
   

Viktor Forss 
vt 2017 
Examensarbete, 15 hp 
Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp 

 

Lärandeteorier i undervisning och 
examination 

En studie av samhällskunskapslärares kunskapssyn i 

gymnasieskolan 

Viktor Forss 

 

 



   

 

Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker huruvida samhällskunskapslärare på gymnasiet präglas 

av olika lärandeteorier i sin undervisning i förhållande till sina examinationsmoment. 

För att ta reda på detta har undersökningen en kvalitativ ansats där intervjuer har 

genomförts med fyra lärare på en gymnasieskola i Stockholm. Intervjuerna har 

försökt klargöra vilka av lärandeteorierna behaviorism, kognitivism, pragmatism och 

det sociokulturella perspektivet som kan tänkas känneteckna deras syn på kunskap 

och examinationsmaterial. Resultaten från dessa intervjuer har sedan jämförts med 

kvalitativa innehållsanalyser av lärarnas examinationsmaterial med fokus på vilka 

lärandeteorier som kunnat identifierats. Slutsatsen för denna studie är att skillnader 

finns mellan vilka lärandeteorier som präglar samhällskunskapslärarnas syn på 

kunskap och hur de konstruerar samt bedömer examinationer. Detta skulle kunna 

vara problematiskt för framför allt elever i de fall där de inte uppnår ett önskat 

resultat på grund av skillnader mellan undervisningsmetod och examinations-

moment. 
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1. Inledning 

Hur undervisningen i svensk skola bedrivs är föremål för en ständigt närvarande 

debatt bland såväl lärare, föräldrar och skolmyndigheter som allmänheten i Sverige. 

Bland annat har internationella pisa-undersökningar kantat diskussionerna om 

svenska elevers kunskaper jämfört med andra länder, men även vilken typ av 

undervisning och vilka moment en lärare ska bedöma elever utifrån har debatterats 

flitigt. I sammanhanget är det därför viktigt att som pedagog få en uppfattning om 

vilken funktion bedömningar och examinationer har för att bedriva undervisning. 

För pedagoger består en viktig del av undervisning av en samlad bedömning av 

elevers kunskapsnivå. I den bemärkelsen har betygssättning två konkreta 

användningsområden: dels används betyg för att säkerställa att elever har uppnått en 

godkänd kunskapsnivå efter att ha genomgått antingen grundskolan, gymnasiet eller 

en högskoleutbildning, dels används betyg som grund för de urvalsprocesser elever 

genomgår inför antagning till antingen gymnasiet eller en högskoleutbildning.1  

Betygens syfte är därmed att återspegla en kunskapsnivå hos eleven, och de används i 

praktiken därefter. För att betyg ska kunna återspegla en kunskapsnivå hos eleverna 

måste synen på vad som är kunskap och hur kunskap kan förmedlas och bedömas 

klargöras, vilket det finns olika teorier om.  

Det finns ett antal lärandeteorier om vad kunskap innebär och hur den på bästa sätt 

kan förmedlas. Bland annat finns behaviorismen som menar att lärande sker via 

direkt betigning och associationer, medan ett sociokulturellt perspektiv förordar att 

inlärning sker i samspel med andra.2 Dessa teorier baseras således på en tolkning av 

hur lärare bör undervisa elever och vilka kunskapseffekter tillämpningen av 

respektive teori medför. Följaktligen kan man undra huruvida lärarna präglas av 

dessa teorier i sitt arbete. 

Tidigare forskare har bland annat studerat vilka lärandeteorier som lämpat sig för 

en viss typ av utbildning och huruvida lärare är medvetna eller inte om att de följer 

en viss lärandeteori. Till exempel konstaterade O.A. Hassan i sin studie 2011 att en 

kombination av lärandeteorier lämpar sig i bedömning och examination i 

ingenjörsutbildningen.3 Vidare kom lärarstudenterna Anna Feldt och Rebecca Guerra 

samma år fram till att lärare inom högstadiet var mer medvetna om att de arbetade 

                                                             
1 Wikström (2011) s. 228-231 
2 Säljö (2011), Hassan (2011), Stemmer (1990)  
3 Hassan (2011) 
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efter en lärandeteori än deras kollegor i gymnasiet.4 Dessutom drar lärarstudenterna 

Roger Eklund och Anna Hallberg år 2007 slutsatsen att synen på kunskap skiljer sig i 

undervisningen i förhållande till bedömning av undervisning i deras studie av 

gymnasielärare i matematiks konstruktion och bedömning av examinationer.5 

Huruvida undervisningsmetoder kännetecknas av lärandeteorier, och i vilken 

utsträckning teorierna kan urskiljas i examinationsmomenten, kan därmed ses som 

en tolkningsfråga, vilket kan tänkas bero på om lärare bedriver en medveten strategi 

att följa en eller flera lärandeteorier i undervisning och examination eller inte.   

Samtidigt skulle det kunna vara så att lärarna själva har en egen uppfattning och 

syn på hur de bedriver undervisning som skulle kunna kännetecknas som en viss 

lärandeteori, medan deras faktiska utövning i praktiken – det vill säga deras 

konstruktion och bedömning av examinationsmoment – i själva verket visar på en 

annan lärandeteori. Om lärare präglas i olika utsträckning av olika teorier i sin 

undervisning och utformning av examinationsmoment samt bedömning av 

desamma, skulle det kunna leda till skillnader i betygssättning. Det vore därför 

intressant att undersöka huruvida lärare präglas av någon eller några lärandeteorier, 

samt om lärarna följer en tydlig linje i form av en eller flera lärandeteorier. Detta då 

eventuella diskrepanser skulle kunna tänkas få effekter på likvärdigheten i skolan. 

Beroende på vilken eller vilka lärandeteorier som en lärare präglas av kan dessa i 

olika utsträckning tänkas påverka hur läraren väljer att utforma 

examinationsmoment. Samtidigt är det inte säkert att lärare medvetet förhåller sig 

till någon eller några av de olika lärandeteorierna, utan en del lärare kanske 

omedvetet arbetar i linje med en sådan. Däremot kan ett antagande göras om att 

lärare på något vis påverkats av lärandeteorier i sitt yrkesutövande, då de studerat 

teorierna under sin lärarutbildning.6 

1.1 Syfte och frågeställningar 

I denna uppsats ämnar jag undersöka huruvida lärare i gymnasiet påverkas av 

lärandeteorier i hur de utformar och bedömer examinationsmaterial. En sådan 

undersökning skulle kunna tillämpas på samtliga undervisningsämnen, men 

eftersom jag kommer att undervisa i Samhällskunskap i gymnasiet har jag valt att 

undersöka samhällskunskapslärare. 
                                                             
4 Feldt och Guerra (2011)  
5 Eklund och Hallberg (2007) 
6 Samtliga tillfrågade lärare har lärarlegitimation, och har därmed genomgått någon form av 

lärarutbildning.  
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Huvudfrågeställningen för denna uppsats blir således: Finns det skillnader bland 

samhällskunskapslärare i gymnasiet vad gäller kunskapssyn och utformning av 

examination, och hur ser skillnaderna ut i så fall? 

För att besvara huvudfrågeställningen måste följande underfrågeställningar 

besvaras först:  

1) Vilken/-a lärandeteori/-er speglas i samhällskunskapslärare i gymnasiets syn 

på kunskapsförmedling? 

2) Vilken/-a lärandeteori/-er speglas i samhällskunskapslärare i gymnasiets 

utformning av examinationsmaterial? 

1.2. Disposition 

Uppsatsens disposition kan grovt indelas i inledning, bakgrund, undersökning samt 

analys och diskussion. I inledningen beskrivs uppsatsens ämne, syfte och 

frågeställning. Vidare diskuteras bakgrund, lärandeteorier och tidigare forskning i ett 

avsnitt, som följs av ett avsnitt där metodologiska avvägningar behandlas. I den 

avslutande delen av uppsatsen kommer själva undersökningen samt en analys av dess 

resultat, och slutligen en summering av mina slutsatser i avsnitt 5.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

2.1. Bakgrund  

Vad kunskap är och hur lärande kan förmedlas eller uppstå har länge diskuterats 

bland filosofer och pedagoger. Grovt sett har skiljelinjerna gått mellan rationalister 

och empirister, mellan de som menar att kunskap bäst nås via teoretiska 

tankeexperiment och de som menar att kunskap baseras på ens erfarenheter.7 Redan 

under antiken diskuterade kända filosofer som Platon och Aristoteles hur kunskap 

kan och bör förmedlas. Platon menade att kunskap nås via intellektuellt stimuli. 

Människan besitter kunskap som kan lockas fram via intellektuella tankegångar 

alternativt via dialoger och diskussioner med andra. Dessa idétraditioner kallas ofta 

för rationalismen och innebär att kunskap kan nås via ett noggrant analyserande av 

omvärlden, och genom att tänka logiskt. Rationalismen ser lärande som en fråga om 

hur människor tänker.8 Aristoteles argumenterade för att lärande nås via fysiskt 

arbete, genom att omsätta idéer till handling och praktiskt utförande. Kort sagt, 

kunskap nås via erfarenhet av något. Denna idétradition kallas för empirismen.9   

2.2. Lärandeteorier 
Utifrån de rationalistiska och empiristiska traditionerna utvecklades flera olika 

lärandeteorier – det vill säga teorier om hur undervisning bör bedrivas och hur den 

ska bedömas.10 För denna undersökning kommer fyra teorier att behandlas: 

behaviorismen, kognitivismen, pragmatismen och det sociokulturella perspektivet. 

Teorierna är väl etablerade och utgör en viktig del av utbildningen till att bli lärare.11 

De kan delvis inordnas under rationalismen och empirismen, men teorierna skiljer 

sig även åt sinsemellan. Teorierna behöver inte nödvändigtvis ses som motsättningar 

till varandra, de kan också ses som ett komplement för varandra, då de förklarar olika 

aspekter av lärande.12 Nedan följer en redogörelse av ovan nämnda teorier. 

Behaviorismen  

Denna teori tillhör den empiristiska idétraditionen. Enligt tänkare i den 

behavioristiska läran föds människan som ett oskrivet blad, och utvecklas sedan till 

                                                             
7 Bron (2011) s. 28-30, Phillips (2014) s. 162-163, Säljö (2011) s. 162 
8 Kroksmark (2011) s. 40-48, Säljö (2011) s. 161 
9 Kroksmark (2011) s. 88-94, Säljö (2011) s. 162 
10 Imsen (2005) s. 56-57, Säljö (2011) s. 161 
11 Teorierna används vid utbildning av lärare vid Umeå universitet i kursen Undervisning och lärande 

- läroplansteori och didaktik. 
12 Imsen (2005) s. 201 
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att bli en produkt av sina omständigheter, det vill säga uppfostran och erfarenheter. 

Vetenskapligt innebär detta att människan ses som ett biologiskt objekt, där tankar 

och känslor inte är annat än kemiska reaktioner och människan följer fysiska lagar. 

Genom att förstå hur människan fungerar rent biologiskt och kemiskt, kan 

människan också formas, det vill säga läras in i vilken riktning som helst.13  

Ivan Pavlov är en känd teoretiker tillhörande den behavioristiska traditionen, och 

hans experiment – ofta kallat för experimentet med Pavlovs hundar –  gick ut på att 

härleda beteenden som en följd av betigning. I Pavlovs studie av hundar undersöktes 

om man kan betinga hundarna till att associera en händelse med en annan. 

Hundarna fick höra ljudet av en klocka innan de matades. Klockljudet i sig blev 

tillslut ett stimulus som gav upphov till en respons, nämligen att hundarna började 

utsöndra saliv. Genom att kontrollera stimuli och respons ansågs hundar, och 

därmed även människor, lära sig olika beteenden. Detta kallas även för 

associationistiskt lärande.14  

Enligt behaviorismen är betigning grunden för människans invanda beteenden och 

utveckling. Det innebär att människor inte har någon egen inneboende styrning av 

beteende och utveckling. B. F. Skinner kom att utveckla Pavlovs upptäckter om 

stimuli och respons. Vidare utvecklade Skinner de empiristiska tankegångarna och 

delade upp människans beteenden i vad som skulle kunna kallas för delmoment.15 

Mer sofistikerat lärande sker stegvis, och genom att förstärka vissa beteenden - 

genom exempelvis belöningar - kan människan formas till att upprepa ett visst 

beteende. På samma vis kan också beteenden som redan är invanda suddas ut, eller 

utsläckas, exempelvis genom straff.16  

Behaviorismens kunskapssyn är atomistisk, vilket innebär att människans 

kunskaper och färdigheter är uppbyggda av enskilda beteenden. Dessa beteenden i 

sin tur kan delas upp i mindre beståndsdelar som förstärks och formas. Detta kallas 

för utbildningsteknologi, att bryta ner komplexa beteenden i delbeteenden som 

eleverna sedan lär in en i taget.17 I en skolsituation kan detta liknas med det sätt med 

vilket elever lär sig multiplikationstabellerna. Genom positiv återkoppling 

(förstärkning) från läraren när eleverna svarar rätt formas de till att tillslut kunna 

tabellerna utantill.  
                                                             
13 Imsen (2005) s. 38-39 
14 Säljö (2011) s. 163 
15 Hassan (2011) s. 330 Säljö (2011) s. 164 
16 Ibid.  
17 Stemmer (1990) s. 307-308, Säljö (2011) s. 165 
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   Med tiden kom forskare fram till betydande kritik mot behaviorismens 

utgångspunkter. En del av kritiken utgår från att det är relativt få mänskliga 

beteenden som så enkelt grundar sig i att ett stimuli ger upphov till en respons; 

istället kan man tänka sig att andra faktorer påverkar inlärning, såsom den 

sociokulturella omgivningen och individuella egenskaper.18 En tongivande kritiker, 

