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Sammanfattning

Syftet med detta arbete är att utifrån olika tryckta läromedel för elever i årskurs 7 skapa 

kunskap om vilka frågor, frågetyper, i läromedlen som beaktas. Läromedlen var från två 

olika bokförlag. Kategorisering av frågorna gjordes utifrån kunskapstyperna i Blooms 

reviderade taxonomi: faktakunskap, begreppskunskap, procedurkunskap och 

metakognitiv kunskap. Då taxonomin är tvådimensionell, betraktas också kognitiva 

processer. Utöver kunskapsdimensionen är taxonomin indelad i sex olika kognitiva 

process kategorier. Dessa gör det enklare att kategorisera kunskapstyper, eftersom ett 

visst samband finns mellan kunskapstyp och kognitiv process kategori. 

Faktakunskap och begreppskunskap kunde urskiljas samt process kategorierna minnas 

och förstå utifrån frågornas karaktär från gällande studie. Övriga kunskapstyper och 

process kategorier är mer svåröverskådliga och frågor knutna till dessa är inte av samma 

omfattning. Process kategorin skapa har jag inte funnit. Metakognitiv kunskap är svår att 

behandla i en lärobok. Metakognitiv kunskap utvecklas under en längre tid.

Utifrån kategoriseringen av frågor verkar faktakunskap och begreppskunskap i båda 

läroböcker dominera. Detsamma gäller de kognitiva process kategorierna minnas och 

förstå.  

Faktakunskap utgör en stor andel av läroböckerna. I de böcker jag analyserade bestod 

faktakunskap för 79 % respektive 55 % av samtliga frågor. Analyserar man istället 

process kategorierna minnas och förstå utifrån frågor i böckerna utgör dessa kategorier 

sammantaget över 85 % i läroböckerna. Andelen frågor som kan kategoriseras i 

respektive kategori minnas och förstå är ungefär lika stora i läroböckerna.

Nyckelord: kunskapstyper, kognitiva process kategorier, taxonomitabell, tvådimensionell.
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1. Inledning

Läromedlen som elever har att förhålla sig ska helst beröra ämnets kursmål. Läroboken 
bör ta upp det som framförs i styrdokument, exempelvis i en kursplan. Om innehållet i 
läroböcker missar målen i styrdokumenten får elever det svårt att klara av skolan, dels 
genom att läromedel missar målen, dels ”planerar en stor del av lärarna undervisningen 
efter läroboken” (Calderon, 2015). Om läraren inte använder läroboken måste material 
för elever konstrueras utifrån styrdokumenten. 
 
Vi måste beakta att "förlagsproducerade läroböcker har under lång tid varit det 
dominerande läromedlet i svenska skolor" (Johnsson-Harrie, 2016, s 6). Att en svensk 
skola inte har läroböcker som en viktig del vid inlärning betraktar jag som osannolikt. 
“Forskningen visar att få lärare väljer att arbeta helt utan läroböcker” (Calderon). 
Läroboken i skolan har både en stark ställning och spridning. Johnsson-Harrie (s 6) anser,
att eftersom skolpersonal och föräldrar tillskriver läroböcker auktoritet bör dessa 
granskas. 

”Lärobokens sätt att återspegla mål och innehåll i läroplanen har betydelse för hur 
läroplanen realiseras i skolan” (SOU 2013:30 20). Vem styr vem? Detta kan bli ett digert 
dilemma.  Decentraliseringen av det Svenska skolsystemet gav kanske en destabilisering 
av styrsystemet som än idag inte fungerar optimalt. Är det som elever påstår, dvs. att 
läroboken styr eller används flitigt, förlorar läraren sin auktoritet. Auktoriteten blir 
läromedlet. Om läromedlet styr undervisningen bör den utmana studenter i varierande 
frågeställningar.

Enligt Assaly och Smadi (2015) bör uppgifter som ges till studenter vara av olika nivåer. 
Om läroböcker endast har en kategori av frågor, exempelvis faktafrågor blir elever endast
tränade på att tillgodogöra sig faktakunskap. Eftersom begrepp i ämnen är viktiga bör 
frågor även behandla begreppskunskap.

Eftersom granskningen av läromedel överlåtits till läraren är det rimligt att läraren 
utvärderar läroboken.  Enligt Assaly och Smadi ska läraren utvärdera läroboken. 
Läroboken ska alltså “passa elevernas färdighet och kognitiv nivå och uppfylla 
läroplanens mål" (s 107). 

Frågor och frågetyper visar vilken kunskap som efterfrågas. Är den kognitiva nivån 

minnas/faktakunskap på frågor eller uppgifter blir eleven bara tränad på detta. “Två av de

viktigaste utbildningsmålen är att främja förmågan att komma ihåg saker och att främja 

användandet av det som lärdes” (Andersson, m.fl., 2001, s 63).

För att utröna vilka  kunskapstyper som frågor och uppgifter berör har jag valt att 
använda Blooms reviderade taxonomi, som gör det möjligt för mig att undersöka vilken 
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kunskapstyp  som frågorna främjar. Taxonomin är tvådimensionell, och består av en 
kunskapsdimension och en kognitiv process dimension. Kunskapstypen  beskrivs i 
kunskapsdimension. Eftersom den kan finnas ett samband mellan kunskapsdimensionen 
och den  kognitiv process dimension, kan även kunskap om  den kognitiv process 
dimension beaktas.  Den kognitiv process dimension kan bidra till att klassificera 
kunskapstyp.

2. Syfte, läromedel och metod

2.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med detta arbete är att utifrån de två olika läromedel för elever i årskurs 7 skapa 

kunskap om vilka frågor, frågetyper, i läromedlen som beaktas. 

  Vilka frågetyper dominerar? 

 Vilken/vilka kognitiva processer kan identifieras?

 Finns det skillnad mellan de två olika läromedlen?

2.2 Läromedel 

Att analysera läroböcker utifrån styrdokument är svårt. Värderingar och förståelse är inte 

helt enkla att betrakta och kvantifiera. Läroböckerna jag använt anger att de följer 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) (Skolverket, 

Läroplan för grundskolan, 2011). “Att en lärobok utger sig för att vara anpassad för en 

viss kursplan betyder inte automatiskt att den täcker allt” (Calderon, 2015). Eftersom 

läroplanen kom att gälla från 2011, är det intressant att undersöka läroböcker i nära 

anslutning till detta. 

Läroböcker ska alltså försöka behandla värderingar och förståelse (utifrån 

styrdokumenten). Dock om vi bara använder läroböcker till detta får vi problem. Att 

förstå begrepp som kultur blir problematiskt utifrån en lärobok. Kultur kan förstås utifrån 

bokens definition, men svårtolkade begrepp åskådliggörs effektivare med 

klassdiskussioner. Kultur kan då förstås bättre i en kontext. Speciellt om vi relaterar 

begreppet historiskt med nutid. Läroböcker ska ses som ett hjälpmedel. Begrepp som tas 

upp i boken som är svårtolkade bör analyseras och diskuteras mer än bara utifrån en 
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definition. 

Läroböcker kan emellertid också vara en central del av "historiekulturen i ett samhälle" 

(Åström-Elmersjö, 2017, s 10). Vad ska tas upp i samhället? Vad speglar läroboken? 

Vilken kultur lärs ut?

Att läromedel förankras i samhälle kan göras genom att staten godkänner eller granskar 

läromedel. Under "1938-1991 hade Sverige statlig förhandsgranskning av läromedel" 

(Åström-Elmersjö, s 35). Med decentralisering försvann denna.

Denna granskning av läromedel har kanske, idag, istället uppgått till att styra 

historieämnet mer detaljerat med dagens kursplaner.  Kursplaner tolkas av lärare. Idag 

har dessutom granskningen av läromedel överlåtits till lärare enligt Reichenberg (2014). 

Tolkningen och granskningen gör lärarens uppgift mer besvärlig, och tidsödande.

Kursplaner har mål som eleven ska uppfylla. Om läromedel bidrar till att uppfylla 

läroplaner och kursplaner genom att till viss mån utforma dem därefter, kan målen i 

läroböckerna analyseras. Eller, mer specifikt, vilka mål premieras i läroböckerna? Om vi 

behandlar ett avsnitt om Antiken i boken kanske vi bör fråga oss hur vi kan få elever att 

förstå detta begrepp bättre.  Frågeformuleringarna och bokens innehåll ger oss en 

fingervisning om vi vad vi måste komplettera den med för att uppnå målen. 

