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Sammanfattning 
 

Enligt Skolverkets utlåtande för antagningen år 2016/2017 söker sig allt fler elever till 

Ekonomiprogrammet. Ökningen med 1200 elever motsvarar 9 %, och visar att 

Ekonomiprogrammet är ett av de högskoleförberedande program som har ökat mest.  

Uppsatsens syfte är att enligt Blooms taxonomi belysa samt identifiera de 

kunskapsnivåer som utmärker elever som behärskar ekonomiska ämnen på 

gymnasienivå. I den teoretiska delen av uppsatsen presenteras Blooms taxonomi, där 

den ursprungliga modellen från Bloom är kort presenterad, medan den reviderade 

modellen av Krathwohl presenteras mer omfattande med hänsyn till att uppsatsen 

utgår från Krathwohl reviderade teori.  

Uppsatsen har en positivistisk syn och är grundad på den kvalitativa 

datainsamlingsmetoden i form av intervjufrågor som utgår direkt från Krathwohls 

teori. Datasammansättningen genomfördes enligt forskningsfrågornas struktur där 

datareduktionen, dataanalysen och dataverifieringen är presenterad under empiriska 

data enligt frågeställningarna.   

Resultaten av uppsatsen visar att två faktorer ur Blooms taxonomi användes mer 

frekvent. Förståelsen och Tillämpningen ur den kognitiva processen anses vara de 

kunskapstyper som används mest av pedagoger som undervisar i ekonomiska ämnen. 

Vidare lyfts i diskussionen tendenser som pekar på att pedagogernas syn på 

nödvändig kunskap kan vara beroende av hur komplex den själva ekonomiska kursen 

är. Beroende av vilken kurs man ansvarar för kan detta alltså påverka vilken typ av 

kunskap pedagogerna anser kan vara avgörande för att eleverna ska klara ämnet.  
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1. Inledning 

I Inledningen presenteras bakgrund, tidigare forskning samt syfte och 

frågeställning.  Även avgränsningen och uppsatsens disposition finns presenterade.  

1.1 Bakgrund  

 
Enligt Skolverkets utlåtande för antagningen år 2016/2017 söker sig allt fler elever till 

Ekonomiprogrammet. Ökningen med 1200 elever motsvarar 9 %, och visar att 

Ekonomiprogrammet är ett av de högskoleförberedande program som vuxit mest. 

Även om orsaken kan vara ökade elevkullar så anses ökningen vara märkbar då 

ökningen är dubbel så stor som Naturvetenskapsprogrammet samt 

Teknikprogrammet som hade en ökning med 600 elever vardera. Ökningen av antal 

elever till Ekonomiprogrammet var störst bland pojkarna.  

Enligt Skolverket är Ekonomiprogrammet ett brett program som belyser företagande 

likaväl som sociala och miljömässiga faktorer. I ämnet ingår marknadsföring, 

redovisning, organisation och ledarskap, entreprenörskap och kalkylering. Syftet med 

ämnet är att öka förståelsen för företagets roll i samhället från lokal till global nivå. 

Förutom ovan nämnda faktorer ska eleverna utveckla en förmåga att kritisk granska, 

analysera och diskutera ekonomiska frågor. Vidare ska eleverna inom ämnet få 

möjlighet att, via praktiska övningar, befästa sina teoretiska kunskaper. Den 

ekonomiska undervisningen ska även innehålla möjligheter för eleverna att 

diskutera, problematisera och kritisk granska informationskällor.  

Med utgång från komplexiteten som ämnet innehåller kan tankarna kring 

kunskapsnivåer väckas. Enligt Brunsson (2010) anses högre nivån än ren 

faktakunskap vara viktig för all undervisning. Dock hävdar han att det saknas 

konkreta riktlinjer över vad dessa olika kunskapsnivåer innebär inom ett specifikt 

ämne, i detta fall företagsekonomi. En av anledningarna till avsaknaden av konkreta 

riktlinjer anses vara att lärare har olika förväntningar och mål inom ämnet vilket 

direkt påverkar kunskapsnivåerna. För att illustrera problemet valde Brunsson 

(2010) med hjälp av Blooms taxonomi att på högskolenivå undersöka; Vad 

kännetecknar en student som behärskar företagsekonomi? Vilka metoder använder 

du för att hjälpa studenterna att nå högre kunskapsnivåer än enbart minneskunskap? 

Vilka metoder skulle man skulle vilja använda, alternativt använda mer, för att hjälpa 

studenterna att behärska företagsekonomi?  
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Resultatet har visat att ämnet företagsekonomi på högskolenivå betonar 

nödvändigheten av att se samband samt sätta kunskapen i en större kontext. 

