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1 Inledning 
De flesta som har gått i skola i Sverige har förmodligen erfarenhet av att skriva prov.1 Min egen 
erfarenhet från både grundskolan och gymnasiet är kvällar av att plugga in fakta från lärobok och 
lektionsanteckningar. Proven bestod sedan av att återge innehållet från dessa. Denna erfarenhet 
gällde de flesta av skolans ämnen, vilket inkluderar geografi.2 
 
I Sverige fanns tidigare ett normrelaterat betygssystem där elevernas resultat skulle jämföras med 
varandra.3 År 1994 ersattes detta med ett mål- och kriterierelaterat system, vilket innebär att 
elevernas betyg sätts utifrån hur väl de har uppfyllt de mål och kriterier som finns för de olika 
kurserna. Det nya betygssystemet innebär också en förskjutning i kunskapssyn från ett mer kvan-
titativt till ett mer kvalitativt synsätt, den traditionella faktakunskapen kompletteras med kun-
skapsbegreppen förståelse, färdighet och förtrogenhet (Skolverket 2006). Frågan är om det 
förändrade betygssystemet innebär att prov i geografi  testar mer än enbart faktakunskaper. 
 
Det är vanligt att dela in prov i två typer. Den ena typen är normrelaterade tester, vars syfte är att 
resultaten ska differentieras. Dessa tester var lämpliga i det tidigare betygssystemet som ju skulle 
rangordna eleverna (ett typiskt normrelaterat test är högskoleprovet.). Den andra typen är krite-
rierelaterade tester som syftar till att testa vad eleverna kan i relation till uppställda mål och 
kriterier. Dessa tester är mer lämpliga i dagens mål- och kriterierelaterade betygssystem. Med så-
dana tester är det intressant att studera validiteten, det vill säga om proven testar det som de avser 
att testa (Gipps 1994; Korp 2003). Om uppgifterna går att lösa med andra kunskaper än de som 
provet är tänkt att testa blir resultaten missvisande (Korp 2003). Frågan är om prov i geografi 
testar det som lärarna avser och hur detta förhåller sig till de mål och kriterier som uttrycks i styr-
dokumenten. 
 
Det råder brist på forskning om betyg och bedömning inom såväl geografi som andra ämnen. 
Viveca Lindberg (2007) och Helena Korp (2003) har gjort översikter över forskningen om 
bedömning och betyg och båda konstaterar att det behövs mer forskning. Lindberg konstaterar: 
”Vad lärare i svensk skola bedömer och hur de använder betygskriterierna vid bedömningen av 
elevarbeten i olika skolämnen, inom skilda skolor och för varierande elevgrupper, vet vi inte 
mycket om” (Lindberg 2007, s.132).  
                                                 
1 Inledningskapitlet baseras till stora delar på min licentiatuppsats (2011) Vad kommer på provet? 
Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap. 
2 Geografi var dock inte ett ämne på gymnasiet vid denna tid, men naturgeografin behandlades i naturkunskap 
och kulturgeografin i samhällskunskap på samhällsvetenskaplig linje. 
3 I det normrelaterade betygssystemet skulle elevernas betyg fördelas enligt en så kallad normalkurvan. Det inne-
bar att 7 procent i riket skulle ha betyget 1 respektive 5, 24 procent skulle ha betyget 2 respektive 4 och 38 pro-
cent skulle ha genomsnittsbetyget 3 (Nordgren & Samuelsson 2008). I dagens system finns inga sådana 
begränsningar, utan i teorin skulle alla elever kunna få det högsta betyget. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med uppsatsen är att analysera vilka kunskapsformer som testas i gymnasielärares skriftliga 
prov i geografi. De frågeställningar som relaterar till detta syfte är:  
• Vilka olika kunskapsformer testar lärarnas skriftliga prov?  
• Hur förhåller sig dessa prov till betygskriterierna? 

 
Studien avgränsas till skriftliga prov, det som i litteraturen brukar kallas konventionella prov. 
Detta kan definieras som: ”ett papper med ett antal skriftliga frågor, som ska besvaras av eleverna 
individuellt, på en viss tid och under övervakning” (Korp 2003, s. 94). Valet att studera prov 
motiveras av att det är en vanlig examinationsform (Skolverket 2000; Skolverket 1993;  Svingby 
1998). Forskning visar också att prov visar vilken kunskap som är viktig och de påverkar elever-
nas strategier för lärande och vad de uppfattar som viktigt att kunna (Korp 2003).  
 
1.2 Disposition 
Efter inledning och syfte följer närmast avsnittet om tidigare forskning och annan relevant littera-
tur, vilket handlar om dels den ämnesdidaktiska litteraturen, dels litteratur kring betygs- och 
bedömningsfrågor. Därefter kommer ett avsnitt om studiens teoretiska utgångspunkter, vilket 
handlar om kunskapssynen i läroplanen och Blooms reviderade taxonomi som motiveras och 
presenteras. Sedan kommer metodavsnittet för att förklara hur studien gått tillväga, med insam-
ling av prov och urval samt förklaring av hur analyser gått till. Resultatavsnittet inleds med en 
redovisning och analys av betygskriterierna. Därefter kommer analyserna av lärarnas prov, vilket 
sedan i nästkommande avsnitt relateras till betygskriterierna. Studien summeras till sist i slutdis-
kussionen. 
 
1.3 Tidigare forskning och litteratur 
I detta avsnitt behandlas tidigare forskning och annan för studien relevant litteratur. Det är två 
områden som är intressanta utifrån studiens syfte. Det ena är geografididaktisk litteratur, efter-
som studien handlar om prov i ämnet geografi. Det andra är litteratur om betyg och bedömning i 
allmänhet eller i andra ämnen, särskilt sådant som belyser användningen av prov. 
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1.3.1 Geografididaktisk litteratur 
Ämnesdidaktik handlar om undervisningen i ett ämne. Den ämnesdidaktiska litteraturen handlar 
främst om undervisningen, medan frågor om prov eller om att testa elevers kunskaper sällan tas 
upp. Testande är dock viktigt i lärares arbete och hör till ämnesdidaktiken (Wedin 2007). I ämnes-
didaktiken finns fyra grundfrågor: vad ska det undervisas om, varför ska det undervisas om detta, 
hur ska det undervisas och vem ska undervisas? (Sjøberg et al. 2005).  Dessa frågor är grund-
läggande också i en studie om lärares prov, det vill säga vad ska proven testa, hur och varför ska 
det testas samt vems kunskaper ska testas?  
 
I Sverige finns inte mycket litteratur inom geografididaktik. De böcker som finns tar inte upp 
frågor om betyg och bedömning. Gösta Wennbergs (1996) bok om att undervisa i geografi 
nämner inget om detta och den översatta danska boken av Jens Peter Møller (2003) nämner 
endast att sådana frågor är en del av geografididaktiken. Det saknas således geografididaktisk 
litteratur om betyg och bedömning.4 
 
1.3.2 Litteratur om betyg och bedömning 
I Sverige finns det inte mycket forskning om betyg och bedömning och den som finns har antin-
gen gjorts i andra ämnen än geografi eller så är det generella studier om betygssystemet i stort. 
Enligt flera studier finns det problem med likvärdigheten i betygsättningen, vilket bland annat 
beror på själva betygssystemet. Bengt Selghed (2004) visar att lärare förstår betygssystemet på 
olika sätt. Jörgen Tholin (2006) menar att det decentraliserade betygssystemet inneburit att lärarna 
har fått ökad makt över betygen, vilket har lett till att de lokala betygskriterierna varierar mellan 
olika grundskolor. Skolinspektionen (2010) konstaterar att det är likadant på gymnasieskolan och 
att det finns lokala krav som inte är relevanta, exempelvis en betoning på kvantitet istället för 
kvalitet. Tanken med betygssystemet är att mål och kriterier ska tolkas lokalt, vilket förutsätter 
reflektion och diskussion på skolorna. Ingrid Carlgren (2009) menar att denna tolkning ofta har 
skett inom ramen för den tidigare kunskapssynen, vilket hon ser som ett problem. Riksrevisionen 
(2004), Skolverket (2000; 2009) och Skolinspektionen (2010) visar också att det finns brister i lik-
värdigheten.  
 
Hans Mattsson (1989) har gjort en kvantitativ enkätstudie där högstadie- och gymnasielärare 
bland annat fick kategorisera sina skriftliga prov. I studien framkommer att SO-ämnenas prov 
främst innehåller faktauppgifter, både på högstadiet (95 procent) och på gymnasiet5 (100 pro-
cent). Mattssons studie gjordes under det tidigare relativa betygssystemet och frågan är om det 
                                                 
4 En sökning i forskningsdatabasen DiVA ger heller inga resultat för forskning om prov i geografi. 
5 Observera att geografi dock inte var ett eget gymnasieämne vid denna tid. 
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mål- och kriterierelaterade betygssystemet har inneburit att proven testar andra kunskaper. Enligt 
Selghed (2004) uttrycker lärarna att betygssystemet ger lärarna visst stöd i bland annat bedömning 
av prov och betygsättning. Lärare säger att de sätter betyg utifrån betygskriterierna, även om 
Selghed också visar att andra faktorer som frånvaro och flit vägs in. Selgheds studie tyder på att 
betygskriterierna har betydelse vid utformandet av proven. De lokala kursplanerna är dock fort-
farande fokuserade på faktakunskaper, vilka är mer mätbara (Tholin 2006).  
 
I Skolverkets (Svingby 1998) nationella utvärdering av grundskolan 1995 visas att 95 procent av 
uppgifterna i proven var reproducerande faktafrågor. Dessa premierade minneskunskaper och 
”lokaliseringsläsning” i läroboken och efterfrågade inte elevernas reflektion, kreativitet eller egna 
tankar. Därmed menar Skolverket att proven inte stämmer överens med läroplanens mål. Enligt 
Maj Törnvall (2002) föredrar lärare prov där resultaten är lätta att presentera i siffror, vilket gör 
att det är lätträttade faktaprov som dominerar. Lärare undviker essäfrågor och problemlösande 
frågor eftersom de kräver subjektiva kvalitetsinriktade omdömen, vilket gör dem svårare att 
använda. George K. Cunningham (1998) menar att öppna essäfrågor i sig öppnar för problem 
med likvärdighet, eftersom det finns ett utrymme för godtycklighet då det är svårt att nå samsyn 
mellan lärare om vad som krävs i svaren.  
 