Noam Chomsky, menade att teorin dessutom inte kan förklara uppkomsten eller 

utvecklingen av språk.19 Samtidigt menade andra, såsom Nathan Stemmer, att 

behaviorismen förespråkar en uppdelning av inlärningsmoment samt upprepning av 

desamma och på så sätt är applicerbar på språkinlärning.20  

Om människan är ett resultat av tidigare erfarenheter, kan människan inte heller 

lära in något helt nytt som exempelvis språk, enligt Chomsky. Chomsky menade att 

människan hela tiden utvecklar nya sätt att tala på. Det innebär att människors nya 

sätt baseras på sådant som de aldrig hört tidigare, något han menade var en form av 

kreativitet. Således motsäger Chomsky inlärningens möjligheter enligt 

behaviorismen. På liknande vis kan alla former av kreativt nytänkande ses som något 

som behaviorismen har mycket svårt att förklara bakgrunden eller orsakerna till. Om 

inlärning är ett resultat av upprepning av tidigare beteenden blir nya beteenden svåra 

att förklara. Chomsky menade att människan är en tänkande varelse, kapabel till 

analytisk förmåga som kanske inte yttrar eller visar sig i ett nytt beteende. Kritiker 

som Chomsky kom att se människan som en mer kognitiv varelse vilket i sin tur gav 

upphov till en mer rationalistiskt kunskapssyn.21 

Kognitivismen  
Den rationalistiska kunskapssyn som främst kom att förknippas med forskaren Jean 

Piaget kallas för kognitivismen. Som namnet avslöjar menade Piaget, och andra 

rationalister med honom, att människan är en tänkande varelse, kapabel till att på 

egen hand resonera och utveckla nya förmågor. Piaget intresserade sig för barns 

kognitiva utveckling, och inte lika mycket för lärande. Kognitivismen som teori är 

konstruktivisitsk i bemärkelsen att människan skapar och konstruerar kunskap och 

därmed synen på sin egna verklighet. Genom att observera omvärlden, inhämta och 

bearbeta information formar vi själva synen på vår omgivning.22 Detta kallas även för 

                                                             
18 Imsen (2005) s. 201, Hassan (2011) s. 330 
19 Säljö (2011) s. 165-166  
20 Stemmer (1990) s.307 
21 Säljö (2011) s. 165-166 
22 Hassan (2011) s. 335, Imsen (2005) s. 47-48 
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assimilering, och innebär att eleven tar del av ny information och bygger på redan 

befintlig kognitivt.23 Samtidigt är kunskapen i sig inte definitiv, utan människan är 

även kapabel till ackommodation - det vill säga att ändra vårt sätt att tänka och lära 

om. När ny kunskap inhämtas som går stick i stäv med något människan redan lärt 

sig revideras kunskapen och konstrueras till något nytt.24 Piaget är kanske mest känd 

för sin stadieindelning av barns kognitiva utveckling.  

Enligt Piaget kan människans utveckling delas upp i olika stadier: 

1) Den senmotoriska stadiet (0-2 år). Barnet utvecklar motoriska förmågor 

och lär sig tolka sinnesintryck. 

2) Den preoperationella perioden (2-7 år). Barnet utvecklar sitt språk och 

kommer till insikt om hur språket kan representera världen.  

3) De konkreta operationernas period (7-12 år). Logiskt tänkande utvecklas 

samt förmågan till att tänka ur olika perspektiv.  

4) De formella operationernas stadium (12 år – ca 16 år). Här utvecklas 

barnets/elevens personlighet och förmågan till att ackommodera fördjupas, 

dessutom blir individen kapabel till abstrakt och symboliskt tänkande. 

Människan kan härefter tänka både hypotetiskt och analytiskt om omvärlden 

och om andra människor.25 

   Även om Piagets tankar om kognitivismen kom att få inflytande i många 

läroplaner runt om i Europa så finns det också problem med hur teorin kan 

appliceras på utbildning. Kognitivismen förespråkar elevaktiv undervisning och är 

skeptisk till föreläsningsbaserad undervisning, vilket innebär att lärarens roll tonas 

ner. Synen på elevers utveckling enligt stadieindelningen ovan medför att läraren mer 

väntar in en elevs utveckling istället för att stimulera och hjälpa till att forma den. 

Vidare ses kunskap inte som produkten av lärande utan som av personlig utveckling. 

Till skillnad från verkligheten, menar Piaget att utvecklingsstadierna är 

förutbestämda till en viss ålder snarare än en process som sker över hela livet.26  

En annan kritik som framförts mot kognitivismen är av normativ karaktär. Piagets 

urval av barn att studera skedde i Schweiz. Kritiker menar att barn från olika kulturer 

och samhällen uppfostras och tar intryck av olika värderingar och att deras 

kunskapsinhämtning och utveckling därmed kommer skilja sig. Piaget såg det 

                                                             
23 Halldén (2011) s. 132-133, Hassan (2011) s. 336  
24 Halldén (2011) s. 140-141 
25 Kroksmark (2011) s. 420-425, Säljö (2011) s. 167-168, Hassan (2011) s. 336 
26 Hassan (2011) s. 336, Säljö (2011) s. 168-169 
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matematiska tänkandet som det mest utvecklade, medan andra kulturer kan se andra 

former av tänkande som mest utvecklade.27 Ytterligare kritiker menar att 

stadieindelningen i sig är hämmande, då de anser att människors utveckling inte är 

låst till olika faser som alla går igenom, utan att utveckling är påverkbar av 

omgivningen och människor runt omkring oss,28 vilket leder oss in på nästa teori.  

Pragmatism 

Pragmatismen, och även det sociokulturella perspektivet, har en mer abstrakt syn på 

kunskap än behaviorismen och kognitivismen.29 John Deweys pragmatiska 

perspektiv på lärande har haft en stor påverkan på utbildningsväsendet i bland annat 

Sverige. Den nuvarande svenska läroplanen har gått från att betona kunskaper till att 

betona förmågor.  

I ett samhälle med ett stort informationsflöde är det viktiga för elever inte att 

memorera och reproducera kunskap, utan att kunna sålla, kritiskt granska och 

använda sig av kunskap. Utbildning bör sättas i förhållande till det sociala och 

kommunikativa sammanhang som den bedrivs i, det vill säga till samhället i stort. Då 

samhället förändras med hjälp av bland annat informationsteknologi, måste skolan 

anpassa sig och fokusera på att hjälpa elever till att erhålla förmågor som innebär att 

de på egen hand senare kan ta till sig kunskap, i sammanhang utanför skolan.30  

I linje med sådana tankar menade Dewey att skolan bör fostra eleverna till 

demokratiska medborgare, vilket naturligtvis inkluderar att rusta eleverna till att 

delta i samhället. För att kunna delta i ett demokratiskt samhälle behöver varje 

person ha förmågan att ta till sig, granska och värdera information. Ett problem 

enligt Dewey är när det uppstår ett glapp mellan teori och praktik, vilket är vanligt i 

en undervisningssituation. Skolans uppgift är att överbrygga glappet via elevaktiva 

uppgifter som utgår ifrån elevernas erfarenheter kopplat till samhället i stort.31 

Skolan, enligt Dewey, bör således arbeta elevaktivt, via exempelvis grupparbeten. Via 

problem- och frågeformuleringar övar elever till att omvända något okänt till något 

förståeligt, ofta via ett användande av pedagogiska verktyg, informationssökande och 

diskuterande. Genom att eleverna arbetar tillsammans utbyts erfarenheter och 

                                                             
27 Halldén (2011) s. 135-136, Säljö (2011) s. 166-169 
28 Säljö (2011) s. 168-169 
29 Kroksmark (2011) s. 374, Säljö (2011) s. 173-175 
30 Kroksmark (2011) s. 374, Sundgren (2011) s. 104-105, Säljö (2011) s. 169-171 
31 Egidius (2009) s. 66-67, Sundgren (2011) s. 112-113 
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kunskap, och eleverna tränas i att jämföra och förstå andra perspektiv än deras 

eget.32  

Uttrycket learning by doing sammanfattar Deweys syn på både kunskap och 

lärande. Skolan och utbildning bör fokusera på praktiskt handlande, då studier har 

visat att människor har lättare att förstå och tillämpa kunskap när det sätts i ett 

sammanhang. Exempel på sådana studiers resultat är att människor har lättare att 

kunna tillämpa de fyra räknesätten när de befinner sig i en mataffär för att handla, än 

när de ställs inför liknande problem skriftligt som ska besvaras med papper och 

penna.Utbildningen måste sättas i ett sammanhang som eleverna känner igen sig i.33  

Kritiken mot pragmatismen menar att denna kunskapssyn hanterar kunskap som 

något relativt, på bekostnad av sann kunskap. Kritiken mot den svenska ”flumskolan” 

är ett sådant exempel.34 Pragmatikers svar på sådan kritik är att utbildningsväsendet 

måste ta avstamp i och anknyta till elevers verklighet och det samhälle de lever i. Om 

gapet mellan utbildningen och dess kunskapsmål och människans vardagsliv blir 

alltför stort gör sig utbildningsväsendet en otjänst genom irrelevans. Andra 

pedagogiska forskare använder sig av liknande grundförutsättningar som Dewey.  

Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet på lärande har framför allt sitt ursprung i Lev 

Vygotskijs arbeten.35 Vygotskij var en pedagog som levde och verkade i Sovjetunionen 

på 1920- och 30-talen. Likt Dewey betonade Vygotskij elevaktiva metoder och vände 

sig emot tankar som kännetecknas som behavioristiska.36 Vygotskij ansåg att 

kunskap är en social konstruktion präglad av kultur och tillägnas bäst via social 

kommunikation, det vill säga mellan individer i samspel.37 En del av Vygotskijs teori 

byggde på att skilja mellan lägre och högre psykologiska funktioner.38 De lägre 

psykologiska funktionerna kan påverkas, formas och utvecklas av betingning, medan 

de högre inte kan det. Exempel på en högre psykologisk funktion är språkutveckling 

och språkanvändning, men även kreativitet är en högre psykologisk funktion som 

inte kan utvecklas med hjälp av betigning. Till skillnad från kognitivismen menar 

Vygotskij att lärande föregår utveckling, och inte tvärtom om (se Piagets steg för 

                                                             
32 Sundgren (2011) s. 106-107, 109, Säljö (2011) s. 173-174 
33 Sundgren (2011) s. 110, Säljö (2011) s. 171, 175  
34 Säljö (2011) s. 175 
35 Jakobsson (2012) s. 153 
36 Lindqvist (1999) s. 72-73, Säljö (2011) s. 177 
37 Imsen (2005) s. 50-51 
38 Jakobsson (2012) s. 153 
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kognitiv utveckling ovan).39 De högre psykologiska funktionerna kan inte utvecklas 

via betingning enligt Vygotskij.  

De psykologiska funktionerna utvecklas enligt Vygotskij via social interaktion, 

vilket innebär att vi människor approprierar (tar till oss) andra människors sätt att 

tänka via samspel med varandra. Vidare använder vi oss av ”medierande redskap”40 

som verktyg när vi approprierar ny kunskap av varandra. Medierande redskap är 

enligt Vygotskij antingen mentala eller fysiska verktyg som hjälper oss att ta till oss 

och använda information. Exempel på mentala medierande redskap är språket (eller 

alfabetet), som inte bara hjälper oss att kommunicera med varandra utan även 

hjälper oss att tänka. Fysiska medierande redskap är exempelvis miniräknare. Både 

mentala och fysiska medierande redskap är kulturellt betingade, det vill säga är 

skapade inom olika kulturer och fyller olika syften.41 De viktigaste medierande 

redskapen enligt Vygotskij är språket.  

Språket används därmed både utåt mot andra – kommunikativt - och inåt - som 

ett redskap för tankar. När en person approprierar exempelvis språk - lär sig tala och 

skriva - är detta synonymt med lärande. Approprieringen sker dock stegvis, och 

människan upptäcker något succesivt. När vi blivit förtrogna med något, exempelvis 

språket, gör vi det till något eget, som vi även kan utveckla.42  

Vygotskij förespråkar således likt Dewey att utbildning bör ske i samspel med 

andra.43 Samtidigt lägger Vygotskij en något större vikt vid att andra också måste 

vara mer kunniga människor, som kan förmedla fler verktyg och ge elever en chans 

att utvecklas. Läraren ska agera som en brygga mellan vardagens verklighet, begrepp 

och vetenskapen. Den främsta uppgiften för läraren är att, via kommunikation, 

utvidga elevens världsbild och möjliggöra för eleven att appropriera fler perspektiv 

och mer information. Det avstånd i kunskap som finns mellan den som lär sig (elev) 

och den som lär ut (lärare) kallar Vygotskij för ”den närmaste utvecklingszonen”.44 

Denna utvecklingszon är vital för lärande, menar Vygotskij. Människor har en 

förmåga att lära sig nya saker ensamma, men förmågan att appropriera ny kunskap 

är mycket högre tillsammans med andra - som med läraren exempelvis. Vygotskij 

ansåg att människan hela tiden lär sig av andra människor och därför befinner sig i 

                                                             
39 Säljö (2011) s. 177-180 
40 Jakobsson (2012) s. 153, Kroksmark (2011) s. 450-451 
41 Säljö (2011) s. 177 
42 Kroksmark (2011) s. 450-451, Säljö (2011) s. 178 
43 Lindqvist (1999) s. 73 
44 Jakobsson (2012) s. 159 
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en konstant utveckling. Det som utbildningsväsendet bör fokusera på är således att 

effektivisera denna utveckling, vilket är ett tillvägagångssätt som fått stor 

genomslagskraft.  