Resultatet pekade på att förståelsen av olika ekonomiska begrepp, teorier och andra 

ämnen hänger ihop. Detta innebär enligt Blooms taxonomi att elever som behärskar 

företagsekonomi på högskolenivå kännetecknas av kunskapsnivåerna förståelse, 

värdering och tillämpning. Enligt Brunsson (2010) räcker det inte med traditionella 

föreläsningar. Istället lyfts lösning av forskningsfall, seminarium och projekt på fältet 

som alternativa och effektivare didaktiska tillvägagångssätt för att nå en högre nivå 

av kunskap. Traditionella föreläsningar anses dock också vara viktiga för genomgång 

av teoretiska perspektiv. Vidare hävdar Brunsson (2010) att studenternas lärande av 

en högre kunskapsnivå nivå främjas mest genom seminarier och diskussioner på 

grund av att de själva verbaliserar och tolkar material, samt får olika former av 

feedback från både kamrater och lärare.   

 

Brunssons forskning kring fallstudiens potential för att nå en högre nivå av kunskap 

inom företagsekonomi har varit en stor inspiration till denna uppsats. Brunssons 

forskning från 2010 har används som en stor inspiration till att forma 

undersökningen på gymnasienivå. Med hänsyn till den begränsade forskningen som 

finns inom ämnet ekonomi på gymnasienivå kan denna uppsats skapa en bättre 

översikt av kunskapstyper som används inom ämnet.  

1.2 Syfte 

 
Uppsatsens syfte är att enligt Blooms taxonomi belysa samt identifiera de 

kunskapsnivåer som utmärker elever som behärskar ekonomiämnen på 

gymnasienivå, samt belysa om det finns metoder som används för att eleverna ska 

kunna nå högre kunskapsnivåer. 

1.3 Frågeställning 

 
Utifrån att uppsatsen utgår från beprövad teori är frågeställningen i uppsatsen 

formulerade enligt teorins referensramar, samt är direkt influerade ifrån redan 

genomförd forskning. Frågorna utgår från Brunssons tidigare forskning vilka är 

följande:  

1. Finns det kunskapsdimensioner eller kognitiva processer som enligt Blooms 
taxonomi utmärker elever som bemästrar ekonomi på gymnasial nivå? 
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2. Finns det kunskapsdimensioner eller kognitiva processer som anses vara mer 

eller mindre relevanta för elever som bemästrar ekonomi på gymnasial 
nivå? 

 
3. På vilket sätt använder pedagogerna olika kunskapsdimensioner och 

kognitiva processer i deras bedömningar inom ämnet ekonomi? 

1.4 Avgränsning 

 
För att förtydliga och avgränsa uppsatsens syfte är uppsatsen enbart fokuserad på 

lärarnas uppfattning av kunskapsnivåer som finns inom ämnet ekonomi. Med hänsyn 

till att empirisk data enbart samlats in från en gymnasieskola i Jönköping påverkar 

det generaliseringen av data på ett negativt sätt. Generaliseringen blir i detta fall 

begränsad. Trots tillkortakommanden av empirisk data i form av den geografiska 

begränsningen kan uppsatsens syfte vara nyttigt för lärare och andra aktörer som är 

aktiva inom ämnet ekonomi samt för skolan som empirisk data har samlats ifrån.  

Vidare utgår uppsatsen enbart från en teori; Blooms taxonomi, för att identifiera 

kunskapsnivåerna som används. Med hänsyn till att det existerar fler modeller som 

lyfter de olika kunskapsnivåerna, dock med andra begrepp, ansågs det vara irrelevant 

att inkludera fler teorier. Då analysen av uppsatsen har genomförs med hjälp av 

kodningar d.v.s. nyckelord som definierar de olika kunskapsnivåerna så påverkas 

uppsatsens möjlighet till generalisering. För att minimera risken för felaktiga 

slutsatser så är generaliseringen utesluten ur analysprocessen.  
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1.5 Disposition 

 

 

 

 

Inledning 
• I inledning presenteras bakgrunden till uppsatsens 

forskningsområde, avgränsningen samt beskrivning av syftet, 
forskningsfrågorna och disposition. 

Teori 
• I teori delen av uppsatsen presenteras Blooms Taxonomi samt den 

reviderade taxonomi från Krathwohl som används som grund i 
uppsatsen. 

Metod 
• I metod diskuteras uppsatsens forskningsansats för datainsamling. 

Forskningsfilosofi, ansats, forskningskvalitet och dataanalys 
diskuteras. 

Empirisk data 
• I empirisk data presenteras intervjuer som har samlats in enligt det 

kvalitativa tillvägagångssättet. Data är presenterad enligt 
frågeställningarna. 

Analys 
• Analys av uppsatsen lyfter fram tolkningar samt sambandet mellan 

empirisk data, teori och forskningsfrågorna. Analysen är presenterad 
enligt frågeställningarna. 

Diskussion 
• I diskussion sammanfattas resultatet där reflektion över empiriska 

data i relation till teorin och syftet finns presenterade. 
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2. Teoretiska referensramar 

I den teoretiska delen av uppsatsen presenteras Blooms taxonomi. Den 

ursprungliga modellen från Bloom är kort presenterad medan den reviderade 

modellen av Krathwohl presenteras mer omfattande med hänsyn att författaren till 

uppsatsen kommer att utgå från Krathwohls reviderade teori.  