Att utvärdera frågorna blir samtidigt ett sätt att utvärdera läromedlet. "Följaktligen, 

bokens olika kunskapsnivåfrågor bör vara ett av de grundläggande kriterier som ska 

användas för att utvärdera läroböcker" (Assaly & Smadi, 2015, s 102). 

För eleven kan problemet även vara att förstå texten tillhörande uppgiften, utöver vad 

som är tänkt att besvaras eller utföras. Om vi inte förstår texten är väl frågorna vi ställer 

utifrån den ganska meningslösa. Ska vi försöka bedöma kunskap utifrån en text måste vi 

först förstå eller åtminstone kunna läsa den. "Läsförståelse är kärnan i all 

undervisning/inlärning" (Assaly & Smadi, s 101).

2.3 Metod

2.3.1 Avgränsning 

Primärt utges läroböcker för grundskolan av "fyra stora läromedelsförlag: Gleerups, 

Liber, Natur & Kultur samt Sanoma" (Johnsson-Harrie, 2016, s 9). De mindre förlagen 

"Interskol och Capensis" ger också ut läroböcker (Johnsson-Harrie, s 10).
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Att undersöka läromedel är tidsödande, varför jag har valt att undersöka två olika 

läromedel för elever från förlagen Gleerups respektive Natur och Kultur. Böckerna 

valdes, utöver att de är från stora förlag, att de är utgivna samma år. Av dessa fyra valdes 

sedan två böcker ut genom enkelt slumpmässigt urval (obundet slumpmässigt urval utan 

återläggning).

Jag har också begränsat mig till årskurs 7. Att analysera alla årskurser (åk 7-9) i 

läromedlen hade varit för tidsödande. 

Med dagens datorisering finns även digitalt material för elever. Jag har emellertid valt att 

undersöka tryckt litteratur i form av elevböcker. Interaktiva böcker blir säkert vanligare i 

framtiden och är vanligt förekommande idag. Dock är det digitala materialet inte 

nödvändigtvis det dominerande. Enligt Johnsson-Harrie (s 10) tycks de tryckta 

läromedlen än så länge dominera förlagens läromedelsförsäljning. Elever och lärare har 

idag tillgång till elev- och lärarweb utöver bokens innehåll. Att undersöka samtligt elev- 

och lärarmaterial ligger utanför ramen för den studien. 

En avgränsning som också görs här är att endast elevboken behandlas. Varför? Ja, 
förutom ett tidsperspektiv finns också ett elevperspektiv. Läroboken, vilken omfattning 
den används, styr "utan att varken granskas eller tillmätas något större värde av lärarna" 
(Åström-Elmersjö, s 280). Om lärarna inte anser sig vara styrda av den så anser "elever 
att läroboken används mycket ofta" (Åström-Elmersjö, s 280). 

2.3.2 Användning av Blooms reviderade Taxonomi 

Johnsson-Harrie (2016) studerar läromedel för åk 7-9 mer innehållsmässigt. Hon har 

analyserat de böcker, samma upplagor, jag använt mig av. Min avsikt är inte att 

undersöka böckernas innehåll. Dock har jag beaktat kapitlens sidantal i läromedlen. 

Utifrån sidantal kan man få en översiktlig bild vilka kapitel som dominerar, Samtidigt 

som läromedlens innehåll kunskapsmässigt kan tolkas utifrån frågorna som ställs.

Jag ska försöka kategorisera kunskapen utifrån böckernas frågor. Frågorna knyter an till 

vilken form av kunskap som efterfrågas, t.ex. fakta. För att analysera frågornas innehåll 

så är "förmodligen Blooms reviderade taxonomi den enda modellen som definierar 

innehållet utifrån olika former av kunskap” (Näsström & Henriksson, 2008, s 672). Att 

analysera kunskap med Blooms taxonomi (den ursprungliga) kan också göras. I artikeln 

av Assaly och Smadi används just ursprungstaxonomin.

I artikeln av Tangsakul m.fl. används den reviderade taxonomin. Enligt Tangsakul m.fl. 
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"finns endast ett fåtal studier om jämförelser av läsförståelse frågor i läroböcker baserade 

på Blooms reviderade taxonomi 2001" (Tangsakul m.fl., 2017, s 34). Att använda den 

reviderade taxonomin i detta arbete kan öka kunskapen för dess tillämpning i läroböcker.

Det finns emellertid även andra orsaker att använda Blooms reviderade taxonomi. 

Ursprungstaxonomin hade ett "fokus på bedömning" (Andersson m.fl., 2001, s 263). De 

som utvecklade ursprungs taxonomi hade för avsikt att använda den på universitet och 

högskola. Att använda den överlag var alltså inte den primära avsikten. Men "Ben Bloom

förväntade sig en bredare användning" (Andersson m.fl., s 264). 

Den reviderade taxonomin är förändrad från den ursprungliga, så att den ska vara 

"effektivare och kunna användas bredare" och "användas av lärare på alla nivåer" 

(Andersson m.fl., s 264).  Den reviderade taxonomin anpassades också för att motsvara 

hur målen framställdes eller utformades. Kognitiv forskning och teori bidrog också till att

förändra taxonomin. Den bidrog med att "förändra kategorin kunskap" (Andersson m.fl., 

s 266). Ursprungstaxonomin hade (har) en kumulativ hierarki, men "har svagt stöd i 

senare forskning" (Andersson m.fl., s 267). Andersson m.fl. ansluter sig inte till idéen om

att kunskap är organiserad i “stadier” utan kunskap är “domänspecifik och 

kontextualiserad” (s 41). 

Den reviderade Taxonomin har i detta arbete används som ett hjälpmedel för att 

kategorisera frågor och uppgifter efter kunskapstyper. Den reviderade Taxonomin är ju 

tvådimensionell, dvs. den består av kunskapstyper och kognitiva process kategorier. För 

att erhålla faktakunskap kan alltså olika typer av processer användas. Faktakunskap och 

de övriga kunskapstyperna kan vidare delas in i underkategorier (Se Appendix Tabell 

A1!). 

Kategorisering av de två mest komplexa kognitiva process kategorierna i den reviderade 

taxonomin är svår och "ingen av dem är bättre än den andra" (Tutkun m.fl., 2012, s 27). I 

Blooms taxonomi (ursprungliga) är dessa kategorier i omvänd ordning. Vi måste dock 

beakta författarens (Blooms) egna reflektion. “Även om värdering har placerats sist inom 

den kognitiva domänen, så är det nödvändigtvis inte den sista nivån vid tänkandet eller 

problemlösning” (Andersson m.fl., s 235).

De kognitiva process kategorierna kan också delas in ytterligare (Se Appendix Tabell 

A2!). Process kategorierna är ibland svårt att särskilja. Jag väljer då att kategorisera 

process kategorin som den mer komplexa. Liknande tillvägagångssätt beskrivs också av 

Andersson m.fl. (s 172). Givetvis måste processen då kunna tolkas så att kategorisering är

närliggande. Eftersom det är kunskapstyper jag bedömer är inte process kategorin den 
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mest väsentliga. Det primära i detta arbeta är ett försök att kategorisera kunskapstyper, 

inte vilken process kategori som används. Kategorisering av kunskapstyper följer Tabell 

1 (Se Kapitel 3, Tabell 1!). Tabellen kallas också taxonomi tabellen.

Kunskapstyperna jag försökt finna är: faktakunskap, begreppskunskap, procedural 

kunskap eller procedurkunskap och metakognitiv kunskap. Inte deras underkategorier, 

inte heller processerna primärt. 

Men varför inte bara använda de fyra kunskapstyperna och kategorisera utifrån hur de 

definieras? Kunskapstyperna kan säkert särskiljas utifrån definitionerna, dock blir 

kategorisering enklare om man även beaktar process kategorierna. En bidragande orsak 

till detta är att “det finns ett samband mellan de tre första raderna och de tre första 

kolumnerna i taxonomi tabellen” (Andersson, m.fl., s 239). Processerna kan också vara 

grundläggande för kunskapstypen. “Kategorisering och klassificering bildar grunden för 

Begreppskunskap” (Andersson, m.fl., s 7). En ytterligare orsak till att kunna urskilja 

kategorier (enligt taxonomi tabellen) är att dessa kan differentieras genom 

“kunskapstypernas underkategorier och de specifika kognitiva processerna” (Andersson, 

m.fl., s 264). Verbet (i en fråga eller uppgift) kan ge vägledning om process kategorin 

eller specifik process, och bidra med kategoriseringen. 