Kritik mot Vygotskijs teorier och det sociokulturella perspektivet har varit svårt att 

hitta i litteraturen. Många forskare och författare lutar sig på bland annat mot Säljös 

beskrivning av Vygotskijs teorier (jmf. Forsell och Kroksmark). Säljö i sin tur är 

professor och har forskat i sociokulturell teori vid Göteborgs universitet och kan 

därför i viss mån förefalla som partisk.45 Exempelvis förekommer ingen kritik mot 

det sociokulturella perspektivet i Säljös kapitel om de olika lärandeteorierna i 

antologin Allmändidaktik – vetenskap för lärande (2011), trots att Säljö tar upp 

kritik mot de övriga lärandeteorierna.   

En kritik mot det sociokulturella perspektivet skulle kunna vara vara riktad mot 

dess relevans i förhållande till lärande och bedömning i skolan. Det sociokulturella 

perspektivet försvårar konstruktionen och bedömningen av examinationer då 

individuella tester sker utan möjlighet till social interaktion. En bedömningsprocess 

enligt sociokulturell teori skulle främst förorda kollektiva examinationer, vilket inte 

alltid kan genomföras i svensk skola då eleverna i slutändan måste bedömas 

individuellt och på individuell grund. Det är med utgångspunkt i nämnda teorier som 

tidigare forskare studerat lärares kunskapssyn och bedömning. 

2.3 Tidigare forskning 
För lärare är det viktigt att prov ger ”tillförlitlig information om det man vill veta, och 

tillräckligt mycket information för att man ska kunna göra en relevant bedömning av 

resultatet”.46 Ett exempel på en studie av lärandeteoriers tillämpning i praktiken har 

gjorts av O.A. Hassan. Hassan studerade år 2011 lärandeteorier från 

ingenjörsutbildningars perspektiv i syfte att förankra relevanta bedömningsmetoder 

med studerade lärandeteorier, utifrån deras teoretiska och praktiska tillämpning. I 

studien undersöks behaviorismen, kognitivismen samt de kulturhistoriska respektive 

sociokulturella perspektiven. Hassan konstaterar att behaviorismen i stor sträckning 

gör sig gällande i ingenjörsutbildningar47, det vill säga utbildningar som präglas av 

matematik och fysik. Vidare tar Hassan fram det han menar är den mest lämpliga 

metoden för bedömning och examination inom ingenjörsutbildningar. 

                                                             
45 Kroksmark (2011) s. 630 
46 Wikström (2011) s. 235 

47 Hassan (2011) s. 330-331 
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Hassans slutsats är att den optimala inlärningsmetoden för ingenjörsutbildningar 

är en integrerad metod med kognitiva metoder, sociala variabler och behavioristiska 

element. Enligt Hassan skulle detta kunna struktureras på sådant sätt att 

bedömningsmomenten: 

• är tydliga i förhållande till den undervisningsmetod som läraren tillämpar; 

• är tillräckligt tydliga i förhållande till kursens förväntade resultat och 

bedömningskriterier; 

• utvärderas kontinuerligt av studenter och lärare för att höja kvalitet och resultat 

på inlärning för att vara tillförlitliga, rättvisa, flexibla och lämpliga; 

• har ett innehåll och instruktioner som är tydliga, övergripande och korrekt 

presenterade; 

• följer kursens nivå och elevernas kognitiva utveckling.48 

Utifrån Hassans forskningsstudie går det att dra slutsatsen att det är möjligt att 

tillämpa olika lärandeteorier i ingenjörsutbildningens olika moment. Dock kan man 

fundera över om detta gäller endast för särskilda ämnen eller discipliner inom 

högskolan. Intressant vore att studera huruvida lärare faktiskt tillämpar 

lärandeteorier i sin undervisning på lägre utbildningsnivåer, såsom i högstadiet och 

gymnasiet. 

Tidigare lärarstudenter har studerat huruvida lärare arbetar efter eller påverkas av 

lärandeteorier i sitt yrkesutövande. Dåvarande lärarstudenterna Anna Feldt och 

Rebecca Guerra undersökte 2011 om spår av lärandeteorier gick att identifiera i 

lärares praktiska arbete i högstadiet och gymnasiet, samt huruvida lärare var 

medvetna eller inte om de i sin yrkesutövning arbetade efter någon eller några 

specifika lärandeteorier. I deras studie kom författarna fram till att olika lärare 

arbetade efter olika lärandeteorier och att lärare även var mer eller mindre medvetna 

om att de använde sig av olika lärandeteorier. Då Feldt och Guerra studerade lärare 

inom både högstadiet och gymnasiet fann de även ett samband i att lärare för lägre 

åldrar var mer medvetna om att de arbetade efter en lärandeteori än lärare för högre 

åldrar.49 Detta skulle kunna följa av att lärare som undervisar för högre åldrar och 

högre utbildningssteg har mer ämneskunskaper och därmed fokuserar på innehållet i 

undervisningen snarare än pedagogiken bakom den. Det skulle därför vara av 

                                                             
48 Hassan (2011) 338 
49 Feldt och Guerra (2011) s. 37 
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intresse att studera hur kopplingen mellan lärares kunskapssyn och deras 

examinationsmaterial på gymnasiet ser ut. 

Ett sådant exempel studerades av de tidigare lärarstudenterna Roger Eklund och 

Anna Hallberg år 2007. Eklund och Hallberg studerade sambandet mellan lärares 

kunskapssyn och deras examinationsmaterial via intervjuer och innehållsanalyser av 

examinationsmaterial. I deras studie kopplas kunskapssynen till lärandeteorier och 

hur lärarna konstruerat och bedömt prov i matematik på gymnasiet. Eklund och 

Hallberg kom även fram till att olika lärare arbetar efter olika lärandeteorier, vilket i 

sig kan påverka likvärdigheten i skolan. De kom även fram till att de flesta prov var 

präglade av ett behavioristiskt tankemönster, vilket ibland, om läraren i fråga präglas 

av en annan kunskapssyn än behaviorismen, innebär att enskilda lärare 

lärandeteoretiskt sett arbetar efter en kunskapssyn i sin undervisning och en annan i 

sin bedömning. Resultaten visar på att synen på kunskap skiljer sig åt i 

undervisningen i relation till bedömning av undervisning.50  

Samtidigt är det viktigt att notera de förändringar som skett sedan Feldt och 

Guerras  och Eklund och Hallbergs  undersökningar genomfördes år 2011 respektive 

2007. Sverige fick en ny läroplan för grundskolan och gymnasiet 2011.51 Den tidigare 

läroplanen från 1994, som var i bruk vid ovanstående studiers genomförande, hade 

tidigare kritiserats för att vara för otydlig vad gäller kunskaper. Läroplanen från 1994 

hade mer tolkningsutrymme än vad läroplanen från 2011 har.52 Till skillnad från den 

tidigare läroplanen har den nya som syfte att bland annat tydliggöra kunskapskraven 

och betygsättning för att öka likvärdigheten vad gäller kunskap och bedömningar.  

Det var med utgångspunkt i den tidigare forskning som beskrivits ovan och det 

faktum att svensk skola fick en ny läroplan 2011 som jag valde att studera hur 

samhällskunskapslärare på en gymnasieskola ser på lärandeteorier och huruvida de 

tillämpar dem i praktiken, via examinationsmaterial. Förutom att min undersökning 

genomförs när en ny läroplan är i kraft skiljer sig denna från Feldts och Guerras på 

det viset att kunskapssynen i undervisning jämförs med den kunskapssyn som 

examinationsmoment präglas av. Därför har jag även valt att innehållsanalysera 

examinationsmaterial för samhällsvetenskapliga ämnen i syfte att identifiera 

eventuella spår av lärandeteorier, till skillnad från Eklund & Hallberg som 

innehållsanalyserade examinationsmaterial för matematik. 

                                                             
50 Eklund och Hallberg (2007) 
51 Lgr 11 och Gy 11 
52 Eklöf (2011) s. 76 
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3. Metodologiska avvägningar 

För att beskriva de metodologiska avvägningar som gjorts inom ramen för denna 

studie följer en djupdykning i mitt val av forskningsdesign och metod, en 

operationalisering av lärandeteorierna inom denna studie, en redogörelse för mitt 

urval av lärare och hur jag valt intervjuschema samt en redogörelse för 

innehållsanalysen av examinationsmaterial.  

3.1. Forskningsdesign 
I syfte att besvara frågeställningarna för denna undersökning – vilken syn på 

kunskap lärare har, hur de ser på kunskap i utformningen av examinationsmoment 

samt vilka lärandeteorier som kan spåras i lärarnas examinationsmoment – har jag 

valt att göra en kvalitativ studie. En kvalitativ studie kännetecknas av en fördjupning 

i studieobjektet, där man tolkar och teoretiserar kring en studies data, vilken ofta 

bygger på ”ett samspel mellan individer och inte företeelser”.53  

Jag har studerat ett mindre urval av lärare och deras syn på kunskap samt 

utformning och bedömning av examinationsmoment. Därför har jag valt att utifrån 

intervjuer med ett antal lärare och analys av deras examinationer söka bedöma 

lärarnas efterlevnad av lärandeteorier i deras examinationsmoment. Därmed är syftet 

med intervjuerna att försöka utreda om lärarna kan tänkas kännetecknas av någon 

eller några specifika lärandeteorier.  

Fördelar med en att genomföra djupgående intervjuer med lärare är att det på så 

sätt går att fånga deras syn på kunskap samt deras uppfattningar av hur de 

konstruerar och bedömer examinationer. Då intervjuerna inte explicit handlar om 

lärandeteorier är det således utifrån mina tolkningar av intervjusvaren som 

lärandeteorierna härleds, och inte utifrån lärarna själva. Detta för att undvika att 

någon eller några lärare ska tänka på lärandeteorierna när de intervjuas och påverkas 

av detta.  

Visserligen skulle studien i sin helhet kunna göras i större utsträckning, och på så 

sätt bli mer utförlig och översiktlig, men med tanke på det begränsade tids- och 

rumsutrymmet anser jag att undersökningen ändå har möjlighet att dra slutsatser i 

förhållande till samhällskunskapslärares efterlevnad av lärandeteorier i 

undervisningen och examination. Det finns även en möjlighet att andra teorier om 

undervisning och kunskap skulle kunna appliceras på denna undersökning och på så 

                                                             
53 Bryman (2011) s. 340-341 
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sätt fördjupa densamma. Jag har valt att göra en avgränsning till de fyra 

lärandeteorierna för denna undersökning: behaviorismen, kognitivismen, 

pragmatismen och det sociokulturella perspektivet. 

3.2. Metod 
Det är viktigt att ifrågasätta studiers validitet och reliabilitet. Enligt författarna 

Teorell och Svensson (2007) är det centralt att utgå från studiens validitet – det vill 

säga säkerställa att rätt saker undersöks – och reliabilitet – det vill säga säkerställa 

att studiens mått skulle kunna användas på samma sätt i en annan studie.54 I 

praktiken innebär det att varje studie behöver tydliga syften och mål, samt att man 

operationaliserar – konkretiserar - studiekriteriet. För att studien ska ha så god 

validitet som möjligt har jag valt att intervjua och bedöma mina studieobjekt (lärare 

och prov), vilket innebär att jag får tillgång till förstahandskällor. På så sätt har jag 

tillförlitliga källor, även om man kan tänka sig att lärarnas uppfattning av 

examinationsmaterialet och deras faktiska examinationsmaterial kan skilja sig åt. 

Således har jag relativt god validitet. Däremot skulle man kunna diskutera 

reliabiliteten i denna studie då det går att ifrågasätta intervjuernas objektivitet. Dels 

eftersom jag har en yrkesmässig relation till intervjusubjekten (lärarna), och dels på 

grund av såväl deras tolkningar av hur de undervisar respektive utformar 

bedömningsmaterial som huruvida mina tolkningar av deras svar är objektiva. 

Utifrån lärarnas svar kan flera, ibland alla, lärandeteorier för denna undersökning 

härledas. Detta sannolikt på grund av att de flesta lärare, inklusive de som interjvuats 

för denna undersökning, arbetar diversifierat. På så vis har flera lärandeteorier 

kunnat identifieras hos respektive lärare. Jag har för denna undersökning sökt 

identifiera inte bara en, utan flera lärandeteorier hos de lärare som intervjuats, för att 

kunna rangordna teorierna efter vilken som gjorde sig mest hörd, eller kunde 

identifieras mest frekvent. Ett sådant förfarande kan präglas av subjektivitet samt 

påverkas av vilken riktning intervjun tog. Då denna studie främst fokuserar på 

skillnader på vad lärare säger och på hur de utformar sina examinationer, snarare än 

skillnader mellan lärare, är förhoppningen att detta inte ska påverka 

undersökningens resultat alltför mycket.  