 

2.1 Blooms taxonomi – 1956 

 

Enligt Krathwohl (2002) beskrivs taxonomin som utbildningsmål eller ramverk med 

syfte att klassificera de krav eller förväntningar som lärare har på eleverna under sin 

undervisning. Ramen var uttänkt med målet att underlätta utbytet av information 

bland lärare vid olika universitet, för att skapa s.k. banker av kunskap. Mätningarna 

skulle vara detsamma oavsett lärosäte med syftet att kunna mäta samma pedagogiska 

mål med hjälp av ett gemensamt språk. Vidare, förklarar Huitt (2011) att Benjamin S. 

Bloom, som satt i styrelsen för organisationen som skulle samla information till 

kunskapsbanken, presenterade taxonomin med syfte att minska kostsamma 

omfattande undersökningar. Blooms undersökning skulle kategoriseras enligt den 

kognitiva uppfattningen av kunskap, känslomässig utveckling och de fysiska attribut 

som studenter utvecklar. Efter omfattande tester av specialister från 1949 till 1956 

fick Bloom stöd av forskarna för sin taxonomi som presenterades under titeln; 

Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. 

Handbook I: Cognitive Domain (Bloom, Engelhart, Furst, Hill, & Krathwohl, 1956). 

 

Huitt (2011), Krathwohl (2002) och Anderson et. al. (2001) hävdar att den kognitiva 

kategorin som består av kognitiva processen av undersökningen har används mer 

frekvent av pedagoger för att forma sin pedagogik. Även om betoningen ligger på det 

kognitiva delen av kunskapen kommer resten av uppsatsen att använda en mer 

holistisk syn av Blooms taxonomi.   

 

Under tiden för publiceringen infördes även det nya begreppet ”taxonomi” som var 

obekant för de flesta lärare. Med hänsyn till att ordet inte förstods av andra blev den 

även mindre använd vilket i sin tur innebar att publiceringen fick mycket lite 

uppmärksamhet. Ramen för den generella synen att se på kunskap 
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uppmärksammades dock efter att läsaren insåg det nytta som ramarna har. I 

dagsläget är Blooms taxonomi översatt till minst 22 olika språk, (Krathwohl, 2002).  

 

Enligt Krathwohl (2002) har nyttan av Blooms taxonomi används i både 

klassrumsmiljöer och institutionella sammanhang. Den ursprungliga taxonomin har 

ofta används för att klassificera läroplansmålen och provmaterial i syfte få bättre 

översikt över lärande mål, samt att diversifiera den anskaffade kunskapen för 

eleverna.   

 

Vidare hävdar Krathwohl (2002) att forskningen har visat att större delen av 

kunskapsmålen har haft betoning på den enklaste typen av kunskap, d.v.s. 

minneskunskap, även om också kategorierna förståelse, analys, syntes, tillämpning 

och värderingskunskap inom utbildningen är viktiga för anskaffning av kunskap. 

Där har t.ex. taxonomin direkt styrt prov samt andra styrdokument med mål att nå 

de mer komplexa nivåerna av kunskap. 

 

Benjamin Bloom ville att kunskapen skulle kategoriseras, för att skapa bättre översikt 

över de färdigheter som krävs av eleverna både i och utanför klassrummet. Även om 

diskussionerna kring denna typ av kategorisering är äldre än 50-talet så var det då 

som Blooms taxonomi tog fäste inom pedagogiken, och sedan dess har modellen både 

kritiseras, rostas och omstrukturerats. Med tanke på den inspiration som Blooms 

taxonomi har på det svenska utbildningssystemet kommer den ursprungliga 

modellen att presenteras nedan.  

 

Enligt Bloom (1956) bör lärare i klassrummet arbeta med att höja eleverna i 

kunskapsnivåer enligt de framsteg som eleven gör i den aktuella kunskapsnivån.   

Bloom (1956) hävdar att det är tänkare som är svåra att skapa, och att 

utbildningssystemet är byggt för att testa samt bemöta kunskap i sin enklaste form. 

Detta är enligt Bloom (1956) en av anledningarna till att lärare aktivt bör ta hänsyn 

till högre nivåer av kunskap i sina roller som pedagoger. Bloom skapade sex nivåer i 

sin taxonomi, där varje nivå kräver att eleverna förstår föregående nivå till en sådan 

grad att komplexa kunskaper kan omvandlas till egen kunskap. De sex nivåerna som 

presenteras i bild nedan är; minneskunskap, förståelse, tillämpning, analys, syntes 

och värdering. En förkortad förklaring av kunskapsnivåerna finns nedan. För mer 

information se bilaga 1. 
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Bilden hämtad 14 feb. 2017 (Bild 1) 

http://larspridareuro.blogspot.se/2013_03_01_archive.html 

 

 

1. Minneskunskap, (Knowledge) 

 

Minneskunskap är den första kunskapsnivån i Blooms taxonomi där eleven ska 

anskaffa kunskap om specifik information. Minne angående namn, plaster eller 

datum anses vara den enklaste typen av kunskap samt lätt att komma åt. Eleverna 

ska i denna nivå kunna fokusera på begrepp, specifika faktakategorier, 

konversationer och kriterier etc.  