Ett alternativ till att analysera med den reviderade taxonomitabellen, kunde vara att utöka

den. Alltså göra en tabell utifrån kunskapstypernas underkategorier och de kognitiva 

process kategoriernas processer. Förutom att kategoriseringen blir mer tidsödande 

hamnar vi i dilemmat, att jag som utför kategoriseringen hamnar i ännu mera gränsfall 

vid kategoriseringarna. Att “addera nya kategorier till Blooms reviderade taxonomi kan 

resultera i en minskning i inter-rater reliabilitet” (Näsström & Henriksson, s 686). 

Definitionsmässigt finns också ett skäl att använda de befintliga kategoriseringarna. I den

reviderade taxonomin “framkom kategorierna utifrån omfattande beskrivning och 

illustration av underkategorierna” (Andersson m.fl., s 264). 

Dessutom bryter jag mot praxis att använda taxonomitabellen. Förutom att använda en 

procedur felaktigt förlorar jag möjligheten att jämföra resultaten med resultat utförda med

Blooms ursprungliga taxonomi. Även om det är en viss skillnad mellan taxonomierna 

(ursprunglig och reviderad) går det till viss del jämföra resultaten mellan dem.

Att kategorisera kunskapstyper kan vara problematiskt, även om processerna beaktas. Det

finns skäl att vid tveksamheter inte kategorisera. Vid mera komplexa kognitiva processer 

kan detta inträffa. Andersson m.fl. anför skäl varför man inte ska klassificera. Om inga 

ledtrådar finns i “den kognitiva processen eller bedömnings kriterierna” (Andersson m.fl.,
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s 109). 

2.3.3 Ledtrådar och svårigheter vid kategorisering av frågor

Mer kunskap om kriterier och instruktioner kan bidra med ökad kunskap eller förståelsen 

för frågan eller uppgiften en elev ska utföra. Enligt Andersson m.fl. ökar förståelsen av 

målen om vi “betraktar multipla källor” (s 109).

För denna undersökning hade bedömningskriterier på övningsfrågorna kunnat ge mig 

information kring dem. Jag har inte betygskriterier eller kunskap om hur läraren bedömer 

svaren på frågorna. Detta skäl kan jag inte tillämpa. Annars hade det varit intressant att 

veta efter vilka kriterier uppgifterna bedöms. Detta kan givetvis också vara en nackdel. 

Olika lärare kan ju bedöma olika. Vi får alltså inte nödvändigtvis någon enhetlig ledtråd 

utifrån bedömningskriterier. 

Utöver bedömningskriterier kunde också instruktioner vid lektioner beaktas. Dessa kan 

också ge information om hur kategoriseringen ska ske. Om lektions instruktioner 

varierar, blir tolkningen utifrån dessa mer svåröverskådlig. Vad menar läraren, angående 

uppgiften? Lektioner kan dessutom vara olika beroende på, i vilken kontext den sker. 

På samma sätt som att utröna mer information utifrån bedömning och vid lektioner kring 

övningsfrågorna, kunde läroboksförfattarnas avsikter beaktas. Vad avser de med frågorna

i läromedlen? Vilken kunskapstyp ska frågorna befrämja? Kategorisering kunde troligtvis

blivit ännu tydligare om författarnas avsikt med frågorna eller uppgifter beaktats.

Ett problem med kategorisering är att urskilja i vilken kategori frågetypen eller uppgiften 

ska tillhöra. Jag som kategoriserar gör ju en bedömning i vilken kategori jag placerar 

verbet eller substantivet i, förutom att dessa kan vara tvetydiga. Även om avsikten är att 

alla frågor ska kategoriseras korrekt sker misstag. Emellertid, det som taxonomin har sin 

till sin fördel är att just både substantiv och verb betraktas i frågan. Att göra 

felkategorisering på båda är alltså en mindre risk, då ett samband mellan verb och 

substantiv finns. Vilken kunskapstyp som åsyftas blir då enklare att kategorisera utifrån 

sambandet mellan verb (process) och substantivet (kunskap). Jag kan beakta dessa och 

besluta mig därefter. Sambandet kan alltså ge mig information om kategorisering. Detta 

innebär inte att sambandet resulterar i att frågan blir rätt kategoriserad. Dock möjliggör 

den till att frågan kan kategoriseras enklare. En fråga som börjar med ordet exemplifiera 

kan troligen kopplas ihop med begreppskunskap. Vi måste givetvis analysera hela frågan.

Men kopplingen kan omedelbart göras (se exempel i Appendix!). Risken är alltså liten att
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en fråga som börjar med ordet exemplifiera, eller börjar med orden ge exempel, ska 

kategoriseras i kunskapstypen metakognitiv kunskap. “Om inte verbet i målet är 

förknippat med den kognitiva processen Skapa kan målen med de flesta 

bedömningsuppgifter relateras till faktakunskap, begreppskunskap och procedurkunskap 

ha ett korrekt svar” (Andersson m.fl, s 60). 

Vidare ger underkategorierna, utifrån Blooms reviderade taxonomi, av kunskapstyp och 

kognitiv process tydligare information om vilken kategori som är lämpligen (se 

Appendix, Tabell A1 och Tabell A2!). Detta ökar tillförlitligheten på kategoriseringarna 

än mer.

Utifrån frågornas utformning i läroböckerna går det att till stor del kategorisera vilken 

kunskapstyp som efterfrågas. Identiska frågor har endast medräknats en gång. Vissa 

frågor innehåller fler delfrågor. En fråga i en uppgift kan alltså bestå av flertal frågor i 

sig. Om frågan innehåller flera kunskapstyper har jag valt att välja den mer komplexa. 

Frågan kan således vara indelad i tre faktafrågor och en fråga om begreppskunskap. Jag 

väljer då att kategorisera denna fråga som en fråga som inbegriper begreppskunskap. 

Om man primärt var intresserad av vilken kvantitet av frågetyperna som finns kanske 

man kunde ha räknat även delfrågorna i de frågor som hade denna indelning. Man kan ju 

också undra, eller fråga sig om frågan ska fråga efter flera saker i samma fråga? 

3. Blooms Reviderade Taxonomi (2001)

Kunskapsmålen för elever bör vara begripliga. Är den inte det förstår inte elever vad de 

ska lära sig. Vet de vad de ska kunna är det lättare för dem att tillgodogöra sig 

kunskapen. Kunskapsmålen för elever kan enligt Andersson m.fl. delas in i tre olika 

nivåer, ”global, utbildning och undervisning” (s 17). Det globala målet skulle kunna vara 

det gällande i läroplanen (Lgr 11), dvs. det övergripande målet. Utbildningsmålet skulle 

kunna vara utifrån kursplan, t.ex. Antiken (kännetecken och påverkan). Slutligen, 

undervisningsmålet skulle kunna vara, detta ska vi gå igenom idag om Antiken.  Dessa 

uppgifter ska vi utföra.

Hur ska vi definiera mål för eleven? Ett sätt kan vara att definiera det som "avsedda 

lärandemål" (Andersson m.fl., s 3). Ett sätt att analysera mål är att använda en taxonomi. 

I taxonomin delas målet (uppgiften) in i "ett verb och ett substantiv" (Andersson m.fl., s 

4). Verbet kan förklara den kognitiva processen (avsedda) och substantivet den 
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förmodade kunskapen eleven ska tillgodogöra sig eller konstruera. Den reviderade 

taxonomin kan sägas vara tvådimensionell. Dimensionerna kan sägas bestå av "kognitiv 

process och kunskap" (Andersson m.fl., s 5). Förhållandet mellan dessa kan beskrivas 

med en taxonomi tabell, enligt Tabell 1 nedan. Utförligare beskrivning av innehållet av 

tabellen finns i Appendix (Tabell A1 och Tabell A2).