För denna undersökning valde jag att studera gymnasielärares, inom ämnet 

samhällskunskap, efterlevnad av lärandeteorier baserat på fyra olika lärandeteorier 

som är framträdande i den teoretiska diskursen kring lärande. Utgångspunkten för 

                                                             
54 Teorell och Svensson (2007) s. 57 
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min studie var att lärares examinationsformer i praktiken inte styrs av en tydlig 

ambition att tillämpa ett särskilt lärandesätt. Istället arbetar många lärare utifrån de 

premisser och den tidsåtgång som momenten tillåter.55  

Eftersom undersökningen som ligger till grund för uppsatsen är tidsbegränsad har 

jag valt att begränsa min undersökning till några parametrar. Dels valde jag att 

undersöka lärare inom mitt framtida undervisningsämne, varför endast 

samhällskunskapslärare tillfrågades till studien. Dels valde jag att fråga ett begränsat 

antal lärare, endast fyra, och vidare begränsat studien till endast ett 

examinationsmoment inom samhällskunskap 1-2. För att kunna analysera 

intervjusvaren har jag operationaliserat de teorier jag använder mig av i studien. 

Detta för att studien ska ha så tydliga mått som möjligt (med hjälp av 

teoriförklaringar och tydliga frågor inför intervjuerna), och därmed kunna göras om 

med samma resultat – något som kännetecknar god reliabilitet.  

När det gäller urvalet av ett examinationsmaterial har jag för denna undersökning 

frågat lärarna om att själva ta fram en examination som de är nöjda med. På så sätt 

kan man tänka sig att kriteriet för validitet följs. Lärarna fick välja ett 

examinationsmaterial som de ansett vara effektivt vad gäller utvärderingen av 

elevernas kunskaper och förmågor. Att lärarna valt att lämna över just det material 

som denna undersökning fått ta del av gör att materialet kanske kan ses som något 

mer representativt för respektive lärare än det material lärarna valde bort.  

3.3. Forskningsetiska principer 
De forskningsetiska principerna - informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet - kan ses som ett regelverk i syfte att 

undvika kränkningar eller annan sort av psykisk ohälsa hos de personer som 

inkluderas och/eller undersöks i studien.56 I denna undersökning har jag tagit de 

forskningsetiska principerna i beaktande.  

Informationskravet stipulerar att de som deltar i studien ska veta vad studien 

handlar om, och vilken del i studien som deras medverkan står för. Vidare skall de 

deltagande känna att deltagande är frivilligt.57 Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna måste ge sitt samtycke för medverkan i studien. Vidare innebär kriteriet 

att deltagare när som helst ska kunna avbryta sitt deltagande utan att detta ska 

                                                             
55 Hassan (2011) s. 338 
56 Vetenskapsrådet (2002) s. 5 
57 Ibid. s. 7 
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medföra deltagaren några negativa följder.58 Enligt konfidentialitetskravet ska 

deltagarna för studien förbli anonyma och att tystnadsplikt råder mellan deltagarna 

och forskaren om deras medverkan.59 Avslutningsvis innebär nyttjandekravet att 

information, data, dokument eller andra uppgifter som samlats in för 

undersökningens syfte inte får säljas eller föras vidare för annat bruk. Om så är fallet 

bryts inte bara nyttjandekravet utan även samtyckeskravet.60  

De lärare som deltagit i denna undersökning har kännt till undersökningens syfte 

och deltagit av egen fri vilja efter att ha blivit tillfrågade. För att inte röja de 

deltagande lärarnas identiteter har alias använts: Anna, Berit, Cecilia och David. 

Namnen har valts utifrån alfabetisk ordning och har ingenting med deltagarnas 

riktiga namn att göra. Elevers examinationsmaterial är enligt svensk lagstiftning 

offentliga handlingar som vem som helst har rätt att begära ut (när väl betyg satts). 

För denna undersökning har dock elevers namn inte inkluderats, då personliga 

uppgifter inte uppfyllt något syfte för studien. Uthämtning och analys av elevernas 

examinationsmaterial bryter inte mot de forskningsetiska principerna av den 

anledning att det rör sig om offentliga handlingar och att ingen elev kan identifieras i 

denna undersökning. Den information som insamlats för undersökningens syfte, det 

vill säga inspelade intervjuer med lärare och elevers examinationsmaterial, har (och 

kommer) endast att användas för denna uppsats. På så vis upprätthålls de 

forskningsetiska principerna för denna undersökning.  

3.4. Operationalisering av lärandeteorier 
I denna uppsats undersöks kunskap utifrån två parametrar: lärares syn på vad 

kunskap är samt hur lärare anser att kunskap bäst förmedlas. Nedan bryts de fyra 

lärandeteorierna ner i konkreta begrepp (ett slags kategorisering av idéer)61 eller 

faktorer (det som påverkar en företeelse) som kan identifieras för respektive teori. 

Operationaliseringen är till stor del byggd utefter mina tolkningar av 

lärandeteorierna. För att uppnå undersökningens syfte delas operationaliseringen 

upp i delar om teoriernas kunskapssyn, konstruktion av examinationsmaterial och 

bedömning. På så vis kan konkreta frågor till lärarna härledas utifrån respektive teori 

och för respektive kategori, samt ligga till grund för innehållsanalyserna av 

                                                             
58 Vetenskapsrådet (2002) s. 9-10 
59 Ibid. s. 12 
60 Ibid. s. 14 
61 Bryman (2011) s. 154 
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examinationsmaterialet. Längst ner i denna del finns även en tabell som 

sammanfattar nämnda teorier (se Tabell 1). 

Behaviorism 
Kunskapssyn: Empiristisk kunskapsyn. Människan föds som ett oskrivet blad, och 

utvecklas sedan till att bli en produkt av sina omständigheter, uppfostran och 

erfarenheter. Via stimuli och respons – klassisk betigning - kan människan formas 

(läras). Utvecklingen kan delas in i delmoment, där formativ bedömning 

(återkoppling) kan användas för att föra eleven framåt.62  

Konstruktion av examinationsmaterial: Uppgiften eller frågorna är konstruerade 

så att eleverna förstår att läraren förväntar sig ett visst svar. Exempel på frågor är 

flervalsfrågor eller moment som eleven redan har övat på och förväntas upprepa. 

Läraren fokuserar på viktiga begrepp och förhållandet mellan dessa.63 

Lärarens bedömning av examinationsmaterialet: Det finns en sanning, ett rätt 

svar. Läraren bedömer hur väl eleverna har lyckats reproducera den kunskap som de 

erhållit, enligt läraren, via undervisningen. 

Kognitivism 
Kunskapssyn: Rationalistisk kunskapssyn. Logiskt tänkande. Konstruktivistisk syn 

på kunskapsgenererande.  

Kontruktion av examinationsmaterial: Examinationsmaterialet, uppgiften eller 

provet, testar om eleverna besitter logiskt och analytiskt tänkande, vilka testas via 

elevers analytiska förmåga.64  

Lärarens bedömning av examinationsmaterialet: Utreder huruvida eleverna har 

uppnått ett visst kognitivt stadium, där det ingår logiskt och analytiskt tänkande.  

Pragmatism 
Kunskapssyn: Betonar förmågor snarare än kunskaper. Förmåga att ta till sig 

kunskap, informationssöka, kommunicera etcetera.  

Konstruktion av examinationsmaterial: Examinationsmaterialet/provuppgiften 

anknyter till något i elevens vardag. En blandning av praktiskt arbete och 

informationshämtande.  Eventuellt grupparbete.  

Lärarens bedömning av examinationsmaterialet: Utreder huruvida eleven har 

visat på de förmågor som efterfrågas. 

                                                             
62 Imsen (2005) s.206-207 
63 Ibid s. 372-376 
64 Ibid s. 207-208 
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Det sociokulturella perspektivet 
Kunskapssyn: Hur väl människan approprierar kunskap från andra människor (tar 

till sig och gör kunskapen till sin egen). Kunskap är socialt och kulturellt betingat och 

i ständig förändring.  

Konstruktion av examinationsmaterial: Grupparbete. Fokus på samtal och 

kommunikation, att se saker från olika perspektiv.  

Lärarens bedömning av examinationsmaterial: Utreder huruvida eleven 

approprierat ny kunskap och kan ta till sig och använda sig av nya 

metoder/perspektiv/verktyg. 

Tabellen nedan (tabell 1) visar på en sammanfattning av operationaliseringarna av 

lärandeteorierna vad gäller synen på kunskap, konstruktionen av 

examinationsmaterial och hur lärare bedömer examinationsmaterial.  

Tabell 1: Operationalisering av lärandeteorierna 

Lärandeteori Kunskapssyn Konstruktion 

av 

examinations-

material 

Lärarens 

bedömning av 

examinations-

material 

Behaviorism Empiristisk  Utformning så att 

eleverna förstår 

exakt vad  läraren 

förväntar sig  

Huruvida eleverna 

har lyckats 

reproducera den 

kunskap som 

förmedlats vid 

undervisning 

Kognitivism Rationalistisk, 

kunskapsgenererande 

Testar logiskt och 

analytiskt 

tänkande 

Utreder vilket 

kognitivt stadium 

eleven befinner sig 

på 

Pragmatism Betonar förmågor Anknyter till 

elevens 

erfarenheter, 

praktiskt arbete, 

ev. grupparbete  

Utreder elevens 

förmågor 

Sociokulturellt 

perspektiv 

Socialt och kulturellt 

betingat 

Grupparbete. 

Fokus på samtal 

och 

kommunikation 

Utreder huruvida 

eleven har tagit till 

sig ny kunskap/ 

perspektiv att 

använda sig av  
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3.5. Urval av lärare och ett semi-strukturerat intervjuschema 
För denna undersökning har ett målinriktat urval på fyra lärare inom 

samhällskunskap på en gymnasieskola i Stockholm gjorts.65 På detta gymnasium 

finns det två programlag, ett naturvetenskapligt och ett samhällsvetenskapligt. Två av 

lärararna som intervjuats arbetar i det samhällsvetenskapliga programlaget, och två 

arbetar i det naturvetenskapliga programlaget. Respektive lärares 

examinationsmaterial har också innehållsanalyserats som ett komplement och 

jämförelse till intervjusvaren (se nedan innehållsanalys). Tre av lärarna är kvinnor 

och en är en man. För denna undersökning kommer lärarna att kallas för Anna, Berit 

och Cecilia och David (på grund av sekretess är namnen fingerade).  Utifrån 

ovanstående operationalisering av lärandeteorierna kunde följande frågor utformas 

för den semi-strukturerade intervjun:  

- Hur länge har du arbetat som lärare?  

- När gick du lärarutbildningen? 

- Varför ville du bli lärare? 

- Hur ser du på kunskap? Vad är kunskap? 

- Hur kan kunskap förmedlas? Vad är din roll som lärare? 

- Hur lägger du upp din undervisning i enlighet med ovanstående svar?  

- Vad är viktigt att tänka på när man konstruerar examinationsmaterial? 

- Vilka former av examinationer anser du bäst visar på elevernas kunskaper?  

- Vid bedömning, vad anser du är skillnaden mellan översiktliga, utförliga 

respektive utförliga och nyanserade svar?  

Då intervjun är semi-strukturerad har ovanstående frågor följts upp med 

följdfrågor, och intervjuaren har varit följsam med vart intervjuobjektet vill ta 

samtalet i syftet att försöka se om någon lärandeteori kunde identifieras. En semi-

strukturerad intervju är en blandning av förberedda intervjufrågor och att 

intervjuaren anpassar sig efter vart den som intervjuas vill ta samtalet. Ovanstående 

frågor har således använts som samtalsämnen som har diskuteras. Detta möjliggjorde 

en djupare studie av hur intervjuobjektet tolkade frågorna, och vidare om vad 

intervjupersonen ville svara på och berätta om, vilket i sin tur använts som 

indikationer på vilken lärandeteori som kan appliceras på respektive 

intervjuperson.66  

                                                             
65 Bryman (2011) s. 434 
66 Ibid s. 413-415 
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De inledande frågorna i intervjuschemat var tänkta som en väg in i samtalet. 

Genom att inleda intervjun med att prata kring hur länge personen i fråga har arbetat 

som lärare och varför personen ville utbilda sig till och arbeta som lärare har ”isen 

brutits”. Dessutom framgår det av dessa frågor vilka läroplaner som lärarna har 

arbetat efter. Frågorna Hur ser du på kunskap, Hur kan kunskap förmedlas och  

Hur lägger du upp din undervisning enligt dessa svar var ett sätt att visa på lärarnas 

syn på kunskap. Vad kunskap är, och vilken roll läraren har vad gäller 

kunskapsförmedling, diskuterades därmed. De olika lärarna betonade här lite olika 

saker, se resultatdel nedan. Frågorna ställdes inte nödvändigtvis i den ordning som 

de står ovan, utan lyftes på något vis där det passade under samtalets gång. De 

avslutande tre frågorna tog samtalet in på synen på examinationsmaterial, hur 

läraren i fråga konstruerar sitt material, vad de tänker att de vill examinera och hur 

de ska examinera något. Den sista frågan visar även den på lärarens kunskapssyn, då 

när lärarna fått förklara vad som är översiktligt respektive utförligt så har olika 

tyngdpunkt lagts vid olika kunskaper och/eller förmågor.  

Intervjuerna har spelats in. Syftet med detta var för att i efterhand kunna 

kontrollera exakt vad som sades, men även hur något sades.67 Intervjuernas längd 

varierade mellan 18 och 25 minuter.  Intervjuer med respektive lärare genomfördes i 

ett sidorum till personalrummet på gymnasieskolan. Intervjuerna spelades in i syfte 

att kunna lyssnas på i efterhand för att mer ingående kunna analysera innehållet. 

Vidare togs anteckningar löpande under intervjun, där lärarens betoningar i samtalet 

skrevs ner.  