Provens utformning påverkar elevernas lärande. Arja Virta (1997) menar att en betoning på 
kvantitativa och reproducerande uppgifter leder till att eleverna får ytinriktade och fragmentariska 
kunskaper, istället för att kunna resonera och se helheter. Eleverna tränas inte i detta utan de 
utvecklar memorerande strategier eftersom det vanligtvis är detta som efterfrågas i lärarnas prov 
och uppgifter. Paul Black (1999) visar också att fokus på kvantitet istället för kvalitet leder till ett 
ytligt lärande. I ett långsiktigt lärande behöver förmågan att förstå och att kunna rekonstruera 
processer utvecklas. Därför behöver tester vara tillämpande och inte bara reproducerande av 
”rena fakta”. Elevernas betyg och därmed deras framtid påverkas av lärarnas bedömningar, vilka 
därför har en styrande effekt. Detta går inte att undvika, men Anders Jönsson (2009) menar att 
istället för att se detta som ett problem bör denna effekt tas tillvara genom att utforma 
examinationer i enlighet med kursplanen, då kommer eleverna att lära sig det de skulle lära sig.  
 
Enligt Paul Black (2010) och Paul Weeden (2002) finns det ofta en diskrepans mellan lärares 
övertygelser och deras provpraktik. Christian Lundahl och Eva Forsberg (2006) visar att även om 
lärare ofta delar och förstår kunskapssynen i läroplanen, tillämpar de den inte i sin bedömnings-
praktik. Detta kan bero på att både lärare och elever behöver vara tidseffektiva och då blir tester 
mer kvantitativa än kvalitativa (Black 1999). Det krävs tid för att göra relevanta tester, men det är 
vanligt att lärare är tyngda av arbetsbördor och inte kan avsätta tillräcklig tid, vilket enligt 
Cunningham (1998) gör att testerna ofta blir oplanerade. 
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1.4 Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt redovisas först kunskapssynen i läroplan och betygskriterier. Sedan diskuteras 
alternativa begreppssystem som skulle kunna användas i studien och därefter motiveras och för-
klaras Blooms reviderade taxonomi, vilken valts som teoretisk utgångspunkt för studien.  
 
1.4.1 Kunskapssynen i läroplanen 
Läroplanen präglas av en konstruktivistisk kunskapssyn (Läroplanskommittén 1994; Linde 2003), 
vilket innebär att kunskap inte finns objektivt utanför människan, utan ses som något som konst-
rueras för att göra världen begriplig. Läroplanen uttrycker kunskap i fyra olika former, vilka inte 
ska ses som hierarkiska, utan som att de finns parallellt och att de samspelar och är beroende av 
varandra (Läroplanskommittén 1994). De fyra kunskapsformerna är fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet. Med dessa begrepp vill läroplanskommittén vidga kunskapsbegreppet och 
undvika en ensidig betoning på en viss form av kunskap. Faktakunskaper definieras som 
”information, regler och konventioner”, vilket innebär en kvantitativ kunskap. Förståelse 
definieras som ”att begripa, att uppfatta meningen eller innebörden i ett fenomen” 
(Läroplanskommittén 1994, s. 32). Både fakta och förståelse är beroende av varandra; fakta utgör 
grunden för förståelse samtidigt som förståelsen påverkar vilka fakta som kan uppfattas. 
Färdighetskunskaper definieras som att veta hur något ska göras och att kunna utföra det. 
Färdighet är således en praktisk kunskap, men samtidigt finns det intellektuella färdigheter, 
exempelvis att kunna utföra matematiska beräkningar. Förtrogenhet definieras som en tyst 
kunskap, vilken finns i bakgrunden. Den uttrycks bland annat genom att kunna bedöma, till 
exempel genom att tillämpa regler och etik. Det handlar också om att erfarenheter kan användas i 
nya sammanhang. Läroplanskommittén betonar att alla kunskapsformerna finns representerade i 
samtliga skolans ämnen, även om betoningen kan vara olika. De fyra f:en inte är hierarkiska, men 
det tycks finnas en tendens att det blir så ändå; att man måste ta till sig fakta före förståelse och så 
vidare. Det förekommer också att man tänker att läroplanens fyra f svarar mot betygens olika 
kunskapsnivåer, vilket strider mot tanken i läroplanens kunskapssyn (Carlgren et al. 2009).  
 
Parallellt med läroplanskommittén arbetade en betygsberedning, vilken skulle ta fram riktlinjer för 
det mål- och kriterierelaterade betygssystemet (Betygsberedningen SOU 1992:86). Enligt Ulf P. 
Lundgren (2004) uttrycker betygsberedningen en annan kunskapssyn än läroplanskommittén; 
betygskriterierna bygger på en hierarkisk kunskapssyn och är ordnade i en taxonomisk form. 
Betygsberedningen beskriver att betygssystemet bygger på en progression i olika steg, där de olika 
stegen har olika kunskapskvaliteter och de lägre betygens kvaliteter utgör en förutsättning för de 
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högre. Det handlar dock inte om ökad kvantitet mellan betygsstegen, utan om ökad kvalitet, även 
om det också uttrycks att ökad kvantitet ofta är en förutsättning för en ökad kvalitet.  
 
1.4.2 Blooms reviderade taxonomi 
Jag har valt att använda Blooms reviderade taxonomi, vilken bland annat utvecklats för att under-
lätta att göra ändamålsenliga prov (Korp 2003), som analysinstrument i denna studie. Denna har 
prövats av Gunilla Näsström (2008) som visar att den är användbar för att utvärdera kvaliteten i 
kurskriterier och prov i kemi och matematik. Hon skriver att ytterligare forskning får visa om 
taxonomin går att använda i andra ämnen. Taxonomin har senare också visats vara användbar i 
svenska för att studera samstämmigheten mellan mål och bedömning (Näsström 2010). Tobias 
Jansson (2011) har använt denna taxonomi i samhällskunskap och eftersom geografi är ett när-
liggande ämne bör den kunna användas även i studier av prov i detta ämne.  
 
Blooms ursprungliga taxonomi har blivit spridd och använd runtom i världen. Samtidigt har det 
framkommit kritik mot denna. En kritik riktar sig mot taxonomins hierarkiska ordning och kritik-
erna menar att det inte alltid är så att de högre kategorierna förutsätter de lägre, eller att ord-
ningen borde vara annorlunda (Näsström 2008; Carlgren et al. 2009; Marzano & Kendall 2007; 
Korp 2003). Det finns också kritik mot hur kategorierna i sig är definierade och mot att kun-
skapen bryts ner i delar och att taxonomin saknar en holistisk syn på kunskap. Ett annat problem 
är att taxonomin används som en progression mellan olika nivåer i skolsystemet; det finns 
exempel där yngre elever ägnar sig åt de lägre kunskapskategorierna, medan först äldre elever 
ägnar sig åt de högre (Carlgren et al. 2009). Denna kritik har bidragit till en revidering av taxo-
nomin, tillsammans med ny kunskap om lärande (Anderson et al. 2001). I den reviderade taxo-
nomin betonas att de högre kognitiva processerna inte förutsätter de lägre. Tvärtom kan under-
visning med uppgifter i att till exempel analysera eller tillämpa bidra till och förstärka att förstå.  
 
1.4.3 Förklaring av Blooms reviderade taxonomi 
Blooms reviderade taxonomi består av två dimensioner, vilket ger en matris (se bilaga 1). På den 
ena axeln finns kunskapsdimensionen och på den andra den kognitiva dimensionen (Anderson et 
al. 2001). Uppgifter inkluderar både den innehållsliga dimensionen och olika kognitiva processer. 
De två dimensionerna innehåller olika kategorier, vilka i sin tur delas in underkategorier. Dessa 
förklarar vad respektive huvudkategori innehåller och ska inte användas som egna kategorier. 
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Kunskapsdimensionen 
Kunskapsdimensionen handlar om ämnets stoff, dess innehåll.6 Det finns fyra kategorier i 
kunskapsdimensionen: faktakunskap, begreppskunskap, procedurkunskap samt metakognitiv kunskap. 
Dessa går från konkret till mer abstrakt kunskap.  
 
Faktakunskap handlar om att kunna detaljer eller bitar av information. Kategorin har två under-
kategorier. En är kunskap om terminologi, vilket innebär att kunna ämnesspecifika ord, symboler 
med mera. Detta är en ordbokskunskap, det vill säga att kunna innebörden av olika begrepp, till 
exempel nativitet och mortalitet. Den andra underkategorin är kunskap om specifika detaljer, 
vilket handlar om att kunna olika händelser, platser, personer, datum och liknande. I geografi kan 
det vara att kunna namn på olika geografiska platser eller Sveriges befolkningsutveckling. 
 
Begreppskunskap handlar om en mer komplex och abstrakt nivå. Till denna finns tre under-
kategorier. Den första är kategorier och klassificeringar, vilket handlar om generella begrepp, till 
skillnad från de som ingår i en terminologi. Begreppen relaterar olika fakta till varandra, det kan 
till exempel vara olika typer av bergarter eller jordbruk. Den andra underkategorin är principer 
och generaliseringar, vilket handlar om abstraktioner. Dessa kan beskriva olika processer och hur 
olika delar hänger ihop. I geografi skulle det kunna vara principen om frihandel och hur det 
påverkar olika länder. Den tredje underkategorin är teorier, modeller och strukturer. Exempel på 
teorier är Malthus teori om befolkningsökning och resurser, modeller kan vara den demografiska 
transitionen och olika exogena processer är exempel på strukturer. 
 
Procedurkunskap handlar om olika färdigheter och har tre underkategorier. Den första är kunskaper 
om ämnesspecifika färdigheter och algoritmer innebär att kunna utföra matematiska beräkningar 
eller specifika färdigheter, till exempel för att måla eller idrotta. I geografi skulle detta kunna vara 
att kunna hantera kartor, diagram och tabeller. Den andra underkategorin är ämnesspecifika 
teknikerna och metoderna, vilka används till exempel för att genomföra undersökningar och nå 
ny kunskap. Den sista underkategorin är kunskap om kriterier för att avgöra när man ska använda 
lämpliga metoder.  
 
Metakognitiv kunskap innebär att ha kunskap om lärande, men det handlar också om att vara 
medveten om sin egen förmåga. Även denna kunskap har tre underkategorier. Först finns 
strategisk kunskap som handlar om olika strategier för lärande och att lösa problem, men också 
att kunna planera och formulera mål. Det innebär till exempel att kunna hantera olika inlärnings-
metoder som att lyssna, memorera och sammanfatta. Sedan finns underkategorin kunskap om 
                                                 
6 Förklaringarna av taxonomin bygger på Anderson et al. (2001), medan exemplen är mina egna. 
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inlärningsfrågor, vilket innebär att kunna bedöma vilka inlärningsmetoder som passar bäst i olika 
situationer. Den tredje underkategorin är kunskap om sig själv, vilket handlar om att känna till 
sina styrkor och svagheter. 
 