Tabell 1. Blooms reviderade taxonomi tabell (Tabell nedan benämns ofta taxonomi 

tabell).

Kunskapsdimensionen är uppbyggd av fyra kunskapstyper. Faktakunskapen består av 

basala delar, t.ex. symboler eller detaljinformation. Begreppskunskapen består av 

förhållandet mellan de basala elementen i vidare kontext, t.ex. kunskap om klassificering 

och kategorisering, kunskap om teorier och modeller.

Andersson m.fl. gör här en distinktion mellan fakta- och begreppskunskap. Faktakunskap 

är kunskap om "isolerade bitar av information" och begreppskunskap är "komplex, 

organiserad kunskap" (Andersson m.fl., s 42). Distinktionen gäller i skolmiljö, inte 

nödvändigtvis för "formella psykologiska modeller" (Andersson m.fl., s 42).

Procedurkunskap är kunskap om "hur man ska göra något" (Andersson m.fl., s 52). Något

kan vara att lösa/göra klart en övning eller lösa nya uppgifter. Den procedurala 

kunskapen är kunskapen om procedurer eller metoder, inte deras användning. Att 

använda en procedur innebär således inte en procedural kunskap eller kunskapsnivå. Ett 

kanske mer åskådligt exempel är när elever undersöker kortaste avståndet mellan platser. 

De kan mycket väl finna kortaste vägen mellan platserna. Dock, med procedural kunskap 

menas att elever kan tillämpa en algoritm för kortaste vägen. Flertalet algoritmer kan 

användas för detta ändamål, och kunskaper om dessa algoritmer tillhör procedural 

kunskap. Elever ska alltså besitta kunskap om algoritmer och kunna använda dem. 
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Resultatet från procedural kunskap är ofta "fakta kunskap eller begreppskunskap" 

(Andersson, m.fl., s 53).

Att Andersson m.fl. inkluderar metakognitiv kunskap i kunskapsdimensionen beror på att

"den egna kognitionen spelar en viktig roll vid inlärning enligt den senaste forskningen 

om studenters kunskap och kontroll om deras kognition" (Andersson, m.fl., s 43). 

Andersson m.fl. har begränsat den metakognitiva kunskapen att gälla "kunskap om 

kognition" (Andersson, m.fl., s 43). En viktig kunskap inom den metakognitiva kunskaps 

dimension är "självkännedom" (Andersson, m.fl., s 43). Kunskap om sin egen förmåga. 

Att bedöma metakognitiv kunskap är svårt. Den metakognitiva kunskapen "kan kanske 

bäst bedömas i klassrummet eller vid diskussioner av olika strategier" (Andersson, m.fl., 

s 61).

Utöver kunskapsdimensionen, som även kan indelas ytterligare (Se Appendix Tabell 

A1!) finns också en kognitiv process dimension. Den kognitiva process dimensionen 

delas in i sex olika process kategorier, enligt Tabell 1 (ovan). Kategorierna kan sedan 

delas in ytterligare i enskilda processer (Se Appendix Tabell A2!).

Återgivande av material involverar process kategorin minnas. Om elev ska kunna 

använda eller förstå innehåll används någon av process kategorierna förstå, tillämpa, 

analysera, värdera och skapa. Den "vanligaste av dessa kategorier som tillämpas i skolan 

är kategorin Förstå" vid lärandemål (Andersson, m.fl., s 70). Elever förstår när de skapar 

samband mellan ny kunskap och tidigare kunskap. "Begreppskunskap är grunden för 

förståelse" (Andersson, m.fl., s 70). 

Process kategorin tillämpa involverar procedurer för att lösa uppgifter eller problem. 

Process kategorin "Tillämpa är nära kopplad till den Procedurala kunskapen" (Andersson,

m.fl., s 77). Om uppgiften är välbekant kan eleven utföra proceduren enkelt. Om eleven 

förstått proceduren finns ingen anledning till att de utför liknande uppgifter åter. Det är 

bättre att elever får kunskap om andra procedurer, eller annan kunskap. Att mekanisk 

upprepa en procedur ger inget meningsfullt lärande.

Process kategorin analysera kan sägas vara en utvidgning av process kategorin förstå, 
samtidigt som den är samtidigt som den kan vara en inledning till de mer komplexa 
process kategorierna, värdera och skapa. Analysera innefattar att material eller innehåll 
delas upp samtidigt som delarnas samband bestäms, sinsemellan och överlag. En 
målbeskrivning inom process kategorin skulle kunna vara "hur idéer är relaterade till 
varandra" (Andersson, m.fl., s 80). 

Process kategorin värdera definieras som "göra bedömningar utifrån kriterier och 
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standarder" och är viktig eftersom, till “de flesta kognitiva processer erfodras någon form
av bedömning” (Andersson, m.fl., s 83). Kriterierna kan vara kvalitet och effektivitet. 

Processkategorierna  förstå, analysera och värdera har alltså ett viss samband. 
Processkategorin analysera föregås av förstå samtidigt som den efterföljs av värdera. 
Användning av processkategorier  förstå, analysera och värdera  sker “ofta iterativt” vid 
utförande av uppgifter  (Andersson, m.fl., s 83).

Process kategorin skapa innefattar att "sätta ihop delar till en sammanhängande eller 
fungerande helhet" (Andersson, m.fl., s 84). Det som skiljer skapa från process 
kategorierna förstå, tillämpa och analysera är resultatet  blir något nytt. En ny produkt. 
Kategorierna  förstå, tillämpa och analysera används för att förstå en helhet. Inte skapa 
något nytt.  I en uppgift innehållande process kategorin skapa, används (ofta) de tidigare 
process kategorierna. Dock inte nödvändigtvis i en bestämd ordning.

Att process kategorin kan särskiljas innebär inte att process kategorin används isolerat, de
kan samordnas. Flera kognitiva processer och kunskapstyper kan användas vid 
uppgiftslösande. Ett “direkt generellt samband finns mellan process kategorierna och 
kunskapstyper vid mål innehållande minnas, förstå och tillämpa" (Andersson, m.fl., s 
107). Detta samband är viktigt. Inte minst vid analys av övningsfrågor.

4. Styrdokument

Läroplanen för grundskolan innehåller värdegrund, mål och riktlinjer samt kursplaner 

(Skolverket, Läroplan för grundskolan 2011). Målen i läroplanen för grundskolan 

specificeras mer övergripligt och kan tänkas gälla för alla ämnen. Kursplanen anger 

ämnets syfte mer detaljerat.

Ser vi till vad eleven ska kunna utifrån läroplanen ska eleven kunna "utforska och arbeta 
både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga" 
(Skolverket, Läroplan för grundskolan 2011). Elever ska alltså få kunskap om sin egna 
kognitiva förmåga.

I kursplanen för ämnet historia anges att elever ska utveckla "historiska kunskaper om 
likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar" och "utveckla 
kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder" (Skolverket, 
Kursplan Historia). Metoden kan vara att kunna tolka texter och dess avsikter. Detta är en
form av källkritik. Hur källor behandlas och systematiseras kan sägas vara en form av 
procedurkunskap. Då elever behärskar procedurkunskap kan de förmodligen underbygga 
sina slutsatser och resonemang bättre.

Kursplanen specificerar vidare kunskaper om forna civilisationer, dvs. kunskapsmål 
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(innehåll). Exempel på kunskapsmål är "Jämförelser mellan några högkulturers framväxt 
och utveckling" och "Antiken, dess utmärkande drag som epok" (Skolverket, Kursplan 
Historia).

Utifrån styrdokumenten ska elever ha som mål att kunna uppnå olika former av kunskap. 
Dessutom använda olika kognitiva förmågor. Elever ska främjas i komplexa 
kunskapstyper och förmågor.

5. Resultat

Böckernas frågor och uppgifter har analyserats med Blooms reviderade taxonomi. 
Samtidigt är det svårt att helt bortse från innehållet i böckerna, då man analyserar 
frågorna. Vid analysen får man en överblick av kapitlen och sidantalen. Indelningen av 
böckerna kapitelvis finns beskrivet i Tabell 3 och Tabell 4 i Appendix. I tabellerna finns 
också angivet hur många sidor som respektive kapitel består av.