 

2. Förståelse, (Comprehension); 

 

Förståelsen som är den andra kunskapsnivån i Blooms taxonomi innebär att eleverna 

bemästrar fakta och ska nu förstå eller tolka informationen rätt. Exempel på detta 

kan vara att inte bara ge rätt datum för kriget men även förstå varför kriget har 

uppstått och om det skulle kunna ske igen. Eleverna ska alltså tolka och översätta 

kunskap till sin egen fördel eller förståelse.  
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3. Tillämpning, (Application); 

 

Tillämpningen innebär att eleverna ska kunna tillämpa den kunskap som de har 

anskaffat. I klassrummet skulle detta innebära att eleverna ska arbeta med rättsfall i 

syfte att lära sig tillämpa lagar som finns i samhället. Lösningarna ska vara hållbara 

samt ge bättre kunskap om eleverna arbetar med beslut som kan 

verklighetsförankrats. 

 

4. Analys, (Anylasis); 

 

Den fjärde kunskapsnivån är där eleverna ska kunna nå längre än tillämpningen av 

kunskap, eleverna ska i denna nivå identifiera mönster som ska underlätta för dem 

att dra relevanta slutsatser. Eleverna ska alltså på denna nivå kunna förklara eller 

undersöka sin kunskap som de anskaffat i klassrummet. De ska exempelvis analysera, 

organisera och relatera de olika elementen i samma kontext.  

 

5. Syntes, (Synthesys); 

 

Syntes innebär att eleverna måste använda sig av given fakta för att skapa nya teorier 

eller antaganden. Eleverna ska uppmanas att använda sig av omväxlande information 

från olika ämnen för att skapa en holistisk bild innan eleven drar en slutsats. Målet är 

att få eleven att skapa och tänka kreativt. Eleverna ska planera och genomföra.  

 

6. Värdering, (Evaluation); 

 

Den högsta nivån i Blooms taxonomi är utvärdering. Eleverna förväntas värdera 

information och dra en slutsats utan fördomar eller partiskhet. Eleverna ska lära sig 

värdera information samt granska informationen på ett sådant sätt att slutsatsen 

förväntas hålla en granskande antagande. De ska alltså lära sig värdera kunskapens 

riktighet med hjälp av externa kriterier och interna bevis.  
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2.2 Blooms Taxonomi reviderad av Andersson et. al. - 2001 

 

Andersson et. al. (2001); Krathwohl (2002) hävdar att lärandemål vanligtvis består 

av ramfaktorer i form av termer eller processer om vad som ska göras med vilken typ 

av innehåll. Denna tanke var grundläggande för den reviderade versionen av Blooms 

taxonomi, som gick från att vara endimensionell till tvådimensionell. Den kognitiva 

processen och själva kunskapen utgjorde två olika dimensioner där substantivet som 

beskrivs anses vara kunskapsdimensionen medan verbet som anses vara en 

beskrivning utgör den kognitiva processen.  

 

Enligt Andersson et. al. (2001), Krathwohl (2002) och Huitt (2011) utgör de 

ursprungliga kunskapsnivåerna den kognitiva processen i den reviderade modellen 

från 2001. Den kunskap som utgör den första nivån i den ursprungliga modellen 

utgör istället en ny dimension i den reviderade modellen. Kunskapsdimension i den 

reviderade modellen består dock av fyra istället för tre underkategorier, se bilaga 1 

och 2. Vidare menar Andersson et. al. (2001) och Krathwohl (2002) att det ökande 

erkännandet kring forskningen av kognitiva processer har bidragit till en ny fjärde 

kategori; metakunskap har tillkommit i den reviderade versionen som betonar 

individens förmåga att inse sin egen kognition när det kommer till anskaffandet av ny 

kunskap.  

 

De andra kunskaperna som ingår i dimensionen är faktakunskap, konceptkunskap 

samt procedurkunskap. Faktakunskap betonar individens förmåga att använda sig av 

specifik information, och detaljer kring eller del från en aspekt. Konceptkunskap 

betonar individens förmåga att organisera, kategorisera, generalisera samt förstå 

principer, teorier och strukturer. Den sista kunskapstypen, procedurkunskap, 

betonar individens förmåga att förstå hur något genomförs, där metoden är 

avgörande i denna kunskapstyp (Andersson et. al., 2001).  

 

Den kognitiva processen, som utgör en av dimensionerna i likhet med den 

ursprungliga modellen, består av sex olika kategorier, dock med märkbara 

förändringar. Tre av kategorierna döptes om medan två av kategorierna fick byta 

plats. Kategorin kunskap fick byta namn till att minnas samt kategorin förståelse fick 

byta namn till förstå. Vidare behölls tillämpning, analys och värdering i den nya 
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modellen men syntes och värdering byte ordningsplaster, samt att syntes bytte 

namn till skapa. Denna blev även den sista kunskapsnivån i den kognitiva processen 

av kunskapsanskaffningen, (Krathwohl, 2002, sid 27).  