Kognitiva processer 
De kognitiva processerna handlar om hur kunskapsinnehållet hanteras. Dessa processer delas in i 
sex olika kategorier: minnas, förstå, tillämpa, analysera, värdera samt skapa. Processerna är ordnade 
från mindre till mer komplexa. 
 
Minnas innebär att kunna lagra information i minnet. Det finns två underkategorier. Den första är 
att känna igen, till exempel att kunna välja rätt förklaring av flera alternativ till ett begrepp7. Den 
andra underkategorin är att komma ihåg, vilket innebär att själv kunna ta fram information ur 
minnet, till exempel att själv kunna formulera en förklaring på ett begrepp.  
 
Förstå innebär att ha gjort kunskapen till sin egen, att ha greppat den. En viktig aspekt som be-
tonas i taxonomin är 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 innebär att 
uppgiften måste innehålla något nytt moment. Det finns sju underkategorier till att förstå. Den 
första är att tolka, vilket innebär att kunna omvandla information av ett slag till ett annat, till 
exempel att kunna förstå diagram eller kartor. Den andra är exemplifiera, det vill säga att själv 
kunna ge exempel på något. Den tredje är klassificera, vilket handlar om att kunna identifiera och 
definiera exempel som man själv ställs inför. Den fjärde, summera, innebär att kunna se vad som 
är centralt i en presenterad information, till exempel genom att sammanfatta en text. Den femte 
är att dra slutsatser ur en presenterad information, till exempel att kunna se mönster i olika exem-
pel. Den sjätte underkategorin är jämföra, det vill säga att kunna se likheter och skillnader mellan 
till exempel vittring och erosion. Den sjunde och sista underkategorin är att förklara, vilket 
handlar om att kunna se hur saker påverkar varandra, att se samband mellan orsaker och verkan.  
 
Tillämpa handlar om att kunna hantera procedurer för att genomföra laborationer eller att lösa 
problem. Tillämpa har två underkategorier. Den första är verkställa, vilket handlar om rutinmäs-
siga processer som används när man löser kända uppgifter, till exempel att lösa matematiska 
ekvationer, och det finns oftast bara ett rätt svar. I geografi skulle det möjligen kunna vara att 
beräkna befolkningsökningen med hjälp av demografiska underlag. Den andra underkategorin är 
applicera, vilken innebär att kunna välja processer för att lösa okända uppgifter. Det handlar om 
                                                 
7 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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att kunna använda teorier, modeller och strukturer, och det finns sällan ett givet svar. I geografi 
skulle det kunna innebära att använda marxistisk teori på ett problem, exempelvis orsaker till 
handelsrelationerna mellan u-länder och i-länder, eller att använda modellen om den demogra-
fiska transitionen på olika länders befolkningsutveckling. 
 
Analysera definieras som att kunna bryta ner material i dess delar och bedöma hur delarna hänger 
ihop respektive relaterar till helheten. Denna kategori har tre underkategorier. Den första är sär-
skilja, vilket innebär att kunna skilja ut delarna från helheten och från varandra, samt att kunna 
bedöma de olika delarnas betydelse. Detta skulle till exempel kunna vara att se vad som är mer 
eller mindre viktigt i en text. Den andra underkategorin är organisera och handlar om att kunna 
se hur delarna hänger ihop och de formar en helhet, samt att kunna se var de olika delarna passar 
in i helheten. Den tredje underkategorin är tillskriva som innebär att kunna se vilket perspektiv 
som finns i en information. En analyserande uppgift skulle kunna vara att studera sambanden 
mellan klimat, vegetation och jordbruk i en region. 
 
Värdera innebär att kunna bedöma utifrån olika kriterier. Det finns två underkategorier till värdera. 
Den första är att kontrollera; att kunna se den interna logiken i en text, om det finns motsägelser, 
till exempel i en argumentation. Den andra kategorin är att kritisera och då handlar det om att be-
döma utifrån externa kriterier, exempelvis att kunna se för- och nackdelar eller att kunna argu-
mentera för eller emot något. 
 
Skapa definieras som att kunna sätta samman olika element till en sammanhängande eller funktio-
nell helhet. Det kan också vara att kunna omorganisera element till ett nytt mönster eller struktur. 
Detta ska vara något nytt, det får inte vara att återge andras tankar. Det finns tre underkategorier 
till att skapa. Den första är generera som handlar om att formulera egna hypoteser eller alternativa 
lösningar. Den andra är planera, vilken innebär att kunna tänka ut metod för att lösa problem och 
att kunna utforma en plan för detta. Den sista underkategorin är producera och handlar om att 
kunna genomföra en plan för att lösa ett problem. 
 
1.5 Metod 
I detta avsnitt förklaras och motiveras val av metod och urval. Först beskrivs urval och insamlin-
gen av prov. Därefter förklaras hur proven har analyserats. 
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1.5.1 Insamling och urval 
Studiens fokus är vilka kunskapsformer som testas i prov i geografi på gymnasiet. Därför behöv-
de prov samlas in. Ett email skickades till samtliga geografilärare på gymnasier med samhällspro-
grammet (det enda program där geografi är obligatoriskt) i ett medelstort län i Sverige. I detta län 
finns kommuner av olika storlek och det finns både stora och små gymnasieskolor, vilka också 
varierar i driftsform (kommunala respektive friskolor). Namnen på lärarna samlades in via email 
till skolorna. Dock svarade inte två av skolorna på förfrågan om kontaktuppgifter till deras 
geografilärare och en skola meddelade att de har som princip att inte låta lärarna delta i 
undersökningar.  
 
Lärarna fick ett email med information om denna studie. De ombads skicka in alla prov som de 
använt under en hel kurs Geografi A. De informerades om att deltagande var frivilligt och att de 
skulle vara anonyma i studien. De namn som används i studien är således påhittade. Detta inne-
bär att forskningsetiska krav bör vara tillgodosedda. Emailet följdes upp med telefonkontakt till 
dess att tio lärare hade skickat in sina prov. Detta innebär ett slags slumpmässigt urval, då till-
fälligheter har avgjort vilka som var tillgängliga. Av dem som kontaktades valde ett fåtal att inte 
delta av tidsskäl, de ansåg sig inte ha tid att skicka prov. Endast en lärare uttryckte att hon inte 
ville ge prov till någon hon inte hade träffat. Detta innebär att det inte finns skäl att anta att 
urvalet skulle vara skevt, utan bör betraktas som representativt. 
 
1.5.2 Analysprocessen 
De inskickade proven har analyserats med hjälp av Blooms reviderade taxonomi. Analysen går till 
som så att varje provfråga dels kategoriseras utifrån dess innehåll (kunskapsdimensionen), dels 
utifrån den kognitiva processen. Kunskapsdimensionen syns ofta i frågornas så kallade substan-
tiv, vilka uttrycker vilken typ av innehåll som efterfrågas. De kognitiva processerna visas i frågor-
nas verb. Dessa är dock inte alltid tydliga i frågornas formuleringar, till exempel i frågan: ”Vad 
visar en befolkningspyramid?” Substantivet i denna fråga är ”befolkningspyramid”, vilket motsva-
rar begreppskunskap (underkategorin modeller). Verbet i frågan är ”visar”, men detta motsvarar inte 
någon kognitiv kategori. I frågan ligger dock underförstått att eleverna ska ”beskriva” vad en 
befolkningspyramid visar, vilket i taxonomin motsvarar att minnas (underkategorin komma ihåg). 
Detta exempel skulle således placeras i kategorin att minnas begreppskunskap. I matrisen får detta 
beteckningen B1, då kunskapsdimensionens fyra kategorier benämns med bokstäverna A-D, och 
de sex kognitiva processerna med siffrorna 1-6 (se till exempel tabell 2, s. 18).  
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I många provfrågor behövs flera kognitiva förmågor och dessa frågor placeras då i flera katego-
rier. Grunden är dock att en fråga placeras i den kategori som minst krävs för att lösa uppgiften. I 
ovanstående exempel skulle det underlätta om eleven kan förstå, men det krävs inte för att lösa 
uppgiften. Det är också så att uppgifter i de mer komplexa kategorierna, till exempel att analysera 
eller värdera, ofta också förutsätter att kunna minnas och förstå. I analyserna av proven flerkategori-
seras inte uppgifterna på detta sätt, utan de placeras enbart i de högre kategorierna eftersom det 
är de kunskaperna som står i fokus i uppgifterna. 
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2 Analys av betygskriterierna 
I detta avsnitt analyseras betygskriterierna i gymnasiekursen Geografi A. Denna analys görs med 
hjälp av Blooms reviderade taxonomi. Eftersom lärare i stor utsträckning använder prov som 
underlag för betygsättningen behöver betygskriterierna analyseras. Det finns tre betygsnivåer: 
Godkänt (G), Väl Godkänt (VG) och Mycket Väl Godkänt (MVG).  
 
Det är endast betygskriterierna som analyseras, inte kursmålen som eleverna ska ha uppnått efter 
avslutad kurs. Detta beror på att det enligt gymnasieförordningen (Gymnasieförordningen SFS 
1992:394, kap. 7 §7) framgår att betygen på gymnasiet ska sättas utifrån betygskriterierna.8 
 
2.1 Kriterier för Godkänt 
Det finns fyra kriterier för Godkänt. Två av dessa kategoriseras som att minnas fakta- och begrepps-
kunskap (A1/B1): 

Eleven redogör för rumsliga strukturer och samband med hjälp av modeller och centrala begrepp. 
Eleven redogör för hur några viktiga faktorer och drivkrafter påverkar näringslivets rumsliga 
struktur. 

Det ord som används motsvarande en kognitiv process i båda dessa kriterier är redogör, vilket 
närmast motsvarar att kunna återge, det vill säga att minnas. Fokus är främst på begreppskunskap då 
kriterierna handlar om strukturer, modeller och även teorier (om lokalisering). Det finns också 
inslag av terminologi (centrala begrepp), vilket är faktakunskap. 
 