Betraktar vi upplägget i läroböckerna jag undersökt följer de upplägget att frågor finns i 

slutet kapitlet samt frågor för direkt feedback i kapitlen. Frågorna i boken speglar vilken 

kunskapstyp som elever tränas i.

De böcker jag undersökt är Lärobok i historia från förlaget Natur och Kultur (Hildingson 

& Hildingson, 2013) samt Lärobok i Historia från förlaget Gleerups (Nilsson, Olofsson &

Uppström, 2013).

5.1 Lärobok, Hi., Natur och Kultur

Antalet frågor i boken är omfattande. Antalet frågor är 423 stycken. 

Boken för årskurs 7 är indelad i 8 kapitel (Se Tabell A3, Appendix!). Ett kapitel som 

utmärker sig i fråga om antalet är kapitlet om Romarna. I detta kapitel finns nästan 1/4 av

frågorna.

Exempel på hur frågor inleds är: När, Hur, Ta reda på, Ge exempel, Varför, Vad, 

Förklara, Vilket och Vilka.

Ytterligare exempel på inledande frågeformuleringar är t.ex.: Skriv, Rita, Motivera och 

Berätta. Det vill säga någon form av “aktivitet”.

Ett exempel på faktakunskap som efterfrågas kan vara t ex Ge några fakta om etc.
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Ett exempel på begreppskunskap kan vara jämförelse mellan kulturer. Om vi istället 

frågar om detaljer om begreppet kultur kan vi kategorisera frågan inom process kategorin

minnas, även om frågor knutna till begrepp ofta ska förklaras, exemplifieras etc. Det är 

viktigt att skilja på om vi bara är intresserade av ordet (begreppet) inte nödvändigtvis 

förståelsen av begreppet. Om vi ska förklara begreppet hamnar vi i process kategorin 

förstå.

Tabell 2. Andel (procentuell) frågor i respektive kunskapstyp och process kategori.

Frågetyperna som dominerar är frågor knutna till fakta- och begreppskunskap. Eleven 

tränas på att återge beskrivande text och att förstå och återge begrepp. Om jag betraktar 

alla kognitiva processer för respektive kunskapstyp, blir faktakunskap dominerande, dvs. 

79 %.  Processen minnas utgör 32 % och processen förstå utgör 57 % av den totala 

andelen av de kognitiva processerna. Sammantaget alltså 89 %. 

Procedurkunskap är kunskap om metod inom det specifika ämnet. Att hitta frågor som 

kan kategoriseras inom fakta- och begreppskunskap var möjligt, dock att finna frågor 

knutna till metoder, dvs. kunskap om metoder var svårt. Jag fann bara enstaka frågor som

jag kunde kategorisera som procedurkunskap. Dock fann jag att de flesta kognitiva 

processer kunde identifieras. Processen skapa kunde jag emellertid inte finna.

Kognitiv process kategorin värdera kan inkludera de mindre komplexa kognitiva process 

kategorierna. Om process kategorin har kunnat identifieras som värdera har de mindre 

komplexa nivåerna inte medräknats. Detta kan förklara att någon process kategori saknas.

Frågor som berör metakognitiv kunskap har jag inte funnit.
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5.2. Lärobok, Hi., Gleerups

Antalet frågor är 83 stycken. Boken för årskurs 7 är indelad i 3 kapitel (Se Tabell 4, 

Appendix!). 

Exempel på hur frågor inleds är: Vilket, Vad, Vilka, När, Jämför och Ge exempel 

Andra frågeformuleringar är: Skriv, Rita, Resonera om, Beskriv, och Berätta.

Exempel på faktafråga kan vara, vilket år inträffade händelsen? En begreppsfråga kan 

vara knutet till civilisation. Frågan kan vara knuten till ordet eller att förklara begreppet. 

Då är förmodligen process kategorin minnas respektive förstå.

Frågorna har en varierad spännvidd i läroboken. Betraktar jag de tre första 

kunskapstyperna finns dessa representerade. 

Tabell 3. Andel (procentuell) frågor i respektive kunskapstyp och process kategori.

Utifrån Tabell 3, kan jag urskilja att faktakunskap dominerar. Process kategorierna kan 

främst uppdelas i minnas och förstå. 

Andelen frågor jag inte kunde kategorisera är 4 %.  Beakta också att värderingsfrågor 

ofta kan inkludera de mindre komplexa kognitiva process kategorierna.

Andelen värderingsfrågor i Tabell 3 är 10 %.  Frågor knutna till faktakunskap och 

begreppskunskap dominerar. Kategorierna utgör 83 % av alla frågor, varav 55 % är 

frågor tillhörande faktakunskap. Procedurkunskap eller kunskap som kan kategoriseras 

som detta utifrån taxonomins definition är 13 %. 

Process kategorierna som dominerar är minnas (27 %) och förstå (59 %), dvs. 86 %.
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Den process kategori som eventuellt saknas är frågor som berör process kategorin skapa.

Jag fann alltså frågor som främjar alla kunskapstyper förutom metakognitiv kunskap.

6. Diskussion 

Även om innehållet i läromedlen i detta arbeta inte var det primära så har jag ändå 

beaktat innehållet i böckerna då dessa skiljer sig en aning. I boken från Natur och Kultur 

behandlas Arabiska rikets framväxt, vilket saknas i boken från Gleerups. Det Egyptiska 

rikets framväxt saknas i till stor del i boken från Gleerups. Endast 3 sidor upptas specifikt

för riket Egyptens framväxt.

Kapitlet På andra sidan havet i boken från Gleerups, saknas i boken från Natur och 

Kultur, innehåller bl.a. hur sjövägen till nya världsdelar och områden upptäcks av 

Portugiser och Spanjorer.

Betraktar vi kursplanen i ämnet Historia för årskurs 7 finns inte den ökade världshandeln 

omnämnt. Men detta specificeras för årskurs 8. Alltså kanske man skulle ta upp sjövägen 

i årskurs 8 istället, om man beaktar styrdokumenten.

Avsnitten i boken från Gleerups är mer homogena, ifråga om sidantal. I boken från Natur 

och kultur dominerar kapitlen Grekerna och Romarna. Eftersom dessa avsnitt utgör en 

stor andel av vad som behandlas kan det påverka användningen av litteraturen. Dessa kan

tolkas som centrala kapitel. Frågornas andel utgör också en majoritet från dessa kapitel. 

Frågornas antal har troligtvis en del att göra med sidantalet i respektive bok. Boken från 

Natur och Kultur har nästan 50 % mer sidor för att behandla innehållet för årskurs 7. 

Antalet frågor i boken av Natur och Kultur nästan 5 ggr fler än boken från Gleerups . Om

frågeantalet hade följt sidantalet i Natur och kultur hade denna haft ca 120 frågor. Då 

hade boken från Natur och Kultur fortfarande haft ca 3,5 ggr fler frågor än boken från 

Gleerups. 

De kunskapstyperna respektive kognitiva process kategorierna, som undersökts i 

läromedlen är alltså, ”Faktakunskap, Begreppskunskap, Procedurkunskap och 

Metakognitiv kunskap” respektive ”Minnas, Förstå, Tillämpa, Analysera, Värdera och 

Skapa” (Andersson m.fl., s 32).

En skillnad mellan böckerna är andelen frågor knutna till faktakunskap. I boken från 
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Gleerups är andelen 55 % medans den utgör 79 % i boken från Natur och Kultur. Denna 

skillnad kan bero på att andelen frågor knutna till begreppskunskap är större hos boken 

från Gleerups. Andelen frågor knutna till procedurkunskap är också relativt hög. 

En skillnad mellan läromedlen är andelen frågor knutna till process kategorin värdera. 

Boken från Gleerups har ca 10 % andel av frågorna knutna till process kategorin medans 

boken från Natur och Kultur har andelen 3 % knutna till process kategorin värdera. Ser vi

till antalet frågor har de ungefär samma mängd. 

I boken från Natur och Kultur fanns frågor mer specifikt för process kategorin knutna till 

tillämpa och analysera. Beakta dock att process kategorin värdera kan inkludera även 

processerna tillämpa och analysera. 