Enligt Andersson et. al. (2001), sid. 30 innebär Minnas, som är den första kategorin i 

en kognitiv process, att den relevanta informationen från långtidsminnet ska kunna 

återhämtas och användas. Det andra steget, Förstå, inkluderar konstruktion av 

kommunikation både i den skriva och orala formen. Tillämpa som är den tredje 

kategorin i den kognitiva dimensionen innebär att kunna använda eller genomföra 

procedurer i givna situationer. Analys omfattar bearbetning av information med 

målet att bryta ut eller sammanställa, få bättre insikt eller förstå syftet med den givna 

informationen. Värdering, som är näst sista kategorin i den kognitiva processen, 

innebär att bedömningen ska grundas på givna kriterier. Värdering innebär att 

kunskap från andra områden måsta användas för att bedömningen ska vara korrekt. 

Den sista kategorin Skapa innebär att för att individen ska skapa kunskap krävs det 

en helhets bild som ska underlätta att planera, producera och generalisera.  

Andersson et. al. (2001) och Krathwohl & Andersson (2010) hävdar att i likhet med 

den ursprungliga taxonomi är den reviderade versionen hierarkisk i den meningen 

att de sex nämnda kategorier utgör en kognitiv process där föregående kategori av 

kunskap är mindre komplex än nästkommande. Kategorin Förstå anses vara mer 

komplex än Minnas men mindre komplex än Tillämpa. Vidare hävdar Krathwohl 

(2002) att det finns en överlappning mellan kategorier, där t.ex. kategorin Förstå, 

som anses vara den bredaste kategorin, i vissa tillfällen kan vara mer komplex än 

kategorin Tillämpa. 

I den reviderade taxonomin antogs alltså inte enbart en process av kunskapsnivåer, 

utan lärandemål och uppdelningen av kategorierna bidrog till en tvådimensionell 

tabell, där kunskapen i sig presenterades vertikalt medan den kognitiva processen, 

precis som i föregående modell, presenterades horisontellt. De punkter där 

kunskapen och den kognitiva processen mötes skulle motsvara lärandemål av 

substantiv och verb (Andersson et. al., 2001, Krathwohl, 2002, Huitt, 2011 och 

Krathwohl & Andersson, 2010). 

I bilderna nedan presenterar den kognitiva processen som en ensamstående tabell 

samt en tvådimensionelltabell där kunskap och den kognitiva processen är 

presenterade som två dimensioner. 
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I Bild 2 finns den första dimensionen, den s.k. kognitiva processen, där verb används 

som gemensamt språk med syfte att lättare mätta den anskaffade kunskapen.  

 

 
Hämtad 16 feb. 2017 (Bild 2) 

https://www.kau.se/files/2016-12/Blooms-Taxonomi-matris.pdf 

 

I bild 3 visas den reviderade och slutgiltiga versionen av Blooms taxonomi 

presenterad i den tvådimensionella tabellen av Anderson et. al. (2001). 

 

 
Hämtad 16 feb. 2017 (Bild 3) 

https://www.kau.se/files/2016-12/Blooms-Taxonomi-matris.pdf 
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2.3 Den kritiska synen på Blooms taxonomi 

 
Andersson et. al. (2001) hävdar att an av de tydligaste svagheterna som taxonomi har 

är att forskningen som har bidragit till utformningen av den ursprungliga taxonomi 

enbart utgick ifrån universiteten, vilket direkt påverkar den kontextuella 

användningen av modellen. Vidare belyser Andersson et. al. (2001) den 

okontrollerade inlärningen, där inlärningen inte kan kontrolleras av pedagogen i 

klassrummet. Den oförväntade anskaffningen av kunskap är dock något som 

Andersson et. al. (2001) anser ligger utanför forskningsområdet då den oförväntade 

inlärningen och reaktionen utgår från eleven själv.  

 

Enligt Andersson et. al. (2001) är aspekten att taxonomin utgår från att Läroplaner är 

rationella och linjära, samt att taxonomin inte tar hänsyn till de mjuka värden som 

Läroplaner försöker betona, en av utmaningarna. Ytligare kritik som finns är att 

taxonomin inte visar vad som är värt att veta, vilken typ av kunskap som bör belysas. 

Istället fokuserar taxonomi på planering vilket innebär att den aktuella 

informationen bortses, något som frekvent används av erfarna lärare. Vidare hävdar 

Andersson et. al. (2001) att även om lärandemålen är tydliga har det visat sig att det 

saknas metoder och instruktioner för hur man uppnår de lärandemål som finns i 

Läroplanen.  

 

Näsström (2009) hävdar via hennes forskning av Blooms taxonomi, att 

utmaningarna kring det gemensamma språket och bedömningar som avgör de olika 

kategorier har visat sig vara svaga och otydliga, vilket direkt påverkar taxonomins 

tillförlitlighet. Vidare, visar Näsströms forskning från 2009 att bedömningsexperter i 

relation till lärare använde Blooms taxonomi på ett mer diversifierad sätt. Näsström 

(2009) hävdar att en överenskommelse mellan lärare gällande taxonomin skulle öka 

likvärdigheten av bedömningarna oavsett skolan eller lärare.    
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3. Metod 

I denna del av uppsatsen presenteras uppsatsens vetenskapliga tillvägagångssätt i 

syfte att öka förståelsen för de metodologiska val som har gjorts. Metoden för 

insamling och dataanalys finns presenterade. I analysen presenteras även Miles 

och Hubermans analysprocess.  