De andra två kriterierna handlar främst om att förstå begreppskunskap (B2): 

Eleven förklarar bakgrunden till skilda klimat och till olika typer av natur- och kulturlandskap. 
Eleven visar med exempel på samband mellan ökad resursförbrukning, omvandling av landskapet 
och miljöpåverkan och reflekterar över långsiktiga konsekvenser därav. 

I det första kriteriet ska eleverna förklara, vilket är en underkategori till att förstå. I det andra ska 
de exemplifiera, vilket också hör till att förstå. De ska också kunna se konsekvenser, vilket bör 
motsvara att kunna förklara i samma kategori. Det skulle eventuellt också kunna innebära en mer 
avancerad nivå som att analysera. Båda kriterierna handlar om en generaliserad nivå, viket innebär 
begreppskunskap. 
 

                                                 
8 Detta är en skillnad gentemot grundskolan där uppnåendemålen utgör en lägsta nivå, i praktiken är de kriterier 
för Godkänt.  
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2.2 Kriterier för Väl Godkänt 
För Väl Godkänt finns också fyra kriterier. Det första är: 

Eleven arbetar med modeller och visar på samband i natur och samhälle. 
Kriteriet handlar om begreppskunskap då det nämner modeller respektive natur och samhälle, vilket 
är en generaliserad nivå. Kunskapsverbet är arbetar, vilket bör motsvara att eleverna kan använda 
modeller, det vill säga tillämpa begreppskunskap (B3). Det kan också innebära att de kan tolka infor-
mation i modeller, vilket skulle vara att förstå begreppskunskap (B2). 
 
Nästa kriterium lyder: 

Eleven redogör för hur människors verksamheter på olika sätt påverkar naturgivna förhållanden 
och processer lokalt och globalt. 

Verbet i detta kriterium är redogöra, vilket liksom tidigare främst motsvarar att minnas. Även detta 
kriterium rör en generaliserad nivå, vilket placerar det i att minnas begreppskunskap (B1). 
 
De två sista kriterierna innebär att analysera begreppskunskap (B4): 

Eleven analyserar lokala eller regionala lokaliserings- och sysselsättningsfrågor med hjälp av 
geografiska informationssystem. 
Eleven analyserar och diskuterar samband mellan förhållanden och förändringar lokalt, regionalt 
och globalt vad gäller resurs- och miljöfrågor. 

Båda innehåller just verbet analysera och handlar om en generell nivå. Det första kriteriet innebär 
också att eleverna ska kunna använda geografiska informationssystem, vilket kräver procedurkun-
skap, både att kunna tolka, det vill säga förstå (C2), och att kunna tillämpa (C3). Det andra kriteriet 
innebär, förutom att analysera, också att eleverna ska diskutera. Detta motsvaras i taxonomin när-
mast av att värdera (B5), då diskutera bör innebära att se från olika perspektiv och kunna se för- 
och nackdelar. 
 
2.3 Kriterier för Mycket Väl Godkänt 
Även kriterierna för Mycket Väl Godkänt är fyra till antalet. Två av kriterierna fokuserar att 
analysera begreppskunskap (B4): 

Eleven analyserar samspelet mellan flera faktorer såsom naturgivna förutsättningar, 
befolkningsförändringar, ekonomiska aktiviteter och resursförbrukning och använder vanliga geo-
grafiska begrepp. 
Eleven analyserar olika alternativ för resursanvändning och konsekvenserna därav i olika områden 
och för olika invånarkategorier. 

Båda handlar om en generaliserad modell där eleverna ska se hur olika fenomen relaterar till 
varandra. I det första kriteriet ska eleverna också använda vanliga geografiska begrepp, vilket 
motsvarar att förstå fakta- och begreppskunskap (A2), eftersom det bör handla om både terminologi 
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och kategoribegrepp. I det andra kriteriet bör förmodligen eleverna också kunna värdera olika 
alternativ, det vill säga värdera begreppskunskap (B5). 
 
Värdera begreppskunskap (B5) finns också med i de två andra kriterierna: 

Eleven använder teorier och modeller i eget arbete, bedömer tillförlitligheten i olika källor och 
material och formulerar sig på ett vetenskapligt strukturerat sätt. 
Eleven redogör för och diskuterar olika tolkningar av bakgrunden till storskaliga miljöproblem. 

I det första av dessa ska eleverna vara källkritiska, vilket innebär att värdera. I det andra ska de 
kunna diskutera, vilket kategoriseras som att värdera. I det första kriteriet ska de dessutom använ-
da teorier och modeller, vilket innebär att tillämpa begreppskunskap (B3). De ska också kunna for-
mulera sig vetenskapligt och strukturerat, vilket bör motsvara att förstå procedurkunskap (C2) då det 
handlar om den vetenskapliga metoden. Det andra kriteriet innebär också att redogöra, vilket 
återigen kategoriseras som att minnas begreppskunskap (B1). 
 
2.4 Sammanfattning om kunskapsformer i betygskriterierna 
Betyget Godkänt handlar dels om att minnas fakta- och begreppskunskap (A1/B1), dels om att förstå 
begreppskunskap (B2). Eventuellt skulle det kunna finnas ett inslag av att analysera begreppskunskap 
(B4), men min bedömning är att det inte är på denna nivå som kraven ligger för G. 
 
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  G MVG     

B.  
Begrepps-
kunskap 

G 
VG 

MVG 

G 
VG 

VG 
MVG 

VG 
MVG 

VG 
MVG  

C.  
Procedur-
kunskap 

 
VG 

MVG 
VG    

D. 
Metakogntiv 
kunskap 

      

G = Godkänt, VG = Väl Godkänt, MVG = Mycket Väl Godkänt 

 
När det gäller Väl Godkänt är kriterierna mer spridda. Det handlar om att minnas, förstå, tillämpa, 
analysera och värdera begreppskunskap (B1/B2/B3/B4/B5). Det finns också kriterier som innebär 
att förstå och tillämpa procedurkunskap (c2/C3). 
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Det högsta betyget, Mycket Väl Godkänt, har också en spridning i kunskapsformer som krävs i 
kriterierna. Det handlar nästan om samma som för VG, men med två skillnader. Det finns dels 
inget kriterium i att tillämpa procedurkunskap, dels har MVG ett kriterium i att förstå faktakunskap 
(A2), men däremot inget i att förstå begreppskunskap. Skillnaden mellan VG och MVG är således 
inte främst att det krävs olika kunskapsformer för de olika betygen, utan är mer kvalitativ inom 
olika kategorier. 
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3 Analyser av lärarnas prov 
I detta avsnitt presenteras analyser av lärarnas prov. Respektive lärares prov presenteras var för 
sig och proven analyseras med hjälp av Blooms reviderade taxonomi. Efter analysen av respektive 
lärare följer en tabell där resultaten placerats in, där så är möjligt, 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.  
 
3.1 Stures prov 
Sture har skickat in två prov, vilka handlar om näringsliv och om naturlandskapet. Provfrågorna 
bedöms med betyg och det är angivet vilka betyg, liksom vilka mål i betygskriterierna, som 
respektive fråga avser att testa. 
 

 
Stures prov har några frågor i kategorin minnas fakta- respektive begreppskunskap (A1/B1). Det är 
framför allt de frågor som testar betyget Godkänt som hamnar i att minnas. Adams uppgifter 
innehåller ofta flera frågor i en och frågorna som testar att minnas har ofta också en följdfråga i att 
förstå fakta- och/eller begreppskunskap (A2/B2). Ett exempel är följande uppgift: 

På bilden till höger [bilden visar en rundhäll] syns ett landskapsfenomen som är ett av Sveriges 
vanligaste naturinslag. Förklara vad det är samt hur fenomenet har bildats. 

Först måste eleverna klassificera vad de ser på bilden, vilket är att förstå faktakunskap (A2). 
Sedan ska de förklara vad en rundhäll är och hur den bildas, vilket är att minnas faktakunskap (A1). 

Tabell 2.  Kunskapsformer i Stures 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 
VG/MVG 

G 
VG 

VG 
MVG 

VG 
MVG 

VG  

C.  
Procedur-
kunskap 

      

D. 
Metakogntiv 
kunskap 

      

Förekomst av uppgifter i de olika kunskapskategorierna. 
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Det finns en liknande uppgift för olika sluttningsprocesser. I provet om näringsliv finns på 
samma sätt en fråga där eleverna ska förklara: ”Varför har näringslivet/företagandet internationa-
liserats och medfört en globalisering av företagen?” Denna uppgift handlar om att förklara, vilket 
är att förstå. Samtidigt förutsätter uppgiften att eleverna har fått en del information genom under-
visningen och är således också att minnas.  Uppgiften handlar om lokaliseringsteorier, vilket inne-
bär begreppskunskap. Således placeras frågan i att minnas och förstå begreppskunskap (B1/B2).  
 
För VG finns det också inslag av att minnas begreppskunskap, men det är främst högre kognitiva 
processer som testas i Stures prov för dessa betyg. Uppgifterna som innebär att förstå begreppskun-
skap (B2) handlar främst om att eleverna ska förklara olika fenomen, exempelvis att förklara hur 
en allvarlig jordbävning kunde drabba Chile i februari 2010. I denna uppgift ska också kontinen-
taldriften förklaras, vilket dock är att minnas begreppskunskap (B2). I några frågor för VG testas 
också att tillämpa begreppskunskap (B3). I en uppgift får eleverna ett fingerat företag och de ska fun-
dera över dess lokalisering: ”Utgå från Webers modell om företagens lokalisering och motivera 
ditt svar.” Uppgiftens fokus är att applicera en teori, samtidigt innebär den att eleverna måste ana-
lysera (B4) och värdera (B5) olika faktorer. Det finns en liknande fråga om centrum-/periferi-
modellen.  
 
Sture har några uppgifter som ska testa kunskaper för MVG. Även dessa innehåller inslag av att 
minnas, dock tillsammans med andra kunskapsformer. En uppgift handlar om bergartcykeln, vil-
ket är en modell eller struktur, det vill säga begreppskunskap: 

Förklara hur olika processer (t.ex. kan en process vara vittring) inom bergartscykeln hänger ihop 
och varför människan i modern tid drabbas hårdare med fler dödsoffer än tidigare i historien. 

Att förklara processerna innebär i praktiken att komma ihåg dem, det vill säga att minnas begrepps-
kunskap (B1). Däremot kräver följdfrågan mer en egen förklaring och dessutom att se hur saker 
hänger ihop, vilket placerar den delen av frågan i att analysera begreppskunskap (B4). I provet om 
näringsliv finns en uppgift om teorin eller principen globalisering: 

Förklara på vilket sätt en snabbare globalisering kan medföra att svenska företag lokaliseras 
(placeras) utomlands, i länder som t.ex. Polen, Rumänien och Indien. 