Ser jag till kunskapstyper och vilka kognitiva process kategorier som kan kategoriseras 

utifrån frågor och uppgifter finns samtliga, förutom kunskapsdimensionen metakognitiv 

kunskap och den kognitiva process kategorin skapa. Kunskapstyper som dominerar är 

fakta- och begreppskunskap. Dock finns procedurkunskap. Att denna inte finns i samma 

omfattning beror ju till stor del, antar jag, att läromedlen främst ska fungera som en bas 

för kunskapsinhämtning. Att ha en bra grund är viktigt för all kunskap. Vi behöver ha de 

isolerade bitarna av information för att förstå och tillämpa kunskapen. Att hierarkiskt 

bestämma att den ena eller den andra kunskapstypen är bättre eller sämre är inte så 

konstruktivt. Men om omfattningen av de isolerade bitarna blir stor är risken att bitarna 

inte faller på plats, dvs. kunskapen blir fragmenterad. Vi blir bra eller bättre på det vi 

tränar, inte på det vi inte gör. 

Att läromedlen skulle vara dåliga, om man med det menar att någon dimension saknas, 

tycker jag emotsägs, då läromedlen tränar elever på flera kunskapstyper och frågorna 

involverar flera kognitiva process kategorier. En förhållandevis stor andel av frågorna i 

läroboken från Gleerups är frågor inom kunskapstypen procedurkunskap. 

Att antal frågor i vissa kategorier kunskap dominerar innebär inte att eleven måste lösa 

alla uppgifter. Läraren kan utifrån kursplan och läroplan styra hur läromedlen ska 

användas. Att styra en skuta kräver ofta ett samarbete, inte bara en karta och en kapten.

Att utforma läromedel som uppfyller Lgr 11 (Skolverket, Läroplan för grundskolan, 

2011) är inte helt enkelt, speciellt inte om man betraktar den exklusive kursplanen. 

Självkännedom och självinlärning är kunskaper som berör metakognitiv kunskap. Hur en 

lärobok ska klara av att kommunicera med eleven är alltså svårt. Denna kunskapsnivå kan

nog bara ske i klassrummet med klasskamrater och lärare, dvs. i samspelat i 
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klassrumsmiljön. Detta bör läraren ha i åtanke. Om läroböcker ger en bra grund att bygga

på är det upp till elever, och främst lärare att se till att läroboken används rätt. Vilken 

dimension är inte nödvändigtvis detsamma som vilken kunskap som elever tillgodogör 

sig. Kunskapsdimensionen, är så att säga tredimensionell. Den sker i 3D. I realtid och 

reellt.

Ser vi till taxonomin, som betraktas från kognitiv domän, kan vi urskilja olika nivåer. 

Utöver denna domän finns ju också en affektiv och psykomotorisk domän. Den affektiva 

kan kännetecknas känslor och den psykomotoriska av förmåga eller koordination. Tänk 

på att frågor som berör värdering kan innefatta den affektiva domänen. Frågor som kan 

kategoriseras inom den psykomotoriska delen kan bestå av verbet rita. Då kan man tänka 

sig att en elev inte bara aktiverar den kognitiva domänen vid dessa frågor utan även de 

övriga två domänerna. Att använda utrustning i en datorsal och laboratoriesal aktiverar 

således inte bara den kognitiva domänen.

Har vi uppgifter där de övriga domänerna aktiveras måsta vi låta elever träna på dessa. 

Detsamma gäller ju att träna på uppgifter som involverar olika kunskapstyper och 

kognitiva processer. 

Beakta om vi ställer frågan om att rita en tidslinje med händelser. Själva uppgiften med 

tidslinje och händelse kan kategoriseras utifrån de isolerade delarna och kan kopplas till 

process kategorin minnas. Ska vi bedöma kunskapen eller kunskapen ihop med 

aktiviteten. Ska, hur skissen eller bilden ser ut bedömas. Eller räcker det med att bilden är

det sekundära vid bedömningen. 

Listan med händelser över tid kunde också ha skrivits ned. Men vi befinner oss 

fortfarande i process kategorin minnas. Även om vi listar alla händelser, så befinner vi 

oss i process kategorin minnas. Detta är värt att ha i åtanke. Nackdelen med denna 

uppgift blir troligen att eleven ledsnar efter ett tag. Frågan är om uppgiften är den mest 

optimala. Ser vi till den affektiva domänen bör ju uppgifterna vara kreativa och roliga. 

Uppgifter som är meningsfulla är säkert bättre än att komma ihåg mest information, eller 

leta mest information. Tävlar vi minne är det givetvis inte en nackdel. Att lära sig 

mnemonics är bra, inte minst ur en metakognitiv synvinkel. Men inte bara det.

Syftet med inlärningen är alltså inte att göra ett visst antal uppgifter, utan ge elever ett 

meningsfullt lärande. Denna är en process, och inte en produkt eller summa. Detta är 

fakta.
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7. Slutsatser

7.1 Lärare och läromedel

Att jag som lärare använder läroboken vid undervisning beror nog på att man är bekväm 
och följer kulturen som finns i skolmiljön. I de skolor jag varit i har läroboken använts i 
stor omfattning vid undervisningen. Det är i stort samma förlag med identiska namn på 
läromedlen idag, som när jag började undervisa.

Att lärare inte ens granskar kurslitteratur, kan bero på att läraren anammar kulturen i 
skolan samt tidsaspekten. Undersökningen gjord av Stridsman (2014) visar på en stor 
majoritet av de tillfrågade lärarna inte hinner med att ”kvalitetsgranska, värdera och välja 
läromedel”.

Om läraren inte hinner granska läromedel, och läromedlen troligtvis är något från de stora
förlagen bör denna litteratur vara av hög kvalitet. Betänk, att då läromedelsgranskningen 
(den statliga) försvann är det vi lärare som ska granska läromedlen. Är vår kontroll eller 
granskning lika bra som den statliga? Realiseras målen enligt styrdokumenten eller styr 
läromedlet vad som realiseras?

Att utforma läromedel egna läromedel skulle kunna vara ett alternativ till 
färdigproducerade läromedel.  Tänker vi på de ämneskunskaperna läraren besitter, 
antingen erfarenhetsmässigt eller via utbildning, så bör lärarna kunna utforma läromedel 
som anpassas till kursplan och läroplan. Lärarlaget inom ämnet kan troligtvis utforma 
läromedel som håller tillräckligt hög kvalitet för att klara av utbildningsmålen. 

Verkligheten ser dock annorlunda ut. Då läraren inte, till stor del, har tid att kontrollera 
läromedel saknas det givetvis tid till att utforma egna läromedel. 

Bedömningsforskaren Tim Oates menar att arbetsbördan ökar vid egentillverkning av 
läromedel och påpekar att ”vi behöver göra lärarnas liv lättare, inte svårare” (Lindgren, 
2017). Att utforma läromedel kan vara ett problem för både kvaliteten och likvärdigheten 
enligt Tim Oates (Lindgren, 2017). Om olika lärarlag utformar olika läromedel blir det 
troligtvis inte samma läromedel som utformas. Dock kan mycket väl målen uppnås. 
Målen utifrån styrdokumenten är det centrala inte nödvändigtvis vilken bok som används.
Eller kanske relevantare fråga, kan vi uppnå målen med eller utan läroböcker från 
läromedelsförlag? Vågar vi det?

Skulle lärarens auktoritet öka då elever och lärare utformade egna läromedel 
tillsammans? Delaktigheten skulle troligtvis öka. Att gemensamt utforma ett läromedel 
blir en skapande process att nå målen. Skapandet resulterar i de högre kognitiva 
processerna samt i metakognitiv kunskap. Skapandet utvecklar elevens lärande från 
”learning by doing” till ”learning by creating”.
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Vi måste komma bort från tankesättet om auktoritet och istället ”byta inriktning från 
lärarens auktoritet vid undervisning till elevers bemyndigande till lärande” (Andersson, 
m.fl., s 241). Detta innebär att läraren ska främja inlärning snarare, än att vara en person 
som delar ut kunskap. ”Klassdiskussioner, oavsett kurs, som fokuserar på inlärning och 
tänkande kan hjälpa elever att bli medvetna om deras egna Metakognitiva kunskap” 
(Andersson, m.fl., s 61).