3.1. Forskningsfilosofi 

 

För att genomföra empirisk forskning finns det två huvudriktningar inom den 

filosofiskt vetenskapliga åskådningen som bör lyftas fram, nämligen positivism och 

hermeneutik. Dessa åskådningar representerar världsbild och förhållningssätt till 

forskningsområdet (Molander, 2003).  Sohlberg & Sohlberg (2013) hävdar att den 

hermeneutiska strategin bygger på forskarnas subjektiva förståelse av verkligheten. 

Forskarna måste ta hänsyn till den aktuella miljön och vara en del av 

datainsamlingen, samt att engagemanget ska vara tillräckligt stark för att forskaren 

ska kunna tolka deltagarnas känslor och perspektiv av verkligheten. Hermeneutik 

betonar också att forskaren kan påverka datainsamlingen med hänsyn till sin 

förförståelse av ämnet (Molander, 2003; Sohlberg & Sohlberg, 2013). Den 

positivistiska vetenskapssynen å andra sidan utgår från en mycket strukturerad 

metod där fakta motsvarar verkligheten. Positivismen förklarar och mäter data med 

hjälp av experiment eller statistik (Molander, 2013). Positivismen präglas av 

objektivitet där forskare inte påverkar eller påverkas av ämnesforskning och 

datainsamlingen (Molander, 2003; Sohlberg & Sohlberg, 2013).  

 

Denna uppsats utgår från den positivistiska synen. Med mål att uppfylla uppsatsens 

syfte ska denna uppsats lyfta fram kunskapstyper som utmärker elever som 

bemästrar ekonomi. Eftersom Blooms taxonomi har används som verktyg för att 

förklara de olika kunskapsnivåerna kan det anses att den positivistiska synen har 

tillämpas i denna uppsats. Utgångspunkten från en beprövad teori ökar 

objektiviteten och används som mått i de olika kunskapsnivåerna. Då förförståelse är 

en av hermeneutikens identifieringsfaktorer stärks det positivistiska förhållningssätt 

till denna uppsats då författaren saknar just dessa egenskaper inom 

forskningsområdet. Vidare är syftet med uppsatsen inte att tolka verkligheten eller 

förstå bakomliggande orsaker vilket definierar hermeneutiken (Molander, 2013), 



 

 15 

utan att enbart definiera de kunskapsnivåerna som eleverna ska behärska, vilket 

förstärker att uppsatsens vetenskapsteoretiska utgångspunkt är positivistisk.  

 

3.2. Forskningsansats  

 
Forskning utgår oftast från två generella ansatser; deduktion och induktion. Den 

deduktiva metod präglas av den positivistiska åskådningen där utgångspunkten av 

befintlig teori styr frågeställningen, syftet och hypoteser. Den deduktiva metodens 

bredd omfattar både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder, även om 

den kvantitativa metoden anses vara den deduktiva metodens signum. Den induktiva 

metoden förknippas däremot förknippas med den kvalitativa datainsamlingen 

(Olsson & Sörensen, 2011). Vidare, utgår deduktion från en referensram, till exempel 

en modell eller en teori som testas mot verkligheten via observationer (Olsson & 

Sörensen, 2011; Sohlberg & Sohlberg, 2013; Okasha, 2002). Den induktiva metoden å 

andra sidan går åt det motsatta hållet där observationer i verkligheten bidrar till 

generalisering inom valda teoretiska referensramar (Olsson & Sörensen, 2011; 

Sohlberg & Sohlberg 2013). Den induktiva forskningen tillåter forskare att förstå 

deltagarnas inre logik samt subjektiva uppfattning av verkligheten som leder till en 

generaliserbar slutsats (Olsson & Sörensen, 2011; Sohlberg & Sohlberg, 2013).  

Då denna avhandling utgår från Blooms väl använda taxonomi, med syfte att fånga 

empirin kring de kunskaper som urskiljer elever som läser ekonomiska ämnen på 

gymnasienivå, anses den deduktiva ansatsen vara bäst tillämpad. Målet är att 

identifiera samt klassificera empirisk data med hjälp Blooms taxonomi, och då 

uppsatsens syfte direkt utgår ifrån en teori innebär att den deduktiva ansatsen blir 

självklar.  

3.3. Kvalitativ metod 

 
Empiriska data kan i praktiken samlas in på två olika sätt, nämligen kvantitativt eller 

kvalitativt (Larsen, 2007; Harboe, 2013; Olsson & Sörensen, 2011). Detta har dock 

kritiserats av nutida forskare där man lyfter fram tillvägagångssätt som berör både 

den kvalitativa och kvantitativa metoden. Vidare, hävdar nutida forskare att dessa två 

olika forskningsmetoder inte är helt oberoende av varandra. Istället lyftes de olika 

egenskaperna som kompatibla till varandra för att nå bästa möjliga resultat i 
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forskningen (Okasha, 2002; Harboe, 2013).  Den kvalitativa forskningen 

kännetecknas av metoder som möjliggör för deltagarna att reflektera över sina 

tankar, känslor eller beteende.  Forskaren får möjlighet att observera eller tolka 

beteendet och deltagarnas tankar och känslor med hjälp av muntliga intervjuer 

(Dalen, 2015). Den kvalitativa datainsamlingen identifieras av icke-numeriska data 

där intervjuer, observationer och fokusgrupper ger tillgång till information samt 

skapar djupare förståelse för komplexa frågor (Dalen, 2015; Larsen, 2007; Harboe, 

2013; Olsson & Sörensen, 2011). Den kvantitativa metoden förknippas däremot med 

numerisk data som typiskt för någon form av statistisk analys eller mätbara faktorer, 

som även är kända som hård data. För att samla in kvantitativ data krävs det att 

forskaren använder sig av systematisk strukturerade frågor som är avgränsade till 

ämnet (Larsen, 2007; Olsson & Sörensen, 2011).   