Eleverna uppmanas i en förklaring till uppgiften att de ska använda modeller och teorier i sitt 
svar. Detta innebär att de ska tillämpa begreppskunskap (B3). De måste i denna process också 
analysera (B4). 
 
3.2 Kerstins prov 
Kerstin har skickat två prov, ett om naturlandskapet och ett om befolkning. Frågorna bedöms 
med poäng och det finns betygsgränser utsatta. Båda proven bedöms i alla betygsnivåerna. 
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Provet om naturlandskapet domineras av frågor främst i att minnas faktakunskap (A1), men också 
begreppskunskap (B1), 23 av 26 frågor innebär att minnas. Provet om befolkning är mer varierat, 8 
av 19 frågor testar att minnas fakta- och begreppskunskap (A1/B1). Det finns också två frågor som 
innebär att minnas procedurkunskap (C1), vilka handlar om att eleverna ska tala om formlerna för 
naturlig folkökning respektive för totala befolkningsförändringen. Frågorna som handlar om att 
minnas faktakunskap (A1) testar olika begrepp (terminologi), men också specifika detaljer som att 
tala om vad som avses med Atlantiska centralryggen och tala om hur den har bildats eller nämna 
faktorer som styr hur många barn som föds i ett land. Begreppskunskap finns i frågor som handlar 
om vilken information som finns i befolkningspyramider (modell) och att beskriva hur jorden är 
uppbyggd (struktur). 

 
De frågor som inte testar att minnas hamnar främst i att förstå. Kerstin testar att förstå faktakunskap 
(A2) i frågor som att jämföra maritim och kontinental jordskorpa och tala om skillnaden mellan 
immigration och migration. I samma kategori hamnar en uppgift där eleverna ska tolka informa-
tion ur en befolkningspyramid för Sverige och tala om när nästa babyboom inträffar respektive 
när elevantalet på gymnasiet kulminerar. I att förstå begreppskunskap (B2) hamnar några frågor, 
exempelvis att dra en slutsats om ifall Atlanten kommer att bli större eller mindre och att förklara 
varför utbildning anses vara det bästa preventivmedlet.  
 
En fråga testar både att förstå och att analysera. I uppgiften finns befolkningsstatistik och befolk-
ningspyramider för fyra länder. Eleverna ska kombinera rätt pyramid med rätt stat och ska sedan 
svara på frågan: ”Hur avspeglar befolkningens åldersstruktur och statistik ifrågavarande lands 
befolkningsutveckling och utvecklingsnivå?” Uppgiften innebär att eleverna behöver kunna tolka 

Tabell 3.  Kunskapsformer i Kerstins 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  
 

(MVG) 
  

C.  
Procedur-
kunskap 

G      

D. 
Metakogntiv 
kunskap 

      

Förekomst av uppgifter i de olika kunskapskategorierna (parentes innebär att det förekommer enstaka uppgifter 
i kategorin). 
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tabeller och diagram, vilket är att förstå begreppskunskap (B2). De behöver också kunna se hur det 
hänger ihop, vilket innebär att analysera begreppskunskap (B4).  
 
Poänggränserna på naturlandskapsprovet innebär att det går att få alla betygsnivåerna genom att 
minnas fakta- och begreppskunskap (A1/B1). Dock kräver det i stort sätt alla rätt på uppgifterna i 
denna kategori, vilket i praktiken innebär att eleverna för högsta betyget också behöver förstå 
fakta- och begreppskunskap (A2/B2). På befolkningsprovet däremot klarar man G med att minnas 
fakta-, begrepps-  och procedurkunskap (A1/B1/C1), men för VG krävs att förstå fakta- och begrepps-
kunskap (A2/B2). För MVG är det bra om eleverna också kan analysera begreppskunskap (B4). 
 
3.3 Hjalmars prov 
Hjalmar har skickat fem prov, vilka är inom arbetsområdena endogena respektive exogena kraf-
ter, klimatologi, vatten samt befolkning. Proven är uppdelade i olika delar för respektive betyg. 
Alla fem prov har frågor för alla betygsnivåerna. 

 
G-frågorna i Hjalmars prov testar i stort sett enbart att minnas fakta- och begreppskunskap (A1/B1). 
Det handlar om att förklara begrepp (terminologi) och att beskriva specifika detaljer som hur 
tjock jordskorpan är eller vad en lagun är. Det finns exempel på strukturer som den hydrologiska 
cykeln och kategorier som bergarter. Det finns några enstaka uppgifter för G som innebär att 
förstå fakta och begreppskunskap (A2/B2), vilka innebär att jämföra olika saker som vattenverk och 
reningsverk eller väder och klimat. 
 

Tabell 4.  Kunskapsformer i Hjalmars 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 
VG/MVG 

(G) 
VG/MVG 

 MVG MVG (MVG) 

C.  
Procedur-
kunskap 

      

D. 
Metakogntiv 
kunskap 

      

Förekomst av uppgifter i de olika kunskapskategorierna (parentes innebär att det förekommer enstaka uppgifter 
i kategorin). 
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Även VG-frågorna domineras av minnesfrågor. Skillnaden mot G-uppgifterna är att de rör mer 
komplex information och dessa kategoriseras också enbart som minnas begreppskunskap (B1). 
Exempel på sådana VG-frågor är att eleverna ska förklara varför vi har olika årstider (kategorier) 
och berätta om Boserups syn på befolkningsutveckling (teori). Även för VG finns några frågor 
som innebär att förstå begreppskunskap (B2). Eleverna ska med egna ord beskriva vattnets naturliga 
kretslopp, vilket motsvarar underkategorin sammanfatta. I en annan uppgift ska de förklara vilka 
problem som låga och sjunkande födelsetal kan leda till för en nation. 
 
MVG-frågorna testar en större variation. Det finns uppgifter som innebär att minnas begrepps-
kunskap (B1), exempelvis: ”Rita och berätta om tidvattnet.”. Några uppgifter innebär att förstå 
begreppskunskap (B2), till exempel ska eleverna tolka information i en befolkningspyramid 
(modell). En uppgift som innebär att analysera begreppskunskap (B4) är: 

Vad skulle hända med vår planet om de yttre krafterna fick verka utan någon som helst påverkan av 
de inre krafterna? Försök svara i ett långt tidsperspektiv. 

Eleverna behöver kunna se helheten i hur de olika processerna som formar jordytan hänger ihop. 
En fråga testar flera av de högre kategorierna: 

Ge din bild av den debatt som nu pågår om klimatförändring. Vad orsakar klimatförändringen? 
Vilka effekter ger det? Vad kan vi göra för att bromsa de oönskade effekterna? Vilka alternativa för-
klaringar finns det till klimatförändringarna? Försök binda ihop ditt svar till en ”uppsats”. Ge gärna 
också din personliga syn på problemet. 

Denna uppgift kräver att eleverna kan se hur olika fenomen hänger ihop, vilket innebär att 
analysera begreppskunskap (B4). De behöver också kunna värdera olika alternativ, det vill säga värdera 
begreppskunskap (B5). Till sist ska de ge sin personliga syn, vilket skulle kunna vara att skapa 
begreppskunskap (B6).  
 
3.4 Mattias prov 
Mattias har skickat in fyra prov. Dessa behandlar kartografi, naturlandskapet, näringsliv, samt 
demografi. För de olika provfrågorna anges vilket betyg de avses testa. Kartografiprovet testar 
endast G och VG, de andra testar alla betygsnivåerna. 
 
Frågorna för G testar framför allt att minnas faktakunskap (A1). Det handlar om att förklara 
begrepp (terminologi) och specifika detaljer som att tala om vad plattorna som jordskorpan är 
uppbruten i heter eller vad ett delta är. Det finns också en del frågor som testar att minnas begrepps-
kunskap (B1), till exempel olika typer av nederbörd (kategorier). I några enstaka frågor ska 
eleverna ge exempel, vilket innebär att förstå både fakta- och begreppskunskap (A2/B2). Kartografi-
provet utgör ett undantag då de flesta av G-frågorna testar andra kognitiva förmågor än att 
minnas. Det finns uppgifter där eleverna ska ange det absoluta läget för olika platser, vilket inne-
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bär att tillämpa procedurkunskap (C3). En uppgift innebär att tolka temakartor, vilket innebär att 
förstå faktakunskap (A2). I detta prov ska eleverna också jämföra begrepp och klassificera en pro-
jektion, vilka båda hör till att förstå fakta- respektive begreppskunskap (A2/B2). 

 
VG-frågorna testar en variation av kunskaper. Det finns frågor som testar att minnas begrepps-
kunskap (B1), exempelvis att beskriva vilka bevis som finns för att kontinenterna en gång har 
suttit ihop. Flera frågor testar att förstå begreppskunskap (B2). Ofta är det uppgifter där eleverna ska 
förklara, exempelvis varför klimatet är varmare vid ekvatorn än i Sverige. I en uppgift ska elev-
erna resonera om hur mentala kartor påverkas av människors tankar samt i vilka sammanhang 
man kan använda mentala kartor. Denna innebär att förstå både begrepps- och procedurkunskap 
(B2/C2), då den dels handlar om mentala kartor som kategori, dels användningen av dem. I 
provet om näringsliv finns två VG-frågor där eleverna ska applicera teorier om lokalisering, vilket 
innebär att tillämpa begreppskunskap (B3). De ska till exempel lokalisera en pappersproduktion.  
 
Det finns några frågor med inslag av att testa minnas begreppskunskap (B1) även för MVG, exem-
pelvis att kunna beskriva vad en hot spot är. I samma uppgift ska eleverna med hjälp av en karta 
förklara hur man med hjälp av hot spoten Hawaii kan förklara hur jordplattorna har rört sig, 
vilket är att förstå begreppskunskap (B2); i denna kategori finns fler andra frågor. Det finns också 
analyserande frågor. I en uppgift ska eleverna med hjälp av en befolkningspyramid över Grekland 
svara på frågan: 

Vilka demografiska utmaningar väntar Grekland i framtiden, vad ställer detta för krav på samhället? 