I efterhand har inspelningarna av intervjuerna lyssnats på i syfte att analysera dem 

och försöka identifiera om någon eller några lärandeteorier lyste igenom i lärarnas 

resonemang. Identifieringen av lärandeteorier i lärarnas resonemang utgick ifrån hur 

lärandeteorierna operationaliserats, se tidigare avsnitt. Beroende på vad och hur 

lärarna pratade om vad kunskap är eller hur kunskap bäst förmedlas har kopplingar 

gjorts till operationaliseringen av lärandeteorierna, och i de fall där svaren 

överenstämmde med operationaliseringen har en lärandeteori identifierats.  

                                                             
67 Bryman (2011) s. 428 
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3.6. Innehållsanalyser av examinationsmaterial 
Förutom att basera analysen på vad de fyra lärarna svarat under intervjuerna har 

även ett examinationsmaterial – till exempel en redovisning/presentation, en skriftlig 

uppgift eller en salstenta – per lärare samlats in. Avgränsningen för denna 

undersökning sträcker sig till ett examinationsmoment inom ämnet 

samhällskunskap. I anslutning till examinationsmaterialets insamlande har även 

respektive lärares bedömningsanvisning/matriser samlats in i syfte att se hur lärarna 

tänkt kring bedömningarna. Både lärares konstruktion av examinationsmaterial och 

lärarens bedömningsanvisningar har varit i fokus på innehållsanalysen av 

examinationsmaterialet. ”En kvalitativ innehållsanalys är en strategi för sökandet 

efter teman i de data man har som är central för de kodningsmetoder som används 

vid analysen av kvalitativa data…”68 För denna undersökning innebär det att söka 

efter lärandeteorier som har operationaliserats i examinationsmaterial.  

Innehållsanalyserna av examinationsmaterialet har undersökt: 

- Formatet för bedömningen. Exempelvis huruvida elevernas examinerande 

moment varit muntlig presentation, skriftligt prov eller hemuppgift. Vidare 

undersöks huruvida examinationen genomförts i grupp eller enskilt.  

- Innehållet, vad eleverna examineras på. Vad har läraren satt i fokus via 

examinationen, vilka kunskaper och/eller förmågor efterfrågas?  

- Huruvida lärarens bedömningsanvisningar stämmer överens med 

examinationens utformnnig vad gäller format och innehåll. 

Via ovanstående faktorer har respektive lärares examinationsmaterial analyserats i 

syfte att identifiera eventuella spår av lärandeteorier.  

 

                                                             
68 Bryman (2011) s. 506 
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4. Undersökning och analys 

Nedan följer en sammanställning samt en analys av respektive intervju utifrån mina 

tolkningar av intervjusubjektens svar. Därefter följer en innehållsanalys av respektive 

lärares examinationsmaterial samt en sammanställning och jämförelse av lärarnas 

intervjusvar med innehållsanalyserna av examinationsmaterialet.  

4.1. Intervjuer  

Anna 
Anna inledde sin karriär som lärare 1998, men då som obehörig. Anna hade studerat 

till Politices Magister (en magister i statsvetenskap) och tog arbete som mentor för en 

sjätteklassare, som hon sedan även arbetade med i högstadiet. Arbetet som lärare 

tyckte Anna var stimulerande, varför hon läste ett praktiskt pedagogiskt basår - 

dagens KPU - och blev behörig lärare 2001.  

Anna ville bli lärare i spanska och samhällskunskap då hon starkt brinner för dessa 

ämnen, och för att hon tycker att det är stimulerande att arbeta med människor och 

se hur de utvecklas. Under intervjun var just människors utveckling något som Anna 

återkom till, och som hon fann stimulerande. När Annas syn på kunskap 

diskuterades betonade Anna att det är ett vitt och spretigt begrepp, som innebär 

väldigt mycket. Anna poängterade att ju mer människan lär sig, desto  mer inser vi 

hur lite vi egentligen känner till. 

Anna menade också att kunskap är någonting som man har användning av. Att 

hon förutom samhällskunskap också undervisar i spanska präglade kanske hennes 

svar. Vikten av ett stort ordförråd och att kunna använda sina kunskaper i olika 

situationer var något som Anna lyfte fram under intervjun. Kunskap är också något 

som vi ständigt kan utveckla och bygga vidare på, enligt Anna. I svaren kan dels ett 

behavioristiskt, dels ett pragmatiskt perspektiv synas.  

”Om jag tar som spanska som jag har som ett ämne så är ju kunskap att ha ett 

rikt och varierat ordförråd, att kunna uttrycka sig, att kunna använda språket. 

Medan om jag säger kunskap inom samhällskunskap så handlar det mycket om 

att förstå olika begrepp som demokrati.” 69 

När intervjun gick in på hur kunskap bäst kan förmedlas betonade Anna att det är 

viktigt att ta hänsyn till olika förmågor.  

                                                             
69 Intervju med Anna, 23/3-17 
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”Vissa lär sig när jag står och pratar vid tavlan, för andra är det totalt 

meningslöst utan de behöver sitta på ett annat sätt. Och det är det som är 

utmaningen när man är en lärare och 32 elever hur man ska lägga upp […] vissa 

lär sig genom att skriva och anteckna, andra lär sig genom att lyssna, andra lär 

sig genom att diskutera med sina kompisar. […] Det varierar väldigt mycket 

liksom. ” 70 

Följaktligen menade Anna att hon varierar sin undervisning så mycket hon kan, i 

syfte att underlätta för alla elever att någon gång få möjlighet att uppvisa sin kunskap 

via olika sorters förmågor. Ett sådant förfarande skulle kunna härledas till 

pragmatismen, eftersom förmågor betonas samt hur varje elev på bästa sätt tar till sig 

kunskap. 

Något som ofta återkom i Annas beskrivning av hur kunskap kan förmedlas och 

hur hon planerar och undervisar under sina lektioner, var samtalet. Små 

gruppdiskussioner är en metod som Anna finner mycket givande och som även kan 

lyftas upp till diskussion i helklass. Att eleverna ofta får samtala och diskutera kring 

ämnet, eller öva på varandra, kan tillskrivas Vygotskijs teori, det sociokulturella 

perspektivet.  

Vad gäller examinationsmaterialets konstruktion så betonade Anna att det är av 

stor vikt att eleverna förstår vad som förväntas av dem.  

”Utgå från kunskapskraven och försöka ta fram tydliga exempel för eleverna. 

Ibland är det svårt att förstå: vad är utförligt och nyanserat? Och då är det bra 

att kunna ge tydliga exempel.”71  

Enligt Anna ska kunskapskraven vara tydligt föränkrade under hela kursmomentet 

och eleven ska förstå vad som krävs för att nå upp till respektive kunskapskrav. På så 

sätt kan denna syn tänkas präglas av behaviorismen, vilken understryker vikten av att 

elever ska kunna på förhand veta vad som krävs i varje moment.  

Berit 
Berit har arbetat som lärare i 11 år, sedan 2006. Hon valde att läsa lärarprogrammet 

efter att ha påbörjat studier i historia. Det som lockade med läraryrket var att få 

arbeta med Berits favoritämnen, samhällskunskap och historia. När Berit förklarade 

sin syn på vad kunskap är delade hon upp den i praktiska förmågor och abstrakt 

tänkande. 

”Kunskap är att lära sig något nytt. Men sen kan det också handla om att 

utveckla något man redan vet. Det är lättare att tänka på kunskap som något 

                                                             
70 Intervju med Anna, 23/3-17 
71 Ibid. 
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praktiskt. Ett barn som lärt sig cykla har förvärvat en ny kunskap […] det är 

svårare med det abstrakta, om man tänker på samhällskunskap och historia. 

Men det handlar om att bredda sina erfarenheter, det är kunskap. […]  Jag tror 

att de lär sig bra genom att få applicera det som undervisningen behandlar i ett 

sammanhang. […] Eleverna får ut mer av att arbeta i grupp, av att få diskutera i 

mindre grupper och sedan i helklass.” 72 

Praktiska förmågor, såsom att lära sig cykla, är något som människor lär sig via 

praktiska övningar, medan abstrakt tänkande formas via diskussion och 

kommunikation med andra. På så vis präglas Berits kunskapssyn av både 

pragmatismen och det sociokulturella perspektivet. Dessutom menar Berit att 

människan också har en slags naturlig kunskapsutveckling, vilket skulle kunna 

kopplas till ett kognitivistiskt synsätt på kunskap. 

Vad gäller konstruktion av examinationsmaterial betonade Berit att hon alltid 

kopplar det till läroplanen, och hon understryker att det är förmågor som ska 

examineras. Enligt Berit ligger kunskapen eller ren fakta till grund för att kunna 

applicera en teori eller liknande, men det är slutligen förmågan att uträtta något och 

inte kunskapen som examinationen och bedömningen ska präglas av. Att låta 

eleverna få examineras via små seminariegrupper - där de diskuterar ett ämne inom 

exempelvis samhällskunskapen ur olika perspektiv - är enligt Berit en bra metod för 

examination. 

”Jag gillar faktiskt - och det är väl lite för rättningssyftet också - men seminarier, 

att ha det i seminarieform. Där de muntligt får uttrycka sig, och att man sitter 

med lite färre elever och samtalar om någonting. Då tycker jag att man kan 

komma åt kunskaper. […] Då förväntar jag mig att de kan visa på att de har 

kunskaperna, och att de kan presentera det och lyfta och diskutera.” 73   

På så vis får eleverna visa på förmågor muntligt, samtidigt som kunskap kan 

överföras eleverna emellan. Både pragmatismen och det sociokulturella perspektivet 

kan identifieras vid ett sådant förfarande. Vid bedömning betonar Berit att det är 

viktigt att utreda huruvida eleverna har kunnat anamma och tillämpa olika 

perspektiv, utifrån uppgiften, vilket kan härledas till det sociokulturella 

perspektivet.74  

                                                             
72 Intervju med Berit, 28/3-17 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
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Cecilia 
Cecilia har arbetat som lärare i 16 år inom samhällskunskap och svenska. Hon gick ut 

praktisk pedagogisk utbildning 2001 (dåtidens motsvarighet till dagens 

Kompletterande pedagogisk utbildning). Vad gäller synen på kunskap betonade 

Cecilia att kunskap inte är något som man skapar själv, utan det växer fram via 

interaktion med andra via samtalet.  

”Kunskap är att man kan någonting, som man kan använda sig av. […] Och att 

det leder till interaktion med andra människor. Kunskap är ingenting bara för 

mig själv, utan kunskap blir någonting i samband med att man diskuterar och 

pratar med andra. Det är då det blir kunskap. […] Det som gör att det verkligen 

blir kunskap är intryck från andra och erfarenheter. Och även att man får testa 

sin kunskap i ett sammanhang, sin teoretiska kunskap i ett sammanhang. […] Om 

man nu kan skilja kunskap från teori, men den består utav både teori och 

praktik.” 75     

För att verkligen ta till sig den kunskap som en elev har approprierat från andra är 

det viktigt att omsätta den till något praktiskt arbete. Cecilias kunskapssyn präglas 

således av det sociokulturella perspektivet och av pragmatismen.  

När det kommer till examinationsmaterial och bedömning menar Cecilia att elever 

bedöms löpande under lektionernas gång. Alla former av gruppdiskussioner och 

liknande ligger till underlag för bedömning av eleverna. 

”Till examination använder jag främst det som är klassrumsbaserat. Det kan 

vara observationer från mig på lektion. […] De får redovisa något arbete för 

varandra och sådär.” 76 

 Faktumet att Cecilia betonar att eleverna ska arbeta praktiskt samt under 

lektionstid - det vill säga helst inte med hemuppgifter - kan innebära att hennes syn 

på examinationer präglas av pragmatismen. Vad gäller bedömningen av 

examinationerna kan också det sociokulturella perspektivet identifieras, eftersom 

hon menar att eleverna ofta tar till sig kursinnehållet via muntliga gruppdiskussioner, 

i smågrupper eller helklass, och att sådana diskussioner vägs in i Cecilias 

bedömningar.77  

                                                             
75 Intervju med Cecilia, 4/4-17 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
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David 
David gick ut lärarprogrammet 2008, och har således arbetat som lärare i 9 år inom 

samhällskunskap och psykologi. Precis som för Berit var det främst möjligheten att få 

arbeta med de ämnen som lockade honom till att bli lärare. Enligt David är kunskap 

att kunna tillämpa färdigheter på icke förberedda situationer, det vill säga att kunna 

använda sig av en teori i praktiken. 

”Kunskap är när man kan tillämpa […] färdigheter på icke förberedda 

situationer. […] Alltifrån att man sitter på en middag och så gör någon något 

som påminner en om en teori man lärt sig i psykologin, till att man kan 

analysera en situation […] man griper an problematiken och sen tar man in 

massa olika saker man lärt sig och sen har man större förståelse.” 78    

Källan till kunskap, enligt David, är intresse. Om läraren kan skapa ett intresse hos 

eleven för ämnet, kommer eleven att på egen hand lära sig mer - både i och utanför 

klassrummet. Davids syn på kunskap - att när är eleven tar till sig en teori och 

applicerar den på oförberedda situationer - liknas med en kognitivistisk kunskapssyn. 

Detta eftersom en kognitivistisk kunskapssyn präglas av logiskt tänkande och en egen 

kunskapsutveckling, via intresse, är centralt. 

”Blir man intresserad kommer man att lära sig saker hela tiden. Har man en 

nyfikenhet kommer man hänga upp saker man lär sig på vägen som ett slags 

kunskapsnät som man bara får in mer saker i som växer.” 79   

Vidare ansåg David att det är viktigt att knyta an kunskap till verkligheten. Genom 

att låta elever arbeta i grupp, och låta dem diskutera samhällsvetenskapliga frågor, 

exempelvis ideologier, kan en pragmatiskt kunskapssyn också identifieras hos David. 