Om lärarna varken har tid att utforma egna läromedel eller att granska befintliga 
läromedel blir de befintliga läromedlen som används viktiga. Ett alternativ skulle alltså 
vara att en myndighet kontrollerade läromedlen. En tanke som Tim Oates framför, om 
högpresterande länders läroböcker, är att böckerna är ofta statligt godkända och alla 
elever och lärare använder dem (Lindgren, 2017). Frågan är om det går att återgå till 
centralstyrning, då det redan decentraliserats (inom Skolsystemet) här. Ska staten dela ut 
kunskap?

Antag att vi beslutar oss att låta en myndighet bestämma exakt vilken litteratur vi ska 
använda för att uppnå målen. Om nya rön framkommer får dessa tas upp? Källkritik? 
Tappar vi inte kreativitet (skapande processen) genom att följa litteraturen på samma sätt 
som att följa en lärobok vid undervisningen. Exaktheten kan då resultera att vi bara minns
fakta. Det blir en sorts utantill inlärning. En mall vi följer. En isolerad process som alla 
känner igen. Prestationen blir exakt, och mätningar/bedömningar kan generera höga 
resultat (förhoppningsvis). Vi kan då få en överensstämmelse mellan mål och bedömning.
Kanske också undervisning. Men får eleverna möjlighet till självkännedom?

7.2 Tillämpning av Blooms reviderade reviderade taxonomi

Oavsett om vi använder färdiga läromedel från läromedelsförlag (eller läromedel överlag)
är det viktigt att undersöka vilka kunskapstyper som kan tänkas behandlas. Blooms 
reviderade taxonomi kan ge mig, som lärare, viktig information vad som behöver 
kompletteras, utöver läromedlen. Dessutom kan taxonomin användas som hjälp av att 
bedöma elever. Om jag undervisar om Antiken, kan jag analysera frågorna jag ställer till 
elever med taxonomin. Om jag använder boken i stor utsträckning, kanske elever inte 
klarar provet eller feedbacken på avsnittet jag försökt förmedla. Vilken kunskapstyp finns
i provet? Jag bör alltså ha en överensstämmelse mellan målen jag och elever har, med 
provet elever ska utföra. Lektioner kan bidra med att målet och bedömningen 
sammanfaller än mer. 

Om vi använder Blooms reviderade taxonomi för lektion, mål och bedömning, skulle 
dessa sammanfalla i taxonomi tabellen. Om mål och bedömning finns i samma celler i 
tabellen har de alltså ganska bra överensstämmelse. Bedömningen av målet verkar 
relevant. Vid studier om överensstämmelse mellan bedömning och mål är Blooms 
reviderade taxonomi enligt Näsström och Henriksson mycket användbar (s 685). 
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Överensstämmelsen gäller alltså kunskapstyper och kognitiva processer. Är dessa 
liknande? Överensstämmelsen innebär inte att exakt samma fråga under lektion eller i ett 
läromedel testas eller bedöms. Att byta ut ett tecken eller siffra i en uppgift är inte 
detsamma som förståelse, eller målet. Detta finns inte i något styrdokument. Kanske i 
någon bok. Att förstå eller förklara ett begrepp eller en tidsepok som Antiken är mer ett 
relevant mål som i sin tur kan bedömas.

7.3 Kunskapstyper och kognitiva process kategorier

Jämför vi undersökningarna i artiklarna av Assaly och Smadi samt av Tangsakul m.fl, om
kunskapstyper (och process kategorier) utifrån tillämpning med Blooms taxonomi 
respektive Blooms reviderade taxonomi, kan vi också se samma tendens utifrån 
undersökningen jag gjort. Fakta- och begreppskunskap dominerar, utöver process 
kategorierna minnas och förstå. 

Vi kan inte direkt jämföra läroböckerna, dock kan vi få en fingervisning om resultaten jag
fått är rimliga. En orsak till att läromedel innehåller vissa kunskapstyper och process 
kategorier kan bero på att målen i skolan kan kategoriseras i kunskapstyperna och process
kategorierna “Fakta och Minnas, Begreppskunskap och Förstå” samt ”Procedurkunskap 
och Tillämpa” (Andersson, m.fl., s 240). Om mål och läromedel följs åt missas den 
metakognitiva kunskapen, om läromedel saknar denna. Enligt Andersson m.fl. (s 241) 
förväntas alla studenter kunna använda metakognitiv kunskap.

I artikeln av Assaly och Smadi ser vi att med Blooms taxonomi blir den kognitiva 
dimensionen som dominerar “Comprehension”, dvs. den kan liknas vid förstå (Assaly & 
Smadi, s 105). I Artikeln har en lärobok på högre skolnivå analyserats. Här kan man ju 
tänka sig att just begreppskunskap är väsentlig. Om vi skulle göra en jämförelse mellan 
kategoriseringarna mellan den reviderade  och ursprungstaxonomin i undersökningen 
som gjorts av Assaly och Smadi, dvs. skifta dimensionerna “Synthesis” med “Create” får 
vi förhållandevis liten andel frågor i dimensionen skapa. Endast ca 8 % (Assaly & Smadi,
s 105). Även mer avancerad litteratur verkar vara obenägen att främja de högre kognitiva 
nivåerna.

I artikeln av Tangsakul m.fl. finns samma tendens, dvs. att process kategorierna minnas 
och förstå dominerar oavsett nivåerna på läromedel i undersökningen (s 36).

Med reviderad kursplan, som inträder juli 2018, ska elever kunna "värdera och bearbeta 
källor med digitala verktyg" (Skolverket, reviderad kursplan).  Att då exkludera 
värderingsfrågor förefaller obskyrt. Läromedel som har dessa redan vid årskurs 7 ger 
elever en bra start att ta sig an de nya utmaningarna som den reviderade kursplanen 
ställer på läromedlen. Andelen är kanske inte är det väsentliga. Dock är det skillnad på att
ha några enstaka och andelen var tionde. Vid undersökningen av Tangsakul m.fl., var 
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andelen frågor som kunde kategoriseras i process kategorin värdera mellan 1-5 % 
beroende på läromedlet (s 36). 

7.4 Avslutning

Om läromedel använder argumenten att de är utformade efter de reviderade 

styrdokumenten, kan intresse finnas att åter igen undersöka läromedlens kvalitet, i fråga 

om kunskapstyperna som främjas i dessa. En utmaning skulle kunna vara att göra en 

jämförande undersökning mellan tidigare utgivet läromedel (2013) med det för tillfället 

publicerade. Finns det uppgifter som kan knytas till metakognitiv kunskap?

Kunskapstyperna procedurkunskap och metakognitiv kunskap är svårare att utifrån 

läroböcker utforma. Men om läromedel lyckas med att skapa uppgifter där metakognitiv 

kunskap kan främjas, ställs läraren för ännu ett dilemma. Hur ska jag bedöma 

metakognitiv kunskap? Eller som Andersson m.fl. menar, hur avgör man om “svaret” är 

det korrekta vid bedömning av Självkännedom (s 61).  Att bedöma de andra 

underkategorierna inom metakognitiv kunskap kan också vara svårt.  Men för strategisk 

kunskap kan bedömningen vara “korrekt” gällande övergripande kunskap om strategier (s

61). Allmänna kunskaper om strategier är baskunskaper, som att återge (processkategorin

minnas) information om strategierna.

En ledtråd till att använda Bloom i en vidare kontext skulle kunna vara att använda den 

på flera plan. Vid bedömning, lektion, mål och läromedel. En undersökning, med Blooms

reviderade taxonomi kunde kanske visa hur överensstämmelsen mellan dessa är i en 

skola. Om vi antar att mål och läromedel innehåller de flesta kunskapstyperna enligt 

taxonomin, vilka kunskapstyper främjas under lektionen. Om vi enkelt kan undersöka 

läromedel och måldokument med taxonomin, varför inte använda den för att analysera 

lektionen och även betygskriterierna. 

Jag har lagt mycket fokus på läraren. Emellertid, elevperspektivet måste också lyftas 

fram. Hur anser elever att kunskapstyperna förmedlas? Får de undervisning i 

metakognitiv kunskap? Den är en viktig bas för lärandet enligt Andersson m.fl. (s 35). 