Tabell 5.  Kunskapsformer i Mattias 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 
VG/MVG 

(G) 
VG/MVG 

VG/MVG MVG (MVG)  

C.  
Procedur-
kunskap 

 (VG) G    

D. 
Metakogntiv 
kunskap 

      

Förekomst av uppgifter i de olika kunskapskategorierna (parentes innebär att det förekommer enstaka uppgifter 
i kategorin). 
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Denna innebär att eleverna ska tolka diagrammet, vilket är att förstå begreppskunskap (B2) och de 
ska kunna se olika samband mellan befolkningsutveckling och samhället, vilket är att analysera 
begreppskunskap (B4). En uppgift innehåller också ett inslag av att värdera: 

Vad är problemet med u-länders handel med i-länder och hur skall u-länder (periferin) kunna bryta 
sitt beroende av i-länderna (centrum)? Utveckla gärna resonemanget mot kopplingar till demografi 
och befolkningstillväxt, handelsblock etc. och blicka framåt. Diskutera även om detta är förenligt 
med en hållbar utveckling. 

Uppgiften innebär att eleverna ska kunna se olika relationer, vilket innebär att analysera begrepps-
kunskap (B4). Den sista frågan där de ska diskutera innebär däremot att de ska värdera begrepps-
kunskap (B5). Ytterligare en uppgift för MVG testar flera högre kognitiva processer: 

En bygd har drabbats av nedläggningar och arbetslöshet. Beskriv vad som kan göras för att göra 
området mer attraktivt för lokalisering igen. Bygg ditt resonemang på lokaliseringsfaktorer och 
lokaliseringsteorier. 

Denna fråga innebär att applicera en teori, vilket innebär att tillämpa begreppskunskap (B3). Därut-
över ska eleverna återigen se olika samband, det vill säga analysera begreppskunskap (B4).  
 
3.5 Kristinas prov 
Kristina har endast skickat ett prov, vilket handlar om endogena krafter. Provet avser testa kun-
skaper för alla betygsnivåerna och de det anges vilka betyg som respektive fråga testar. Eftersom 
det bara är ett prov ger nedanstående tabell en osäker bild om vilka kunskaper som testas i Kristi-
nas prov. 

 
Samtliga G-frågor i provet testar att minnas fakta- och begreppskunskap (A1/B1). I dessa frågor ska 
eleverna exempelvis kunna ange var urbergssköldar finns (specifika detaljer) eller beskriva jordens 

Tabell 6.  Kunskapsformer i Kristinas 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 
VG/MVG MVG     

C.  
Procedur-
kunskap 

      

D. 
Metakogntiv 
kunskap 

      

Förekomst av uppgifter i de olika kunskapskategorierna. 
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olika skikt (kategorier). I provet finns också en fråga där eleverna ska klassificera olika stenar, 
vilket är att förstå faktakunskap (A2). Denna fråga bedöms för både G och VG, vilket innebär att 
även denna kunskap behövs för G. Övriga VG-frågor testar att minnas begreppskunskap (B1). 
Skillnaden mot G är att dessa är mer komplexa och kräver längre svar, till exempel ska eleverna 
beskriva teorin om hur jordens plattor rör sig. 
 
Den ena MVG-frågan testar att minnas begreppskunskap (B1). Eleverna ska utförligt redogöra för 
vad som händer vid olika plattgränser, exempelvis en subduktionszon (kategorier). Den andra 
MVG-frågan testar att förstå begreppskunskap (B2) då eleverna ska förklara olika aspekter kring 
jordbävningar.  
 
3.6 Gunnars prov 
Gunnar har skickat in fem prov. Dessa är inom arbetsområdena kartografi, befolkning, naturland-
skapet, väder och klimat samt vatten. I Gunnars prov ges poäng för varje fråga och det finns 
poänggränser angivna för de olika betygen. Samtliga prov anges testa alla betygsnivåerna. 

 
Proven Gunnar har skickat in domineras av frågor som testar att minnas fakta- och begreppskunskap 
(A1/B1), 30 av 42 frågor testar detta. Frågorna innebär att eleverna ska förklara olika begrepp 
(terminologi) och komma ihåg specifika detaljer. Exempel på faktakunskap är att förklara vad som 
menas med överbefolkning eller vad en temperaturinversion är. Exempel på begreppskunskap är att 
redogöra för plattektoniken och dess konsekvenser (teori) eller att kunna redogöra för den demo-
grafiska transitionen (modell).  

Tabell 7.  Kunskapsformer i Gunnars 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 

MVG  (MVG) (MVG)  

C.  
Procedur-
kunskap 

  (VG)    

D. 
Metakogntiv 
kunskap 

      

Förekomst av uppgifter i de olika kunskapskategorierna (parentes innebär att det förekommer enstaka uppgifter 
i kategorin). 
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De övriga frågorna testar framför allt att förstå fakta- och begreppskunskap (A2/B2). Exempel på 
faktakunskap i denna kategori är: ”Var någonstans i Sverige finns det sedimentär berggrund och 
vilken betydelse har den?” Den första delen av frågan innebär att minnas faktakunskap (A1), men 
den andra delen innebär att förklara, vilket är en underkategori till att förstå. Frågan handlar om 
faktakunskap då det är specifika detaljer som efterfrågas. I kartografitestet finns också uppgifter i 
denna kategori i vilka eleverna ska tolka information i temakartor. Exempel på begreppskunskap är 
att eleverna ska förklara varför vulkaner och geologiska aktiviteter är så viktiga eller hur lågtryck 
respektive högtryck påverkar vädret på våra breddgrader.  
 
I kartografiprovet finns också några frågor där eleverna ska ange det absoluta läget för några 
platser, vilket innebär att tillämpa procedurkunskap (C3). Till sist finns en fråga i vardera kategori-
erna analysera (B4) respektive värdera begreppskunskap (B5). Den förstnämnda är att eleverna ska 
göra en analys av växthuseffekten vad gäller situation, orsak, konsekvenser och åtgärder. Den 
sistnämnda innebär att eleverna ska diskutera människans användning av haven. Diskutera bör 
innebära att eleverna ska se på användningen ur olika perspektiv och se både för- och nackdelar, 
vilket motsvarar värdera i taxonomin. 
 
I fyra av Gunnars prov är poänggränserna sådana att det går att nå åtminstone betyget VG 
genom att lösa uppgifterna som testar att minnas fakta- och begreppskunskap (A1/B1). Endast på 
kartografiprovet måste eleverna också lösa några fler uppgifter, antingen att förstå faktakunskap 
(A2) eller tillämpa procedurkunskap (C3). I två av proven kan dessutom MVG uppnås med enbart 
minneskunskaper. I de andra behöver eleverna förstå fakta- och begreppskunskap (A2/B2). Upp-
gifterna som testar att analysera (B4) respektive värdera begreppskunskap (B5), vilka finns i två olika 
prov, behöver inte lösas för det högsta betyget, även om det underlättar för att få ihop tillräckligt 
med poäng. 
 
3.7 Olofs prov 
Olof har skickat tre prov, vilka behandlar kartografi, naturlandskapet samt befolkning. Frågorna 
är poängsatta och det finns betygsgränser angivna på proven. Proven anges testa kunskaper 
motsvarande alla betygsnivåer.  
 
I Olofs prov testas främst att minnas fakta- och begreppskunskap (A1/B1). Det finns frågor som 
testar begrepp (terminologi) och specifika detaljer som hur GIS kan användas inom samhällspla-
nering, dessa är exempel på faktakunskap. Exempel på begreppskunskap är frågor om exogena pro-
cesser (kategori) och Malthus teori.  
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I proven finns också några frågor som testar att förstå begreppskunskap (B2), till exempel att klassi-
ficera olika exogena processer på bilder eller att ge konkreta exempel i en diskussion om hur för-
bättring av kvinnors situation leder till minskad befolkningsökning. I kartografiprovet finns upp-
gifter som innebär att eleverna ska ange absoluta lägen, vilket är att tillämpa procedurkunskap (C3). 
Till sist finns en fråga, på samma prov, i vilken eleverna ska diskutera för- och nackdelar med 
Mercators kartprojektion, vilket testar att värdera begreppskunskap (B5). 
 
Poänggränserna visar att det för Godkänt räcker med att minnas fakta- och begreppskunskap 
(A1/B1). På provet om befolkning räcker det också till VG, men på de andra krävs att eleverna 
också behärskar högre kognitiva förmågor, främst att förstå begreppskunskap (B2) och att tillämpa 
procedurkunskap (C3). Dessa är också förutsättningen för MVG, i någon mån också att värdera 
begreppskunskap (B5), vilket behövs på kartografiprovet. 
 
3.8 Stinas prov 
Stina har skickat tre prov, vilka är inom arbetsområdena kartografi, geologi och väder/klimat. I 
två av proven finns varken poäng eller eventuella betygsbedömningar utsatta, i det tredje finns 
poäng för varje uppgift, men inte för betygsgränserna. Av detta skäl markeras utfallet enbart med 
X i tabellen och inte med betyg.  
 
Stinas tre prov har först några frågor där eleverna ska förklara olika begrepp (terminologi), vilket 
motsvarar att minnas faktakunskap (A1). Oftast handlar det om att eleverna själva ska formulera 

Tabell 8.  Kunskapsformer i Olofs prov 

Kognitiva processer Kunskaps-
dimensionen 

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

A.  
Faktakunskap  

G 
(VG) 

     

B.  
Begrepps-
kunskap 

G 
(VG) 

VG/MVG   (MVG)  

C.  
Procedur-
kunskap 

  VG/MVG    

D. 
Metakogntiv 
kunskap 

      

Förekomst av uppgifter i de olika kunskapskategorierna (parentes innebär att det förekommer enstaka uppgifter 
i kategorin). 
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svar, det vill säga underkategorin komma ihåg, men det finns en fråga där eleverna ska känna 
igen, då de ska kombinera namn med rätt angivet fenomen. Stina har provfrågor som testar att 
minnas begreppskunskap (B1), exempelvis att beskriva hur gradnätet (en modell) är uppbyggt eller 
att känna till olika klimatzoner (kategorier). Sammantaget är det en klar övervikt på frågor som 
innebär att minnas i hennes prov, 15 av 19 frågor hamnar helt eller delvis i denna kategori. I 
provet om väder och klimat är alla frågor att minnas fakta- och begreppskunskap. 

 
Stina har några frågor som skiljer ut sig. I kartografiprovet finns det frågor där eleverna ska ange 
det absoluta läget. Detta motsvarar att tillämpa procedurkunskap (C3). Hon har också en uppgift där 
eleverna ska tolka information i temakartor, vilket motsvarar att förstå faktakunskap (A2). I geo-
logiprovet finns en fråga där eleverna ska klassificera stenar, vilket också är att förstå faktakunskap 
(A2). Till sist finns en uppgift i samma prov, vilken lyder: 

Definiera termen vittring och ge exempel på minst 4 olika sorters vittring. Hur skiljer sig vittring 
från termerna erosion, transport och deposition? 