Det är alltid viktigt att eleverna förstår vilken nytta den kunskap de arbetar med har i 

verkligheten och för deras framtid, enligt David. 

När examinationsmaterial ska konstrueras arbetar David ofta med vad han kallar 

för ”tvåstegsraketer”. Den första delen av examinationen går ut på att redogöra för 

exempelvis ekonomiska teorier, det vill säga ett rent deskriptivt arbete för eleven.  

Efter den första delen erhåller eleven formativ återkoppling av David inför del två. I 

den andra delen av examinationen ska eleven tillämpa, eller identifiera, exempelvis 

ekonomiska teorier i händelser tagna från verkligheten och analysera olika 

situationer utifrån dessa teorier. Eleverna ska i del två använda sig av kunskaper,  

exempelvis om segregationen från del ett, och applicera dessa på en okänd situation. 

                                                             
78 Intervju med David, 31/3-17 
79 Ibid. 
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”Att man både får med det här redogörandet, att de visar att de tagit till sig det 

här stoffet som ingår. Men också att de ska få möjlighet att visa att de har 

förstått det på en högre nivå genom att tillämpa de här egna reflektionerna, egna 

resonemangen, som inte jag har gett dem. Alltså att de har såhär: jag har förstått 

den här teorin och jag har gjort den här reflektionen på segregationen. Och det 

kanske inte jag har bett dem att de ska göra, men de gör det. Och de tillämpar 

teorin på ett korrekt adekvat sätt.” 80    

De förmågor som David därmed kan bedöma är bland annat analytiska förmågor, 

där eleven ur ett resonemang - exempelvis en nyhetsartikel eller ett tal från en 

politiker - kan härleda de teorier de arbetat med under lektionerna. Konstruktionen 

och bedömningen av Davids examinationsmoment präglas således av både 

kognitivism och pragmatism. Att eleven mellan examinationerna får en formativ 

återkoppling från läraren kan i sig ses som ett tecken på det sociokulturella 

perspektivet, det vill säga att eleven ska appropriera den feedback som eleven får från 

del ett i del två. Kognitivismen och pragmatismen är mer tydligt identifierbara än det 

sociokulturella perspektivet, utifrån Davids beskrivning av hans undervisning. Detta 

på grund av att eleverna sällan arbetar eller examineras i grupp, utan mer 

individuellt.81  

Sammanfattning av intervjuer med samhällskunskapslärare 

Tabell 2 nedan visar en sammanställning av lärarnas intervjusvar vad gäller deras syn 

på kunskap, vad de anser är viktigt att tänka på vid konstruerandet av 

examinationsmaterial och vad de anser är centralt vid bedömning av 

examinationsmaterial. Enligt min analys av intervjusvaren kan i Annas svar spår av 

lärandeterorierna behaviorismen och pragmatismen, med inslag av det 

sociokulturella perspektivet identifieras. I Berits intervjusvar kan pragmatismen och 

det sociokulturella perspektivet identifieras, samt inslag av kognitivism. Cecilias svar 

präglas främst av det sociokulturella perspektivet och pragmatismen, medan i Davids 

svar kan främst kognitivismen identifieras med inslag av pragmatismen och det 

sociokulturella perspektivet.  

Nedan följer en sammanfattande tabell av hur lärarna ser på kunskap, hur de 

konstruerar sitt examinationsmaterial och hur de bedömer examinationsmaterialet. 

Lärandeteorierna som har kunnat identifieras listas under respektive kategori.  

 

                                                             
80 Intervju med David, 31/3-17 
81 Ibid. 
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Tabell 2: Resultat av intervjuer med lärarna 

 Kunskapssyn Konstruktion av 

examinationsmate

rial 

Bedömning av 

examinationsmate

rial 

Anna  Behaviorism och 

pragmatism med inslag av 

det sociokulturella 

perspektivet. 

Behaviorism, det ska vara 

tydligt för eleverna vad 

som förväntas av dem.  

Behaviorism, samt inslag 

av det sociokulturella 

perspektivet. 

Berit  Pragmatism och det 

sociokulturella 

perspektivet, men inslag 

av kognitivism. 

Pragmatism, eleven ska 

utveckla en förmåga.  

Det sociokulturella 

perspektivet. 

Cecilia 

 

Det sociokulturella 

perspektivet med inslag av 

pragmatism.  

Pragmatism. Allt 

teoretiskt ska omsättas till 

praktiskt arbete.  

Det sociokulturella 

perspektivet.  

David 

 

Kognitivism och 

pragmatism.  

Kognitivism med inslag av 

pragmatism.  

Kognitivism och 

pragmatism med inslag av 

det sociokulturella 

perspektivet.  
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4.2. Innehållsanalys av examinationsmaterial 

Nedan följer en innehållsanalys av ett examinationsmaterial från respektive lärare, 

vilket ligger till grund för mina bedömningar av hur lärarna utvärderar elevernas 

kunskaper.  

Anna 

Annas examinationsmoment är inom samhällskunskap 2, moment internationell 

ekonomi. Examinationsmomentet är konstruerat i Digiexam, en digital plattform för 

provkonstruktion och genomförande. Eleverna kommer åt provet via sina datorer, 

och när de är inloggade stänger Digiexam ner övriga program samt internetåtkomst 

för att förhindra fusk.  

Examinationsmomentet ämnar testa elevernas kunskaper inom demokrati och de 

mänskliga rättigheterna, samhällens organisation och funktion på lokal och global 

nivå. Detta ska även ske utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare ämnar 

examnationsmomentet testa elevernas kunskaper vad gäller historiska 

förutsättningars betydelse för samhällens organisation och utveckling, samt hur olika 

ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar 

individer, grupper och samhällsstrukturer. Kunskapskraven för Annas 

examinationsmoment är hennes omskrivningar utifrån läroplanens kunskapskrav.  

Uppgiften för examinationsmomentet är följande: ”Diskutera med utgångspunkt i 

de källor som vi arbetat med under momentet hur kaffepriset och kaffeodlarna 

påverkas av förändringar på världsmarknaden. Vilka är de ekonomiska 

förklaringarna till kaffeodlarnas situation? Är Fairtrade en bra lösning eller inte? 

Använd argument från artiklarna. Använd följande begrepp i din diskussion: 

Globalisering Världsmarknadspris Utbud & efterfrågan, Fairtrade/rättvisemärkt, 

BNP & HDI. Hänvisa genomgående i din text till källorna du använder.” Utifrån 

denna uppgift får eleverna skriva en text på max 1000 ord.82  

Då uppgiftsbeskrivningen uppmanar eleverna till att använda sig av källor som de 

använt sig av under undervisningens gång, kan behaviorismen som lärandeteori 

identifieras då det kan tolkas som att eleverna ska reproducera kunskap som har 

förmedlats vid undervisning. Vidare har Anna informerat eleverna i förväg om att 

examinationen kommer att utgå ifrån den internationella marknaden för kaffe som 

                                                             
82 Annas examinationsmaterial i Internationell ekonomi, samhällskunskap 2 



  31 

 

exempel på internationell ekonomi, vilket innebär att eleverna på förhand förstår vad 

läraren förväntar sig av dem.  

I återkopplingarna till eleverna ger Anna sin bedömning och försöker då klarlägga 

huruvida eleverna har lyckats analysera och synliggöra orsak- och 

konsekvenssamband, kausalitet. Detta tankemönster kan identifieras som 

kognitivismen eftersom de förmågor som betonas är av analytisk karaktär. Vidare har 

examinationen och bedömningen av densamma inslag av pragmatismen, då den tar 

avstamp i ”verkligheten”, det vill säga samhället och världen. Dessutom kan 

pragmatismen urskönjas då eleverna ska använda sig av och hänvisa till aktuella 

nyhetsartiklar angående kaffeproduktion.   

Berit 

Berits examinationsmaterial är ett skriftligt prov i samhällskunskap 2 och momentet 

är internationell ekonomi. Provet är konstruerat i Digiexam.  

Provet ämnar testa elevernas kunskaper kring Teorier och ekonomiska 

förhållanden samt Komplexa samhällsfrågor – orsak och konsekvens.83 Dessa 

kunskapskrav är direkt hämtade från Skolverkets och läroplanens kunskapskrav.84  

Provet består av sammanlagt 8 frågor:  

1) (Flervalsfråga) Merkantilism. Kännetecknar den främsta ekonomiska 

modellen från 1600-talet fram till mitten av 1800-talet. Eleverna får sedan 

välja ett rätt svar utifrån tre påståenden som ingående förklarar ekonomiska 

teoriers innebörd. Endast E-nivå kan uppnås.  

2) Förklara vad som skiljer laissez-fairepolitiken och finanspolitik enligt Keynes 

modell? Eleverna får fritt formulera ett svar på upp till 75 ord. A-nivå kan 

uppnås.  

3) Nämn en orsak och en konsekvens av 1:a, 2:a och 3:e globaliseringsvågorna. 

Vad är gemensamt för dessa tre vågor? Eleverna får fritt formulera ett svar på 

upp till 50 ord. A-nivå kan uppnås.  

4) (Flervalsfråga) Terms of trade innebär… Eleverna får välja ett rätt svar utifrån 

tre påståenden som ingående förklarar olika sorters bytesbalans mellan länder. 

Endast E-nivå kan uppnås.  

                                                             
83 Berits examinationsmaterial i Internationell ekonomi, samhällskunskap 2  
84 Läroplan för gymnasiet (2011) s. 155-156 
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5) Ricardos teori. Förklara varför Ricardos teori kan vara användbar för att 

förstå internationell handel idag? Eleverna får fritt formulera ett svar på upp 

till 75 ord. A-nivå kan uppnås. 

6) Protektionism. Ge exempel på ett handelshinder och vad det kan finnas för 

orsaker för ett land att införa detta. Eleverna får fritt formulera ett svar på upp 

till 100 ord. A-nivå kan uppnås. 

7) WTO. Beskriv WTO och vad organisationen sysslar med. Eleverna får fritt 

formulera ett svar på upp till 100 ord. A-nivå kan uppnås. 

8) Global resursfördelning. Resonera kring en orsak till orättvis fördelning 

av resurser globalt samt förespråka en lösning på global fattigdom. Eleverna 

får fritt formulera ett svar på upp till 200 ord. A-nivå kan uppnås. 

Utifrån en samlad bedömning av elevernas svar vägs betygen för de olika frågorna 

samman till ett summerat betyg för hela provet.  

Sammanfattningsvis består Berits prov av flervalsfrågor och frågor där eleverna 

ska redogöra för fakta. De analytiska frågorna ämnar testa elevernas förmåga till att 

se orsak- och konsekvens-samband inom internationell ekonomi, det vill säga kausala 

samband. Dessa frågor stämmer på så vis överens med kunskapskraven från 

läroplanen som provet ämnar undersöka.  

I konstruktionen samt bedömningen av provet kan lärandeteorierna 

behaviorismen och kognitivismen skönjas. Behaviorismen är noterbar då det inför 

provet ska vara tydligt för eleverna vad som förväntas av dem, och eftersom de har 

fått veta vilka kunskapskrav som ska testas. Dessutom är flervalsfrågorna tydligt 

konstruerade. Vidare undersöker Berit huruvida eleverna lyckats reproducera den 

kunskap som förmedlats via undervisningen.  Kognitivismen kan också identifieras, 

då många frågor ämnar undersöka och testa elevernas logiska och analytiska 

tänkande, vad gäller orsak- och konsekvenssamband (kausalitet). Vidare undersöker 

Berit just huruvida eleverna uppnått, och använder sig av, analytiskt tänkande vad 

gäller kausala samband.  

Cecilia 
Cecilias examinationsmaterial är ett skriftligt prov i kursen samhällskunskap 1, 

moment samhällekonomi. Elevernas var att lyssna till ett två minuter långt 

radioinslag från Sverigesradio där Liberalernas partiledare Jan Björklund intervjuas 

angående ett regeringsförslag år 2016 om sänkta ränteavdrag. Elevernas uppgift för 

examinationen är att beskriva effekterna av regeringens förslag om det skulle bli 

verklighet, samt koppla dessa effekter till det samhällsekonomiska kretsloppet. I 
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uppgiften ska de löpande göra hänvisningar till radioinslaget och intervjun med 

Björklund. Vidare har eleverna fått en lista på begrepp som de ska använda sig av i 

sina svar. Dessa begrepp är: hög- och lågkonjunktur, finans- och penningpolitik, 

omvärlden, den offentliga sektorn, politiska beslut, konsumtion, inflation och 

slutligen förväntningar.  

Utifrån de kunskapskrav som finns i läroplanen har Cecilia formulerat fem egna 

kunskapskrav som eleverna ska uppnå via examinationen. Dessa är: 

 1) kunskaper om förhållandet mellan privatekonomi och samhällsekonomi 

 2) kunskaper om ekonomi 

 3) analys och kausala samband 

 4) förmåga att tolka källor  

 5) strukturförmåga.  