Att elever själva ska få kunskap om självkännedom, eller lära sig detta på egen hand. är 

svårt. Detta måste elever få kunskap om, på samma sätt som basen för de övriga 

kunskapstyperna förmedlas av läraren, måste läraren bidra med att eleven får kunskap 

inom metakognition. “Inledningsvis kan dessa strategier behöva förmedlas externt, av 

lärare” (Andersson m.fl., s 235).
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Om kulturen i skolan gör att metakognitiv kunskap förbises har vi ett problem. Vi kan 

kritisera läromedel och måldokument. Dock måste vi vara självkritiska. Har vi undervisat

elever i metakognitiv kunskap? Om inte, varför? En orsak till att metakognitiv kunskap 

förbises är kanske den har lågt anseende . Enligt Andersson m.fl. har “Metakognitiv 

kunskap inte samma status som de övriga kunskapstyperna” (s 44).

Att undersöka bedömning, lektion, mål och läromedel från ett elevperspektiv hade också 

varit intressant. Har vi flera perspektiv, ett metaperspektiv på lärandet har vi alla fått en 

bredare kunskapssyn. Att ignorera elevernas synsätt är att förlora en dimension. Vi vinner

kanske inte en tävling i att bygga lutande torn. Men å andra sidan sker betraktelsen 

säkrast utanför. Vem vet när tornet rasar? Det svenska synsättet är just det öppna fria, inte

det instängda. Detta måste vi ha i åtanke. För bedömning och förändring av skola kan just

naturen ge oss inspiration. En Blomma är inte att förakta, speciellt inte en tulipanaros.

Det är viktigt att inse att inlärning sker under en begränsad tid. Ett verktyg som gör att 

målen i skolan kan bli mer begripliga, bedömningsbara och genomförbara är att använda 

Blooms reviderade taxonomi. Dock är detta ett verktyg för att genomföra ett meningsfullt

lärande. Som med en lärobok, ska taxonomin ses som ett hjälpmedel, dock inte isolerad. 

Om “den perfekta läroboken vore en tulipanaros” skulle den ha skapats utifrån Blooms 

taxonomi med en viss revidering (Johnsson-Harrie, s 67). Vem vet vad som mer kan 

skapas.
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9. Appendix

Tabell A1. Kunskapstyper och underkategorier.

Kunskapstyper Underkategorier

Faktakunskap - Kunskap om terminologi.

- Kunskap om specifika detaljer och 
element.

Begreppskunskap - Kunskap om klassificeringar och 
kategorier.

- Kunskap om principer och 
generaliseringar.

- Kunskap om teorier, modeller och 
strukturer.

Procedurkunskap - Kunskap om ämnesspecifika färdigheter 
och algoritmer.

- Kunskap om ämnesspecifika tekniker och 
metoder.

- Kunskap om kriterier för att bestämma när
man ska använda lämpliga förfaranden 
(procedur, tillvägagångssätt).

Metakognitiv kunskap - Strategisk kunskap.

- Kunskap om kognitiva uppgifter, 
inklusive lämplig kontextuell och villkorlig 
kunskap.

- Självkännedom.
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Tabell A2. Kognitiva process kategorier och dess underkategorier.

Kognitiva Processer Underkategorier

Minnas - Känna igen.

- Erinra (komma ihåg).

Förstå - Tolka (tyda).

- Exemplifiera

- Klassificera

- Sammanfatta

- Beteckna (karaktärisera).

- Jämföra 

- Förklara

Tillämpa - Utföra

- Implementera (använda).

Analysera - Urskilja (skilja på).

- Organisera (arrangera, disponera).

- Tillskriva (attribuera).

Värdera - Kontrollera

- Recensera (kritisera).

Skapa - Generera  (alstra).

- Planera

- Konstruera

Tabell A2 visar hur den kognitiva processdimensionen har ytterligare indelningar. Dessa 
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är mer specifika processer. Process kategorin förstå kan delas in i ytterligare 7 specifika 

processer (underkategorier). Dessa specifika processer kan vara till ytterligare hjälp då 

man vill kategorisera en kognitiv process kategori. 

I underkategorier har synonymer angetts i parentes för processen. Synonymer kan vara 

till hjälp vid kategorisering av frågor. 

Exempel på hur man kan tolka den process som används, är en fråga som jämför ett 

skeende förr med ett skeende idag. Vi kan då antaga att process kategorin är förstå, eller 

mer specifikt processen jämför (som finns inom process kategorin förstå) etc.

OBS! Andersson m.fl har valt "19 ytterligare processer som passar inom de 6" process 

kategorierna (Andersson m.fl, s 66). De kognitiva process kategorierna är 6 st.

Tabell A3. Kapitelindelning (lärobok Hi.) Natur och Kultur.

Kapitel Sidantal

Samlare, Jägare, Fiskare 7

Människan blir bonde 8

De första städerna 18

Den första stora staten 12

Vid Gula floden 8

Grekerna 28

Romarna 30

Araberna 14

Kapitlet Den första stora staten beskriver Egyptiska rikets framväxt.

27



Tabell A4. Kapitelindelning (lärobok Hi.) Gleerups.

Kapitel Delavsnitt Sidantal

Historia 3

Antikens världar Medelhavsvärldens antika kulturer 

Antikens Grekland 

Romarriket 

14

15

17

Kulturmöten Kina 

På andra sidan havet 

15

15

Kapitlet På andra sidan havet innehåller bl.a. hur sjövägen till nya världsdelar och 

områden upptäcks av Portugiser och Spanjorer. 

Under kapitlet Medelhavsvärldens antika kulturer finns Egyptens framväxt beskrivet, på 

3 sidor.

Exempel

För att kunna analysera en fråga bör man i frågan söka efter kunskapstypen och den 

kognitiva processen som är tänkt att användas. Substantivet kan sägas beskriva 

kunskapstypen och verbet processen som används. Ibland är dessa inte lätt att identifiera 

och kategorisera. Dessutom kan frågan innehålla flera kunskapstyper och processer som 

är tänkta att erhållas. OBS! Det är frågan som ska aktivera. Frågorna ger information om 

vilken kunskap som söks.

Att exemplifiera flertalet frågor som beskriver kunskapstyp och kognitiv process är 

detsamma som att reproducera tabellerna Tabell A1 och Tabell A2. Om du själv ställer en

fråga, försök identifiera aktiviteten (verbet) och kunskapstypen (substantivet) i frågan 

utifrån Tabellerna. Du kan säkert identifiera, antingen båda dessa eller någon av dem. Du 

har då identifierat en process eller kunskapstyp. I sitt sammanhang som frågan är ställd 

kan du då försöka avgöra vart den ska kategoriseras som. Frågorna i läromedel är alltså 
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inte ställda på måfå. Frågorna har föregåtts av information eller text som läsaren ska 

tillgodogöra sig (helst innan hen tittar på frågorna). Frågorna ställs i ett sammanhang.

Nedan följer några exempel på frågor.

När skrevs Illiaden och Odyssen? 

Frågan knyter an till faktakunskap samt den kognitiva process kategorin minnas. Vi får 

också tänka på hur svaret ska tolkas. Enligt läroboksmaterialet är årtalet angivet som ett 

ungefärligt årtal. Inom vilka gränser ska svaret på frågan vara det korrekta?

Vi får betänka att vi bör ha en överensstämmelse mellan bedömning och fråga. Detta bör 

vi ge elever information om.

I frågan söks kunskap som är specifik, dvs. isolerad information. Om kunskapen berör 

händelser, årtal och platser är det ofta faktakunskap som ska erhållas. Process kategorin 

är då ofta minnas. Kom ihåg att det ofta finns samband mellan faktakunskap och minnas!

Ge exempel på hur den Antika kulturen påverkat vår kultur.

Uppgiften kopplar ihop begreppskunskap (kultur) med process kategorin förstå. 

Exemplifiera (specifik process) kan sägas tillhöra process kategorin förstå. På liknande 

sätt som faktakunskap kan vara sammankopplad med process kategorin minnas kan 

begreppskunskap vara sammankopplad med process kategorin förstå.

Här får läraren ange hur många exempel som är rimligt. Att exemplifiera i all oändlighet 

är inte meningsfullt. Det gäller ett elever och lärare har liknande referensramar av vad 

som förväntas. Vill läraren i istället analysera eller värdera påverkan bör hen påpeka det 

innan.

Om läroböcker berör källkritik bör vi analysera detta som procedurkunskap. I ämnet 

Historia är just analys av källor viktigt. Att lära sig om en metod och att kunna använda 

metoden är således procedurkunskap. 
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