Uppgiften handlar om olika kategorier, vilket är begreppskunskap. Först ska termen vittring defi-
nieras, vilket är att minnas. Därefter ska eleverna exemplifiera, vilket hör till att förstå. Slutligen ska 
de jämföra vittring med andra kategoribegrepp, vilket placerar även den delen av uppgiften i att 
förstå begreppskunskap (B2). 
 

Tabell 9.  Kunskapsformer i Stinas prov 

Kognitiva processer Kunskaps-
dimensionen 

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

A.  
Faktakunskap  X (X)     

B.  
Begrepps-
kunskap 

X (X)     

C.  
Procedur-
kunskap 

  (X)    

D. 
Metakogntiv 
kunskap 

      

Förekomst av uppgifter i de olika kunskapskategorierna (parentes innebär att det förekommer enstaka uppgifter 
i kategorin). 
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3.9 Nils prov 
Nils har skickat in tre prov, vilka är inom olika teman, nämligen Asien, Vättern, respektive 
glesbygd. I proven finns poäng för olika frågor, men betygsgränserna är inte utsatta. Därför 
markeras utfallet med X i tabellen nedan. 

 
I Nils prov dominerar frågor i att minnas fakta- och begreppskunskap (A1/B1), 45 av 60 frågor är 
helt eller delvis i denna kategori. Han har många frågor som innebär att eleverna ska förklara 
olika begrepp (terminologi), vilket är faktakunskap. Inom begreppskunskap finns frågor som hand-
lar om kategorier, till exempel olika kartprojektioner, klimat eller typer av näringsliv.  
 
I flera av frågorna ska eleverna förutom att definiera en term också förklara, t.ex. ska de i en upp-
gift tala om var de flesta människorna i Asien bor, alltså minnas faktakunskap, (A1) men också 
förklara varför befolkningsfördelningen ser ut som den gör, förstå faktakunskap (A2). Det finns 
några frågor som enbart innebär att förklara. Eleverna ska till exempel förklara hur det kommer 
sig att Appalacherna och Skanderna har samma ”berginnehåll”. I en annan uppgift ska de förklara 
vad som händer på bilder, vilka visar olika typer av zoner mellan jordytans plattor. Det innebär 
att eleverna ska både klassificera och förklara, vilka båda är underkategorier till att förstå. I denna 
uppgift handlar det om kategorier, vilket således placerar den i att förstå begreppskunskap (B2).  
 
Nils har också en uppgift som innebär en högre kognitiv process: 

Ett stort dammbygge är nu färdigställt i floden Yangtse Kiang eller Chang Kiang. Vilka för- och 
nackdelar innebär denna reglering av floden? Ge också din syn på problematiken runt dammbygget. 

Tabell 10.  Kunskapsformer i Nils prov 

Kognitiva processer Kunskaps-
dimensionen 

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

A.  
Faktakunskap  X X     

B.  
Begrepps-
kunskap 

X X   (X)  

C.  
Procedur-
kunskap 

  (X)    

D. 
Metakogntiv 
kunskap 

      

Förekomst av uppgifter i de olika kunskapskategorierna (parentes innebär att det förekommer enstaka uppgifter 
i kategorin). 
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Att se för- och nackdelar innebär att värdera och det handlar om att se problemen på en mer kom-
plex nivå, vilket placerar denna uppgift i att värdera begreppskunskap (B5). 
 
Till sist finns i provet om glesbygd några uppgifter där eleverna ska ange absoluta läget för olika 
orter, vilket är att tillämpa procedurkunskap (C3), samt att tolka information i temakartor, vilket är 
att förstå faktakunskap (A2). 
 
3.10 Stens prov 
Sten har skickat in sex prov. Dessa handlar om geografiämnet och kartografi, näringsliv, väder 
och klimat, naturlandskapet, befolkning samt vatten. Proven har poäng utsatta för de olika fråg-
orna, men det finns inte angivet några betygsgränser. Därför markeras utfallet enbart med X i 
tabellen och inte med betyg.  

 
Sten testar en ganska stor variation av kunskapsformer i sina prov. Lite drygt hälften testar att 
minnas fakta- och begreppskunskap (A1/B1). I kategorin faktakunskap finns frågor där eleverna ska 
förklara begrepp (terminologi) och redogöra för specifika detaljer som att tala om var det före-
kommer föhnvindar, redogöra för landhöjningen och landsänkningen i Sverige, samt att kunna 
placera eller namnge platser på kartor. Exempel på begreppskunskap är att redogöra för havsvatt-
nets cirkulation på klotet (struktur) och förklara centrum-periferimodellen. 
 

Tabell 11.  Kunskapsformer i Stens prov 

Kognitiva processer Kunskaps-
dimensionen 

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

A.  
Faktakunskap  X X     

B.  
Begrepps-
kunskap 

X X (X) X X (X) 

C.  
Procedur-
kunskap 

(X)  X    

D. 
Metakogntiv 
kunskap 

      

Förekomst av uppgifter i de olika kunskapskategorierna (parentes innebär att det förekommer enstaka uppgifter 
i kategorin). 
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Flera frågor testar att förstå främst begrepps-, men också faktakunskap (B2/A2). Exempel på fakta-
kunskap i att  förstå är en uppgift att förklara varför det är bra att veta vad ekvidistans är om man 
vandrar i fjällen eller dra en slutsats i följande fråga: 

Du står mitt på den geografiska sydpolen 90°S. Du tar ett steg på isen. Åt vilket väderstreck har du 
gått? 

Det finns fler liknande frågor där eleverna ska dra slutsatser ut den presenterade informationen. 
Vidare testas att förstå begreppskunskap i frågor som handlar om att med hjälp av kartor, vilka visar 
lufttrycken på några platser, kunna rita in hur vindarna blåser. Det finns också flera uppgifter där 
olika kategoribegrepp ska jämföras, till exempel maritimt klimat och kontinentalklimat. I just 
denna uppgift ska eleverna dessutom förklara orsakerna till skillnaden, vilket också testar att förstå. 
I ytterligare andra uppgifter ska eleverna ge egna exempel, t.ex. på olika typer av naturresurser 
eller på push- och pullfaktorer. 
 
I kartografitestestet finns en praktisk del i vilken eleverna ska använda kartbok. De ska ange det 
absoluta läget för olika orter, vilket testar att tillämpa procedurkunskap (C3). De ska också kunna 
tolka information ur temakartor, vilket är att förstå faktakunskap (A2). I kartografiprovet finns 
också en fråga där eleverna ska redogöra för hur man anger det absoluta läget, vilket är att minnas 
procedurkunskap (C1).  
 
Sten har också några frågor som testar att analysera begreppskunskap (B4). I en uppgift får eleverna 
en bakgrundsinformation om ett hus och miljön kring denna. I informationen finns också ovid-
kommande fakta. Elevernas uppgift är att tala om vilka faror/naturfenomen/krafter/processer 
man behöver vara medveten om då man ska bo i huset. Denna uppgift kräver att eleverna kan 
skilja ut relevant information, vilket hör till underkategorin särskilja i att analysera. De måste också 
kunna se hur de olika sakerna hänger ihop, vilket är att organisera, också en underkategori till att 
analysera.  
 
I Stens prov testas i några frågor också att värdera begreppskunskap (B5). I dessa frågor ska eleverna 
ta ställning, vilket kräver en värdering, till exempel om vilken av Malthus eller Boserups teorier 
som de anser vara mest tillämpbar i dagens samhälle eller vilken typ av naturresurs de anser vara 
viktigast. 
 
I provet om vatten finns ett par frågor där eleverna ska komma med egna förslag på lösningar på 
olika problem, vilket innebär att de testar att skapa begreppskunskap (B6). Dessa frågor handlar om 
lösningar på problem med torsken respektive vattenproblemen i sydvästra USA (Colorado-
floden). Till sist finns några frågor som testar att tillämpa begreppskunskap (B3) i provet om 
näringsliv. I dessa uppgifter ska eleverna använda lokaliseringsteorier i några angivna exempel. 
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4 Lärarnas prov och betygskriterierna 
I detta avsnitt jämförs lärarnas prov avseende vilka kunskapsformer de testar. Därefter relateras 
detta till betygskriterierna.  
 
4.1 Jämförelse av lärarnas prov 
Det finns en ganska stor överensstämmelse mellan lärarnas prov och vilka kunskaper de testar för 
betyget Godkänt. Det handlar framför allt om att minnas fakta- och begreppskunskap (A1/B1). Alla 
lärarna har frågor där eleverna ska förklara olika begrepp (terminologi) och de har frågor om olika 
teorier, modeller eller kategorier. Det är också vanligt med frågor om specifika detaljer för olika 
fenomen. Kerstin har också frågor som testar att minnas procedurkunskap (C1), men detta är hon 
ensam om. 

 
Flera av lärarna, men inte alla, testar i någon mån också att förstå fakta- och begreppskunskap 
(A2/B2) för G. I dessa frågor handlar det främst om att eleverna ska klassificera till exempel 
stenar eller att de ska ge egna exempel.  
 
Vidare har de lärare som har skickat in kartografiprov uppgifter som testar att tillämpa procedur-
kunskap (C3) respektive förstå faktakunskap (A2). De förstnämnda uppgifterna innebär att eleverna 
ska ange det absoluta läget för olika platser och de sistnämnda att de ska tolka information i 
temakartor. Det är ganska troligt att flera av de andra lärarna i studien också har liknande upp-
gifter när de examinerar detta arbetsområde. Det varierar dock vilken betygsnivå som lärarna 

Tabell 12.  Sammanfattning av kunskapsformer i lärarnas prov 

Kognitiva processer Kunskaps-
dimensionen 

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

A.  
Faktakunskap  

G 
VG 

MVG 

(G) 
VG 

(MVG) 
    

B.  
Begrepps-
kunskap 

G 
VG 

MVG 

(G) 
VG 

MVG 

(VG) 
MVG 

(VG) 
MVG 

(VG) 
(MVG) 

 

C.  
Procedur-
kunskap 

  (G)    

D. 
Metakogntiv 
kunskap 

      

Förekomst av uppgifter i de olika kunskapskategorierna (parentes innebär att det förekommer enstaka uppgifter 
i kategorin). 
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anser att dessa frågor ger underlag för. I Mattias prov placeras det i Godkänt, medan det i Olofs 
och Gunnars prov snarare kopplas till VG. I proven från Stina, Nils och Sten framgår inte 
betygsnivåerna, men det tycks som att dessa frågor mer knyter an till grundläggande kunskaper 
motsvarande G än till högre betyg. 
 