Kunskapskrav 1, 2 och 3 har att göra med kunskaper i ekonomi, både privat- och 

samhällsekonomi, men också förmågan till att se kausala samband. Vidare förväntas  

eleverna ha grundläggande kunskaper om hur det svenska samhället är organiserat 

och hur det styrs. Detta då de förväntas kunna ge svar på hur de styrande politikerna 

och statliga myndigheter, såsom Riksbanken, kan hantera samhällsekonomiska 

situationer, som exempelvis låg- och högkonjunktur. Kunskapskrav 4 lägger vikt vid 

elevernas förmåga till att sålla information (ur radioinslaget), men lägger också vikt 

vid elevernas förmåga till källkritik. Eleverna behöver analysera, motivera och 

argumentera huruvida Björklunds syn på minskade ränteavdrag har ekonomisk 

bäring, eller om Björklunds svar främst har en politisk slagsida. Slutligen bedöms 

eleverna efter huruvida de kan presentera sitt svar, sina motiveringar och analyser på 

ett tydligt och strukturerat vis (kunskapskrav 5). 

Den tid som eleverna har till förfogande för examinationsomentet är 75 minuter, 

det vill säga en lektion. Examinationen äger rum i klassrummet.  

De lärandeteorier som kan spåras i Cecilias examination är främst kognitivismen 

och pragmatismen, med vissa inslag av behaviorismen. Ett stort fokus i 

examinationen ligger på logiskt och analytiskt tänkande, vilket är förmågor som 

kognitivismen betonar som viktiga. Eleverna testas främst på hur väl de kan beskriva 

kausala förlopp och effekter av exempelvis räntesänkningar. Även pragmatismen kan 

identifieras i Cecilias examinationsmoment. Detta för att uppgiften i sig tar avstamp i 

verkligheten, mer bestämt i den för examinationen då rådande samhällspolitiska 

debatten. Förhoppningen med den här uppgiften skulle kunna vara att eleverna ska 

uppnå en djupare förståelse om varför momentet i sig är viktigt. Att det i 
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examinationen ingår att eleverna inte bara ska analysera verkligheten, utan att 

inhämtningen av information till examinationen kommer direkt från verkligheten är 

identifikation på pragmatismen. Behaviorismen kunde identifieras då det var tydligt 

för eleverna att vissa begrepp (som var listade) skulle användas av eleverna i deras 

analyser och svar, och det blev på så sätt tydligt för eleverna var fokus i analysen bör 

ligga.    

David 

Davids examinationsmoment är en skriftlig individuell uppgift inom 

samhällskunskap 2, moment nationalekonomiska teorier. Eleverna har fått arbeta 

individuellt både under lektionstid och hemma med den skriftliga 

examinationsuppgiften. Davids examinationsmoment är en så kallad tvåstegsraket, 

det vill säga den består av två delmoment, där det senare bygger på det första. Mellan 

det första och det andra delmomentet sitter David ner med varje elev och ger 

formativ återkoppling inför delmoment två, och Davids examinationsmoment är 

således präglat av formativ bedömning och inte bara summativ bedömning.  

Det första delmomentet är en skriftlig individuell uppgift där eleverna ska redogöra 

för fem nationalekonomiska teorier, nämligen Merkantilism, ekonomisk liberalism, 

marxism, keynesianism och slutligen monetarism. Eleverna har ungefär 400 ord, det 

vill säga ungefär en datorskriven sida, till förfogande för respektive teori. Denna 

uppgift får eleverna arbeta med under lektionstid, och även hemma, under en vecka. 

Efter att de lämnat in redogörelsen för de nationalekonomiska teorierna får de 

individuell återkoppling av läraren, där samtalet kretsar kring vad eleverna har gjort 

bra och vad de eventuellt skulle kunna utveckla eller tänka på inför nästa delmoment.  

Delmoment två är en skriftlig handskriven uppgift som eleverna får arbeta på under 

ett längre lektionspass under en provliknande situation. Eleverna får fem 

nyhetsartiklar från lite olika tidningar och nyhetskällor att utgå ifrån (artiklarna är 

utvalda av David och uppdateras från år till år för i syfte att vara dagsaktuella för den 

samhällspolitiska debatten), där de ska besvara frågorna:  

Vad handlar artikeln om? Vilken eller vilka nationalekonomiska teorier kritiseras, 

propageras eller informerar artikelförfattarna för? Motivera era svar.85 Sedan 

följer en beskrivning av kursens centrala innehåll samt vilka kunskapskrav som 

testas. Kunskapskraven är direkt hämtade från läroplanen.  

                                                             
85 Davids examinationsmaterial i Nationalekonomiska teorier, samhällskunskap 2 
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Således är Davids examinations uppgift uppbyggd enligt följande:  

1) Ett redogörande moment  2) formativ bedömning  3) ett 

tillämpande/applicerande moment.  

Betyget för examinationen är en sammanvägning av det redogörande och det 

tillämpande momentet. Det redogörande momentet kan ge betyg E-C, medan det 

tillämpande kan ge betyg E-A.  

Davids första redogörande moment kan tänkas präglas av behaviorismen som 

lärandeteori, dels för att eleverna tydligt vet vad som förväntas av dem, och dels för 

att David endast bedömer huruvida eleverna har lyckats reproducera kunskap kring 

nationalekonomiska teorier som undervisningen har handlat om. Det andra 

momentet är präglat av formativ bedömning, vilket ger en indikation på att det 

sociokulturella perspektivet kan identifieras. Via samtal och kommunikation ämnar 

David ge återkoppling till eleverna, så att både de och läraren får en djupare 

förståelse för vad de kunde respektive inte kunde redogöra för. Denna information 

tar både eleverna och David med sig in i det avslutande examinationsmomentet. 

Det tredje och avslutande momentet är präglat av pragmatismen och det 

sociokulturella perspektivet. Pragmatismen skönjas på så sätt att momentet 

anknyter till samhället i stort, och till elevernas vardag (förutsatt att de är insatta i 

samhällsföreteelser som Donald Trumps valseger i USA och liknande), samt att 

momentet utreder elevernas förmåga till att särskilja ekonomiska teorier ur 

nyhetsartiklar och uttalanden av politiska ledare. Det sociokulturella perspektivet 

kan också identifieras då David bedömer huruvida eleverna har tagit till sig, 

approprierat, den individuella återkoppling de haft med läraren och om de kan 

använda sig av och tillämpa olika perspektiv, de nationalekonomiska teorierna, på 

sin omgivning, det vill säga nyhetsartiklarna. 
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4.3. Jämförelse mellan intervjusvar och examinationsmaterial 

Som tabell 3 visar skiljer sig lärarna åt vad gäller vilka lärandeteorier som kunnat 

identifieras i intervjuer och innehållsanalyser av deras examinationsmaterial. 

Dessutom har olika lärandeteorier kunnat identifieras för respektive lärare vad gäller 

deras syn på kunskap och i konstruktionen av examinationsmaterial.  

Baserat på Annas intervjusvar där synen på kunskap efterfrågades kunde främst 

behaviorismen identifieras, men även det sociokulturella perpsektivet. I analysen av 

Annas examinationsmaterial  kunde, förutom behaviorismen, kognitivismen och 

pragmatismen urskönjas medan det sociokulturella perspektivet lyste med sin 

frånvaro. Behaviorismen är den lärandeteori som kunde identifieras i både 

intervjusvaren och i analysen av examinationsmaterialet.  

Vid analysen av Berits intervju angående hennes syn på kunskap kunde flera 

teorier identifieras, främst pragmatismen och det sociokulturella perspektivet, men 

också inslag av kognitivismen. I analysen av Berits examinationsmaterial kunde 

behaviorismen och kognitivismen urskiljas. Kognitivismen kunde delvis identifieras i 

både intervjusvaren och i examinationsmaterialet, medan pragmatismen och det 

sociokulturella perspektivet, vilka var de teorier som främst kännetecknade Berit vid 

intervjun, inte kunde urskönjas i innehållsanalysen av hennes examinationsmaterial.  

I analysen av Cecilias intervju identifierades lärandeteorierna det sociokulturella 

perspektivet och pragmatismen, både vad gäller Cecilias syn på kunskap men också 

på hur hon beskriver att hon konstruerar examinationsmaterial samt bedömer 

detsamma. I analysen av Cecilias examinationsmaterial kunde kognitivismen och 

pragmatismen identifieras, med inslag av behaviorism. Det sociokulturella 

perspektivet förekom inte i examinationsmaterialet, medan kognitivismen och 

behaviorismen, som inte identifierades vid intervjun, kunde identifieras i 

examinationsmaterialet. Pragmatismen var den teori som lyste igenom både i 

intervjun och i examinationsmaterialet.  

I analysen av Davids intervju kunde kognitivismen identifieras, samt inslag av 

pragmatismen och det sociokulturella perspektivet. Analysen av Davids 

examinationsmaterial visade att det präglades av det sociokulturella perspektivet och 

pragmatismen, med inslag av behaviorism. Pragmatismen och det sociokulturella 

perspektivet är de lärandeteorier som kunde identifieras både i Davids intervjusvar 

och i hans examinationsmaterial. Kognitivismen, som enklast kunde identifieras vid 

intervjun, kunde inte urskönjas i examinationsmaterialet.  
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Tabell 3: Analys av lärarnas intervjusvar samt examinationsmaterial. 

Lärare Identifierade teorier 

utifrån analys av 

intervjuer 

Identifierade teorier utifrån 

analys av examinations-

material 

Anna Behaviorism, med inslag av 

det sociokulturella 

perspektivet 

Behaviorism, kognitivism och 

pragmatism 

Berit Pragmatism och det 

sociokulturella perspektivet, 

med inslag av kognitivism 

Behaviorism och kognitivism 

Cecilia Det sociokulturella 

perspektivet och pragmatism 

Kognitivismen och pragmatismen, 

med inslag av behaviorism 

David Kognitivism med inslag av 

pragmatism och det 

sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet och 

pragmatism, med inslag av 

behaviorism 
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5. Slutsats och diskussion 

Syftet med denna undersökning var att försöka ta reda på om, och i så fall hur, olika 

lärandeteorier påverkar lärare i deras syn på kunskap och hur de konstruerar 

examinationsmaterial. Frågeställningen för denna undersökning var därför: Finns 

det skillnader bland samhällskunskapslärare i gymnasiet vad gäller kunskapssyn 

och utformning av examination, och hur ser skillnaderna ut i så fall? 

För att kunna besvara ovanstående frågeställning utformades  två 

delfrågeställningar, enligt nedan: 

1) Vilken/-a lärandeteori/-er speglas i samhällskunskapslärare i gymnasiets 

syn på kunskapsförmedling? 

2) Vilken/-a lärandeteori/-er speglas i samhällskunskapslärare i gymnasiets 

utformning av examinationsmaterial? 

Delfrågeställningar hade som syfte att besvara huvudfrågeställningen. Utifrån 

denna undersökning går det att, utifrån delfrågeställningarna, dra slutsatsen att det 

finns en diskrepans bland samhällskunskapslärare i gymnasiet vad gäller hur de ser 

på kunskap och utformning av examination. Undersökningsresultaten illustreras i 

tabell 3 på sidan ovan. Skillnaderna mellan kunskapssyn och examinationsmaterial 

bland samhällskuns-kapslärare i gymnasiet går att finna bland de för denna studie 

undersökta lärarna; dels genom att flera olika lärandeteorier kunde identifieras vad 

gäller hur de ser på kunskap, dels genom att de undersökta lärarna tycktes till viss del 

präglas av andra lärandeteorier i examinationsmaterialet. På så sätt kan konstateras 

att lärarna i olika utsträckning följde sin egen kunskapssyn när de konstruerar 

examinationsmaterial. Samtidigt som det går att dra vissa slutsatser av denna 

undersökning är det viktigt att problematisera dess resultat. 

Min studie tog avstamp i vad som tidigare har studerats när det gäller 

lärandeteoriers påverkan på lärare i deras undervisning och bedömning. O.A.B. 

Hassan kom år 2011 fram till att främst behaviorismen användes i 

ingenjörsutbildningen, även om flera olika lärandeteorier skulle vara den bästa 

metoden för inlärning. Anna Feldt och Rebecca Guerras undersökning från 2011 

klargjorde att det finns en tydlig diskrepans mellan lärare vad gäller medvetenhet 

kring användning av lärandeteorier i högstadiet och gymnasiet oavsett 

undervisningsämne. Resultaten visade på att en högre medvetenhet fanns bland 

lärare som undervisade för yngre åldrar (högstadiet). Roger Eklund och Hallberg 

drog i sin studie år 2007 slutsatsen att olika matematiklärare arbetade efter olika 
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lärandeteorier i undervisning och bedömning, men att lärarna främst präglades av 

behavioristiska drag i undervisning och examination. Precis som Hassan konstaterar 

i sin studie, och som lärarna i min studie visar på, verkar tillämpningen av flera 

lärandeteorier vara till gagn för eleverna; detta eftersom olika elever har olika 

förutsättningar och behov, vilket många lärare i denna studie underströk och tolkade 

som ett behov av varierade undervisnings- och examinationsmetoder. Vidare kan 

man i denna studie tolka att samhällskunskapslärarna i olika grad verkade medvetna 

om och tillämpa lärandeteorier i deras undervisning, vilket till viss del bekräftar Feldt 

och Guerras studieresultat. Denna studie visade, på samma sätt som Eklund och 

Hallbergs studie, att lärare på gymnasiet tenderar att tillämpa olika lärandeteorier i 

undervisning och examination.  