Enligt Larsen (2007) finns det fördelar och nackdelar med båda metoderna. Fördelar 

med den kvantitativa datainsamlingen är att undersökningen omfattar ett stort antal 

människor vilket underlättar generaliseringen. Man kan även använda sig av 

statistiska analyser och andra avancerade bearbetningsmetoder som ger bättre 

underlag för slutsatsen. Larsen (2007) hävdar dock att det finns tillkortakommanden 

i den kvantitativa datainsamlingen där viktig information kan missas på grund av 

missförståelse och kan då direkt bidra till att djupare kunskap blir svårare att komma 

åt. Denna utmaning bidrar till validitetsproblem. För att svara på frågeställningen 

med hjälp av den kvantitativa datainsamlingen skulle det krävas att de kvantitativa 

data som samlas in ska vara mätbar (Larsen, 2007). Ett sätt att samla in kvantitativ 

data är med hjälp av enkäter (Larsen, 2007; Olsson & Sörensen, 2011). 

Med hänsyn till tillgången av olika pedagoger inom ekonomiska ämnen tillfaller den 

kvalitativa datainsamlingsmetoden naturligt för denna uppsats. Den kvalitativa 

metoden kommer att användas i syfte att ge pedagogerna chansen att reflektera över 

sina tankar gällande de olika kunskapstyper som finns i Blooms teori, där 

pedagogerna med hjälp av intervjuer ska identifiera vilken typ av kunskap som 

utskiljer elever som behärskar ekonomi som ämne. En av nackdelarna med kvalitativ 

datainsamling är att det försvårar generalisering samt analysen av data. 

Generaliseringen är direkt knuten till datamängden vilken i denna uppsats är mycket 

begränsad. En annan nackdel är att intervjuaren lättare kan påverka den insamlade 

data vilket skapar en subjektiv bedömning av analysen (Dalen, 2015; Larsen, 2007).  

Målet är att med hjälp av Blooms taxonomi komma nära deltagarnas verklighet samt 
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tolka deras uppfattningar om vilka typer av kunskaper tillämpas inom ämnet 

ekonomi. Då denna uppsats genomförs med hjälp av det kvalitativa 

tillvägagångssättet kommer inhämtad data generera förståelse samt klargöra inre 

tankar och erfarenhet angående vilka kunskapstyper som underlättar för eleverna att 

förstå ekonomi, samt de metoder som används för att eleverna ska nå högre 

kunskapsnivåer. I denna uppsats sker datainsamlingen av den primära data med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer som genomfördes med fyra lärare som 

undervisar i ämnet ekonomi i två olika skolor i Jönköping.  

3.4. Primärdata  

 
Primärdata utgår från forskarens specifika syfte att svara på forskarens frågeställning 

eller hypotes (Larsen, 2007; Olsson & Sörensen, 2011). Med hänsyn till att 

primärdata är anpassad för den aktuella syfte innebär det att det ofta krävs mer tid 

och ansträngning för att samla in denna typ av data. I denna uppsats kommer 

primärdata att endast bestå av semistrukturerade intervjuer som genomförs med fyra 

olika lärare inom ämnet ekonomi.  

3.5. Sekundärdata 

 
Som nämnt ovan, samlas primärdata in för ett specifikt syfte Sekundärdata å andra 

sidan är ämnad för andra ändamål än det aktuella syftet (Larsen, 2007; Olsson & 

Sörensen, 2011). Nyttan av att använda sekundärdata innebär tillgänglighet till låg 

kostnad samt tidsbesparande (Olsson & Sörensen, 2011).  Larsen (2007) hävdar även 

att sekundärdata kan användas för att bekräfta eller öka giltigheten av primärdata. 

Författarens sekundärdata i denna uppsats består av akademiska tidskrifter och 

relevant litteratur. Nyckelord som pedagogik, företagsekonomi, vetenskapsteori, 

didaktik och Blooms taxonomi, etc. har används för att identifiera referensramar, 

skapa en helhetsbild över uppsatsens syfte samt välja insamlingsmetod av empiriska 

data. 

3.6. Urval 

 
Oavsett om den kvalitativa eller kvantitativa metoden används för att samla in 

empiri, är det ytterst viktigt att deltagarna är villiga att dela med sig av den värdefulla 

information som krävs för att behandla syftet i uppsatsen, vilket kallas för en s.k. 

kriteriebaserad grupp (Dalen, 2015). Då uppsatsen behandlar frågan om 
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kunskapsnivåer inom skolväsendet består uppsatsens datainhämtning av 

semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisar inom olika ekonomiska 

kurser.  