Det som är gemensamt i lärarnas prov för VG är också att de testar att minnas begreppskunskap 
(B1) och flera av lärarna testar också att minnas faktakunskap (A1) för VG. Även dessa frågor 
handlar om att eleverna ska förklara begrepp (terminologi) och kunna återge specifika detaljer. 
Det är något större tonvikt på teorier, strukturer, modeller och kategorier för VG jämfört med G. 
Skillnaden mellan betygen verkar dock främst vara kvantitativ, eleverna ska kunna fler begrepp; 
fler detaljer och så vidare.  
 
De flesta av lärarna testar också att förstå begreppskunskap (B2) för VG, Gunnar och Kristina har 
istället frågor i att förstå faktakunskap (A2), Kerstin har både och.  Frågorna som testar förståelse 
innebär främst att eleverna ska förklara olika saker, ofta en struktur. De innebär också att jämföra 
kategorier eller specifika detaljer.  
 
Mattias och Sture har också uppgifter som testar att tillämpa begreppskunskap (B3). Dessa uppgifter 
handlar om att eleverna ska tillämpa teorier eller modeller på olika exempel. I Stures prov innebär 
samma uppgifter också i viss mån att analysera och värdera begreppskunskap (B4 respektive B5). 
 
Även för MVG räcker det långt i flera av lärarnas prov med att kunna minnas fakta- och begrepps-
kunskap (A1/B1). I flera prov räcker det med enbart att minnas. Precis som för VG är skillnaden 
mellan MVG och de andra betygen i denna kunskapsform kvantitativ. Lärarna testar dock fler 
kunskapsformer för MVG än för de andra betygen.  
 
De flesta lärarna testar även för MVG att förstå begreppskunskap (B2). Det handlar om att förklara, 
dra slutsatser, jämföra och tolka information i exempelvis diagram. För MVG förekommer också 
uppgifter där eleverna ska använda teorier och modeller, vilket är att tillämpa begreppskunskap (B3). 
Flera av lärarna har också uppgifter som innebär att eleverna ska kunna se hur olika saker hänger 
ihop, vilket är att analysera begreppskunskap (B4). De har också en del uppgifter där eleverna ska se 
för- och nackdelar, vilket är att värdera begreppskunskap (B5), även om denna kunskapsform är 
mindre vanlig. Skapa är däremot ovanlig i lärarnas prov, det är endast Sten och Hjalmar som 
testar denna kunskapsform i uppgifter där eleverna ska komma med egna lösningar. 
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Tre av lärarna anger inte vilka betyg de olika frågorna testar, men dessa tre lärare testar samma 
kunskapsformer som de andra lärarna och förändrar inte bilden av vilka kunskapsformer som 
testas i geografiprov. 
 
4.2 Lärarnas prov i relation till betygskriterierna 
Det finns både likheter och skillnader mellan vilka kunskapsformer lärarna testar för de olika 
betygen och vilka som uttrycks i betygskriterierna. Både lärarnas prov och kriterierna betonar att 
minnas fakta- och begreppskunskap (A1/B1) liksom att förstå begreppskunskap (B2) för Godkänt. En 
skillnad är däremot att en del av lärarna, dock inte alla, också testar att förstå faktakunskap (A2) 
och att tillämpa procedurkunskap (C3) för G. Detta finns inte tydligt uttryckt i betygskriterierna.  
 
Det finns också en överensstämmelse för VG i att minnas begreppskunskap (B1) och förstå begrepps-
kunskap (B2) finns i både kriterierna och lärarnas prov. Några av lärarna, men inte alla, testar 
också att tillämpa, analysera och värdera begreppskunskap (B3/B4/B5) för VG, vilket också finns i 
kriterierna. Det är dock färre lärare som testar dessa kunskapsformer. En del lärare testar också 
att minnas faktakunskap (A1) även för VG, vilket inte uttrycks i kriterierna. Några av lärarna testar 
också att tillämpa procedurkunskap (C3) för VG och motsvarande kunskapskategori finns också i 
kriterierna. Dock handlar kriteriet i denna kunskapskategori om att använda GIS medan lärarna 
testar om eleverna kan ange absoluta lägen. Ingen av lärarna testar i sina prov GIS på det sätt 
som kriterierna uttrycks. 
 
Vidare testar lärarna att minnas begreppskunskap (B1) för MVG, vilket stämmer med kriterierna. 
Även för detta betyg testar en del att minnas faktakunskap (A1), vilket inte motsvaras i kriterierna. 
Flera lärare testar, i enlighet med kriterierna, att tillämpa, analysera och i någon mån att värdera 
begreppskunskap (B3/B4/B5). Detta gäller åter dock inte alla lärare. Kriteriet att eleverna ska kunna 
formulera sig vetenskapligt, det vill säga att förstå procedurkunskap (C2), testas inte i proven. Det är 
heller inte tydligt att proven för MVG testar att eleverna visar förståelse genom att använda 
begrepp på ett relevant sätt (A2).  
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5 Slutdiskussion 
Denna studie handlar om vilka kunskapsformer som testas i geografiprov på gymnasiet och hur 
detta står i relation till betygskriterierna. Tidigare forskning visar att lärares prov nästan enbart 
testar minneskunskaper. Både Mattsons (1989) studie och Skolverkets (Svingby 1998) granskning 
visade att det var 95 procent faktafrågor i SO-ämnenas prov på grundskolan. Denna studie 
bekräftar delvis denna bild då de studerade lärarnas prov domineras av frågor som testar att 
minnas. Samtidigt visar det sig att lärarna testar en variation av kunskapsformer. Det råder en ton-
vikt på att minnas fakta- och begreppskunskap, men alla lärarna testar också andra kunskapsformer, 
om än i varierande grad. Det är framför allt uppgifter som testar att förstå fakta- och begrepps-
kunskap, men det finns också uppgifter som testar andra kunskapsformer som att tillämpa, 
analysera och värdera begreppskunskap, liksom att tillämpa procedurkunskap. Det förekommer inga upp-
gifter som handlar om metakognitiv kunskap och det är endast två lärare som har några uppgifter 
som testar att skapa. De två sistnämnda finns dock inte heller med i betygskriterierna. Samman-
taget innebär detta att den tidigare bilden i någon mån bör revideras. 
 
Ett problem med denna studie är att den enbart analyserar provfrågorna. De frågor som kategori-
seras i högre kategorier än att minnas skulle också kunna visa sig vara minneskunskaper om elev-
erna fått svaren i undervisningen eller i läroboken. Exempelvis har flera lärare uppgifter där olika 
fenomen ska förklaras, men om förklaringarna finns i boken eller har getts av läraren kan elev-
erna lösa dessa uppgifter genom att memorera förklaringarna. Visserligen underlättar det om 
eleverna kan förstå, men det blir inte nödvändigt för att lösa uppgiften. Enligt taxonomins för-
fattare förutsätter en kategorisering i en högre kognitiv process att uppgiften innehåller något 
kvalitativt nytt.  
 
Skolinspektionen (2010) menar att lärarna har förstått betygssystemet, men att de har svårt att 
tolka betygskriterierna. I denna studie finns det en viss överensstämmelse mellan lärarnas prov 
och betygskriterierna, men en tydlig skillnad är att lärarna i större utsträckning testar att minnas än 
vad som uttrycks i kriterierna. Detta gäller särskilt för de högre betygen. Det är också så att inte 
alla lärarna testar de högre kognitiva processerna som att tillämpa, analysera och värdera för de 
högre betygen. Detta tyder på att lärarna inte helt har kunnat tolka betygskriterierna eller i vart fall 
inte förmått utforma provfrågor som testar det som kriterierna uttrycker. Samtidigt innebär varia-
tionen mellan lärarna att validiteten i deras prov är varierande. En del lärares prov testar ganska 
väl kunskaper motsvarande kriterierna för de olika betygen medan andras gör det i mindre grad. 
 
Det bör påpekas att denna studie enbart studerar lärarnas skriftliga prov. Lärarna använder också 
andra examinationsuppgifter, vilka kan testa andra kunskapsformer. Samtidigt visar studien att 
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lärarna ändå testar kunskapsformer, för vissa betyg, som inte finns uttryckta i kriterierna. Detta 
innebär problem med likvärdigheten i lärarnas bedömningar. Lärarnas prov testar inte det som de 
bör testa om de ska användas som underlag för betygssättningen. Detta innebär att eleverna får 
olika förutsättningar beroende på vilken lärare de har. De testas på olika kunskaper och därmed 
får de också olika uppfattning om vilken kunskap som är viktig (Korp 2003). Betoningen på 
minneskunskaper leder också till ett ytinriktat och fragmentiserat lärande (Virta 1997; Black 
1999). 
 
Det kan finnas olika förklaringar till att flera av lärarna använder så många frågor som testar att 
minnas i sina prov. En kan vara den ovan nämnda att lärarna har svårt att tolka kriterierna. En 
annan förklaring skulle kunna vara traditionen. Carlgren (2009) menar att lärarna tolkar kriteri-
erna med den tidigare kunskapssynen som ram, vilket skulle kunna förklara betoningen på 
minneskunskaper.  
 
Black (2010) och Wedeen (2002) menar dock att det ofta finns en diskrepans mellan vad lärarna 
anser vara viktig kunskap och deras bedömningspraxis. Lundahl & Forsberg (2006) menar att 
detta ofta beror på tidseffektivitet. Cunningham (1998) menar att det tar tid att arbeta med mer 
komplexa frågor, både att utforma dem och att rätta dem. Han menar att tidsbristen gör att prov 
ofta blir oplanerade. Black menar också att bristen på tid gör att lärare inte hinner reflektera över 
provens validitet.  
 
Det finns således en del problem med både likvärdigheten och validiteten mellan olika gymnasie-
lärares prov i geografi. För att öka likvärdigheten behöver lärare samtala med varandra om vad 
som krävs för de olika betygen och hur detta testas i prov. Samtidigt behöver de också få tid, 
både för att utforma och rätta prov som i högre grad testar mer komplexa kunskapsformer. 
Lärarutbildningen kan också ha en viktig roll i att förbereda blivande lärare i att konstruera prov 
med hög validitet gentemot betygskriterierna. 
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