad beroende på vilket friutrymme lärare 
upplever. 

En viktig slutsats är att många lärare både kan och vill göra valida prov, men att de  
behöver tid för detta och möjlighet att påverka schemat så att eleverna får tillräckligt med 
tid att skriva proven. Samtidigt behöver lärare problematisera skillnaderna mellan olika 
kunskapsformer. 

Tobias Jansson är gymnasielärare vid Vimmerby gymnasium och detta är hans  
licentiatuppsats. Denna har skrivits inom Forskarskolan för lärare i historia och samhälls-
kunskap, en särskild fortbildningssatsning för yrkesverksamma lärare. Centrum för de  
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Karlstads universitet har ansvarat för  
forskarskolan i samarbete med Högskolan Dalarna.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 78.33, 113.57 Width 17.62 Height 20.56 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     78.3256 113.572 17.6233 20.5605 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     175
     1
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 81.26, 116.51 Width 14.69 Height 14.69 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     81.2628 116.5092 14.6861 14.686 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     3
     175
     3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 435.69, 112.59 Width 13.71 Height 20.56 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     435.6861 112.5929 13.707 20.5605 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     2
     175
     2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 437.64, 114.55 Width 12.73 Height 17.62 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     437.6442 114.5511 12.7279 17.6233 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     6
     175
     6
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 79.30, 112.59 Width 26.43 Height 20.56 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     79.3047 112.5929 26.4349 20.5605 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     5
     175
     5
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 436.67, 116.51 Width 15.67 Height 15.67 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     436.6651 116.5092 15.6651 15.6651 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     8
     175
     8
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 80.28, 117.49 Width 22.52 Height 15.67 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     80.2837 117.4883 22.5186 15.6651 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     9
     175
     9
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     402
     334
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 83.22, 113.57 Width 11.75 Height 20.56 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     83.2209 113.572 11.7488 20.5605 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     7
     176
     7
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 437.64, 117.49 Width 11.75 Height 14.69 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     437.6442 117.4883 11.7488 14.6861 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     4
     176
     4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 461.08, 85.17 Width 45.03 Height 760.63 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         2
         CurrentPage
         128
              

       CurrentAVDoc
          

     461.0799 85.1707 45.0312 760.635 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     176
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 93.00, 67.55 Width 52.86 Height 775.32 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         2
         CurrentPage
         128
              

       CurrentAVDoc
          

     92.9991 67.5498 52.8627 775.3191 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     176
     1
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 455.43, 61.16 Width 75.47 Height 782.03 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         10
              

       CurrentAVDoc
          

     455.4274 61.1574 75.4708 782.0338 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     160
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 93.69, 41.64 Width 45.54 Height 805.46 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         10
              

       CurrentAVDoc
          

     93.6879 41.6391 45.5427 805.4558 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     160
     1
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Create a new document
     Trim: cut top edge by 28.35 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     1
     No
     760
     385
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     28.3465
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     160
     159
     160
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut bottom edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     760
     385
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     127.5591
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     160
     159
     160
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: cut right edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     760
     385
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     127.5591
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     160
     158
     80
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: cut left edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     760
     385
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     127.5591
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     160
     159
     80
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DefineBleed
        
     Range: all pages
     Request: remove bleed info
      

        
     0.0000
     1
     0.0000
     0.0000
     810
     337
     0.0000
     Remove
            
                
         Both
         AllDoc
              

      
       PDDoc
          

     0.0000
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     160
     159
     160
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