Huruvida ett examinationsmaterial kan tänkas representera en lärares format för 

examination skulle kunna diskuteras. Även om lärarna fick möjlighet att välja 

examinationsmaterial så examinerar de flesta lärare med hjälp av olika varianter, 

såsom skrifliga prov, hemtentor eller muntliga presentationer i klassrummet 

(antingen inför hela klassen eller i seminarieform). Precis som lärare använder sig av 

många olika metoder och format för sin undervisning kan det tänkas att de även 

använder sig av olika metoder och format för examinationer. Beroende på val av 

undersökningsobjekt – i detta fall examinationsform utöver intervjun - skulle olika 

resultat kunnat urskönjas i denna uppsats. Å ena sidan påverkar detta validiteten i 

studien, å andra sidan valdes en begränsat urval av studieobjekt som metod för 

studien med anledning av begränsningar vad gäller tid och rum. Dessutom har en 

diskrepans mellan lärarnas syn på kunskap och det av lärarna valda 

examinationsmaterialet funnits. Det går därför att dra slutsatser kring endast ett 

examinationsmaterial som undersökningsobjekt. Därutöver går det att diskutera 

undersökningens resultat avseende lärandeteorier. 

Andra lärandeteorier, eller tolkningar av dessa, skulle kanske kommit fram i 

analysen av studieobjekten (intervjuerna och examinationsmaterialet) om dessa hade 

analyserats. I en studie av flera lärandeteorier än för denna studie utvalda86 – det vill 

säga, behaviorismen, kognitivismen, pragmatismen och det sociokulturella 

perspektivet – skulle lärarnas syn på kunskap och utformning av examinations-

material kunna ansetts kännetecknas av andra lärandeteorier. Detta skulle kunna 

                                                             
86 Teorierna används vid utbildning av lärare vid Umeå universitet i kursen Undervisning och lärande 

- läroplansteori och didaktik. 
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påverka undersökningens validitet och reliabilitet, eftersom man skulle kunnat dra 

andra slutsatser när det gäller vilka teorier som verkar prägla lärarna och huruvida 

diskrepansen var så påtaglig som i detta fall. Samtidigt har urvalet av lärandeteorier 

gjort det möjligt att genomföra en studie av denna storlek och begränsning då det just 

är skillnader mellan undervisning och examinationsmaterial som undersökts.  

Bland de mest förekommande lärandeteorier som resultaten visade på återfanns 

kognitivismen, pragmatismen och det sociokulturella perspektivet när det gäller 

lärarnas kunskapssyn. Även om alla lärare för denna studie präglades av samtliga 

lärandeteorier i olika utsträckning, går det att konstatera att lärandeteorier med 

fokus på förmåga och logik var mest tongivande för både kunskapssyn och 

examinationsmaterial (med undantag för Anna). Anna var den enda lärare som på ett 

tydligt vis präglades av behaviorismen i sin syn på kunskap. Av de lärare som 

undersökts för denna uppsats var Anna den enda som utöver samhällskunskap även 

undervisar i språk, vilket kan ha haft inflytande på Annas kunskapssyn och hur hon 

lägger upp sin undervisning. Med utgångspunkt i tidigare forskning och denna 

studies bidrag verkar det som att behaviorismen i större utsträckning gör sig gällande 

i vissa ämnen, såsom matematik, naturvetenskapliga ämnen och språkinlärning. 

Detta kan bero på att behaviorismen återspeglar upprepning av kunskap på ett sätt 

som lämpar sig för dessa ämnen, vilket också visade sig bland mina resultat.  

Behaviorismen var vanligare förekommande som lärandeteori vad gäller 

konstruktion av examinationsmaterial än som lärandeteori i synen på kunskap. Det 

kan bero på att behaviorismen som teori på ett tydligt vis delar upp lärande i 

konkreta steg och delmoment.87 Det i sin tur kan underlätta vid konstruktion och 

bedömning av examinationsmaterial, vilket kan vara önskvärt eftersom 

behaviorismen möjliggör en tydlig uppföljning av betygskriterier såväl för lärare som 

för elever. Därför kan man tänka sig att behaviorismen också präglar 

samhällskunskapslärare vad gäller konstruktion av examinationsmaterial. För Berit, 

Cecilia och David fanns däremot en större diskrepans mellan deras syn på kunskap 

och utformningen av deras examinationsmaterial.  

Till skillnad från behaviorismen, som är empiristisk i sin utformning, betonar de 

andra lärandeteorierna rationalism, förmågor och sociokulturella förhållanden. 

Pragmatismen betonar förmågor och sätter lärande i sitt sammanhang, medan 

kognitivismen präglas av rationellt tänkande och tester intellektuellt resonerande. 

                                                             
87 Stemmer (1990), Säljö (2011)  



  41 

 

Det sociokulturella perspektivet menar att kunskap är socialt och kulturellt betingat, 

fokuserar på samtal och utreder huruvida eleven tagit till sig nya perspektiv.88 Utifrån 

denna undersökning går det att dra slutsatsen att de övriga lärarna (Berit, Cecilia och 

David) i större utsträckning ser på kunskap som en funktion av förmågor som 

utvecklas i förhållande till vad som händer i omvärlden, tillämpning av empirisk 

kunskap från undervisning och ett resultat av vad eleven lär sig i interaktion med 

andra människor. Orsaken till att lärarna har sådana förhållningssätt till kunskap och 

examinationsmaterial kan bero på att samhällskunskap som ämne handlar om att 

förstå omvärlden utifrån olika perspektiv. Att Berit, Cecilia och David har större 

diskrepans mellan deras kunskapssyn och examinationsmaterial skulle till viss del 

kunna förklaras av att lärare ställs inför en svårlöslig pedagogisk situation.  

Å ena sidan kanske lärarna föredrar eller präglas av en viss lärandeteori som de 

även är fria att tillämpa i undervisningen i klassrummet. Å andra sidan är de låsta vid 

förutbestämda former för bedömning och examination, delvis på grund av riktlinjer 

från Skolverket  men också på grund av organisatoriska och logistiska skäl (såsom 

snäva tidsramar för genomförande av examination samt rättningar av desamma). 

Skillnader i undervisningsmetod och examinationsmetod kan därmed uppstå och 

skulle kunna förklara den individuella diskrepansen hos enskilda lärare. Däremot 

förklaras inte skillnaden mellan lärare. Denna undersökning har inte fokuserat på att 

utreda eller förklara skillnader mellan lärare vad gäller undervisningsmetod och/eller 

examinationsmoment. Sådana skillnader kan påverka likvärdigheten i skolan, men 

fokus för denna studie har varit den individuella diskrepansen hos lärare vad gäller 

de teorier som kan tänkas känneteckna undervisningen och examinationsmaterialet. 

Dessa organisatoriska och logistiska skäl skulle kunna vara en anledning till 

diskrepansen i kunskapssyn och examinationsmaterial. 

Huruvida denna diskrepans mellan kunskapssyn och examinationsmaterial kan ha 

negativa konsekvenser går att diskutera. Om det är så att lärare präglas av olika 

teorier i sin kunskapssyn och utformning av examinationsmaterial kan det i så fall 

tänkas vara problematiskt. Dels på grund av svårigheten med att upprätthålla en 

likvärdig undervisning och bedömning, och dels på grund av diskrepansen mellan 

teorin bakom undervisning och examinationer vilket kan skapa förvirring eller 

försvåra för eleverna. Förekomsten av en (viss) diskrepans mellan lärandeteorier i 

undervisningen respektive examinationsmaterialen skulle kunna tänkas påverka 

                                                             
88 Imsen (2005), Kroksmark (2011), Sundgren (2011), Säljö (2011), Jakobsson (2012)  
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elevernas utbildning. Det ska vara tydligt och konkret vad som förväntas av eleverna i 

skolan - det vill säga, kunskapskraven ska vara tydliga och eleverna ska känna till 

dem så att de ska kunna nå upp till dem. Det är sedan upp till läraren att utifrån 

kunskapskraven och det centrala innehållet i läroplanen utforma sin undervisning 

efter eget tycke, så att undervisningen kan anpassas till eleverna. Om det är så att 

undervisningen präglas av en viss lärandeteori, men examinationsmomentet präglas 

av en annan lärandeteori skulle detta kunna försvåra prestationen och förståelsen hos 

eleverna när det gäller examinationsmomentet. Därutöver skulle vissa förmågor 

utvecklas i och med undervisningen, medan andra förmågor efterfrågas vid 

examination. Att olika förmågor utvecklas är såklart inte negativt i sig, men om 

eleverna inte upplever att de förstår hur de ska förbereda sig för 

examinationsmomentet så kan det påverka deras hälsa, betyg, möjlighet till fortsatta 

studier och framtida arbete. Denna undersökning har inte gått så långt på djupet vad 

gäller effekterna av diskrepansen mellan undervisning och examination, men om så 

är fallet skulle detta kunna vara intressant för framtida studier att undersöka.  

En annan anledning till att olika lärandeteorier kunnat identifieras hos lärare vad 

gäller deras syn på kunskap och hur de konstruerar examinationsmaterial kan bero 

på att examination och bedömning skiljer sig åt från undervisning och lärande. 

Lärandeteoriernas fokus är att beskriva olika format för optimalt lärande samt vilka 

faktorer som ligger bakom lärande och hur lärande bäst kan organiseras och utföras. 

Lärandeteorierna beskriver således inte i samma utsträckning hur kunskap kan 

mätas, vilket är syftet med examinationer. Skinner, Piaget, Dewey och Vygotskij är 

några exempel på forskare som var intresserade av att undersöka vad kunskap är, hur 

kunskap uppstår samt förmedlas. De har utförliga svar och teorier som besvarar 

undersökningsfrågorna, men de har inte intresserat sig för mätning eller bedömning 

av kunskap på samma vis som de intresserat sig för uppkomsten av kunskap.  

Avslutningsvis går det att konstatera att det kan finnas en diskrepans mellan 

samhällslärarnas syn på kunskap och hur de i teorin undervisar sina elever jämfört 

med hur de utformar sina examinationsmaterial i praktiken. Uppsatsens 

diskussionsdel har problematiserat studiens resultat, varför jag tror att det finns 

anledning till att vidare utforska några teman. Bland annat skulle en annan studie 

kunna titta på ett större urval av lärares examinationsmaterial, vilket skulle bredda 

undersökningen när det gäller lärandeteorier och eventuella diskrepanser mellan 

kunskapssyn och examination. Därutöver skulle man kunna titta på skillnader mellan 

lärare i olika ämnen och över tid, men det blir föremål för en annan studie. 



  43 

 

6. Referenser 

Anna. (den 23 Mars 2017). Intervju angående kunskapssyn. (V. Forss, Intervjuare) 

Berit. (den 28 Mars 2017). Intervju angående kunsapssyn. (V. Forss, Intervjuare) 

Bron, A. (2011). Pedagogik i förändring eller förändringens pedagogik? i A. Forsell, Boken om 

pedagogerna (ss. 12-40). Stockholm: Liber AB. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB. 

Cecilia. (den 4 April 2017). Intervju angående kunskapssyn. (V. Forss, Intervjuare) 

David. (den 31 Mars 2017). Intervju angående kunskapssyn. (V. Forss, Intervjuare) 

Egidius, H. (2009). Pedagogik för 2000-talet. Stockholm: Natur och Kultur. 

Eklund, R., & Hallberg, A. (2007). Märks lärares kunskapssyn i bedömningen? En uppsats kring 

lärares bedömning i matematik. Stockholm: Lärarhögskolan Stockholm. 

Eklöf, H. (2011). Betygen i den svenska skolan. i A. Hult, & A. Olofsson, Utvärdering och bedömning i 

skolan (ss. 65-81). Stockholm: Natur & Kultur. 

Feldt, A., & Guerra , R. (2011). Lärandeteoriers roll i läraryrket - En studie om hur lärare tillämpar 

lärandeteorier i sin undervisning. Kristianstad: Högskolan Kristianstad. 

Halldén, O. (2011). Piaget - kunskap som meningsskapande. i A. Forsell, Boken om pedagogerna (ss. 

131-152). Stockholm: Liber AB. 

Hassan, O. A. (2011). Learning theories and assesment methodoligies - an engineering educational 

perspective. European Journal of Engineering Education, 327-339. 

Imsen, G. (2005). Elevens värld, introduktion till pedagogisk psykologi. 4:e upplagan. Lund: 

Studentlitteratur. 

Jakobsson, A. (juli - december 2012). Sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling - Lärande 

som begreppsmässig precisering och koordinering. Pedagogisk forskning i Sverige, ss. 152-

170. 

Knubb-Manninen, G., Wikman, T., & Hansén, S.-E. (2011). Att utvärdera lärande. i S.-E. Hansén, & L. 

Forsman, Allmändidaktik - vetenskap för lärare (ss. 303-312). Lund: Studentlitteratur AB. 

Kroksmark, T. (2011). Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur AB. 

Lindqvist, G. (1999). Vygotskij och skolan: Texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi 

kommenterade som historia och aktualitet. Lund: Studentlitteratur. 

Phillips, T. (2014). Pedagogiska teorier och praktiker. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 

Stemmer, N. (November 1990). Skinners verbal behavior, Chomsky's review, and mentalism. Journal 

of experimental analysis of behavior, ss. 307-315. 

Sundgren, G. (2011). John Dewey - reformpedagog för vår tid? i A. Forsell, Boken om pedagogerna 

(ss. 103-130). Stockholm: Liber AB. 

Säljö, R. (2011). Lärande och lärandemiljöer. i S.-E. Hansén, & L. Forsman, Allmändidaktik - 

vetenskap för lärare (ss. 155-181). Lund: Studentlitteratur AB. 

Teorell, J., & Svensson, T. (2007). Att fråga och att svara - samhällsvetenskaplig metod. Malmö: 

Liber AB. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer. Stockholm: Vetenskapsrådet. 



  44 

 

Wikström, C. (2011). Proven i skolan. i A. Hult, & A. Olofsson, Utvärdering och bedömning i skolan 

(ss. 228-250). Stockholm: Natur & Kultur. 