 

Andra begränsningen för datainsamlingen är att enbart lärare i Jönköpings kommun 

kommer att intervjuas. Anledningen till denna begränsning är ekonomiska 

begränsningar i form av tid samt tillgänglighet till deltagarna.  

För att säkerställa att lärare som deltar är rika på information rekommenderar Dalen 

(2015) att kriterier bör fastställas med mål att hämta rätt och rikligt information.  För 

att uppfylla uppsatsens syfte skulle följde kriterier uppfyllas från lärarna som deltog i 

intervjuerna; 

1. Läraren ska vara behörig lärare inom ämnet ekonomi 

2. Minst två års arbetslivserfarenhet inom ämnet. 

3. Läraren ska vara medveten om Blooms olika kunskapsnivåer. 

4. Minst fyra lärare ska ingå i datainsamlingen. 

Följande deltagare har deltagit i uppsatsens insamling av data, nedan finns namn, 

behörighet och antal år som deltagarna har varit aktiva som lärare. 

 

Namn Verksam Behörighet Tid 

Lärare1 25 år Handel/Ekonomi 23min 

Lärare2 21 år Ekonomi/Juridik 21min 

Lärare3 25 år Ekonomi/Juridik 19 min 

Lärare4 7 år Handel/Ekonomi 19 min 

    
 

3.7. Validitet 

 
Som tidigare nämnts är det viktigt att insamlad data är relevant för frågeställningen, 

och att de rätta frågorna lyfts. Harboe (2013) hävdar att validitet omfattar samtliga 

delar av uppsatsen där ”en röd” tråd mellan frågeställningen, metodvalet, insamlad 

data och analysen är tydlig. Validitet består av intern och extern validitet vilka syftar 
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till att säkerställa att forskningen enbart presenterar relevant information samt ger 

underlag för tillräcklig transparens (Harboe, 2013, Larsen, 2007). Den interna 

validiteten innebär att forskningen har ett sammanhang där data är relevant för 

frågeställningen medan den externa validiteten ska spegla verkligheten. För att 

bekräfta den externa validiteten krävs det att slutsatsen jämförs med liknande 

forskning eller att den huvudsakliga slutsatsen presenteras för respondenterna för 

godkännande (Harboe, 2013). Den interna validiteten kan bekräftas genom att låta 

respondenterna att ta del av intervjufrågor innan datainsamlingen genomförs med 

syfte att bekräfta intervjufrågornas validitet. Vidare ökar den interna validiteten 

genom att använda sig av relevanta teorier för att skapa frågor (Larsen, 2007). 

Med hänsyn till att uppsatsen utgår från Blooms taxonomi för att skapa 

intervjufrågor bidrar det till ökad validitet. Intervjufrågorna utgår från Blooms olika 

kunskapsnivåer samt inspireras av Brunssons (2013) forskningsuppsats där frågorna 

täcker varje kunskapsnivå. Det kvalitativa tillvägagångssättet underlättar validiteten 

med hänsyn till att följdfrågor har används som stöttning för att anskaffa mer 

ingående information, då de intervjuade fick möjlighet att förklara eller klargöra sina 

svar (Dale, 2015).  

3.8. Reliabilitet 

 
Inom forskning förklaras reliabilitet som tillförlitlighet, vilket innebär att om studien 

upprepades i samma kontext med identiska metoder och aktörer bör resultat vara 

detsamma (Larsen, 2007). Inom den kvantitativa forskningen skulle frågeformulär 

med numeriska sammanställningar resultera i samma värde medan den kvalitativa 

reliabiliteten innehåller forskarens tolkningar vilken kan prägla resultaten (Larsen, 

2007, Harboe, 2013). Andra sätt att öka reliabiliteten inom kvalitativ forskning är att 

förklara forskningsprocess i sådan detalj att studien med lätthet skulle kunna 

upprepas (Laren, 2007). Utformningen och genomförandet av datainsamling, 

reflektion, metoder samt andra delar av uppsatsen är noggrant förklarade med mål 

att skapa en grundlig bild av forskningsprocessen. Målet med den grundliga 

informationen är att utveckla förståelse för läsaren och andra som vill genomföra 

liknande arbeten eller granska avhandlingen (Harboe, 2013). Vidare är andra 

faktorer som sänker reliabiliteten osäkra mätningar och partiska analyser.  

Genom att skapa en grundlig och transparent uppsats som underlättar granskning 

samt framtida mätningar bidrar det till en förhöjd reliabilitet. Att intervjufrågorna 
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direkt berör modellens olika kategorier samt att analysen har genomförts med hjälp 

av datareduktion där transkriberingen i sin helhet finns tillgängligt för läsaren, bidrar 

det till högre transparens och starkare reliabilitet. För att ytterligare öka reliabiliteten 

har första intervjun använts som test för att prova om frågorna anses vara relevanta 

och om de svarar på frågeställningar. Förutom att frågorna direkt har utgått ifrån 

Blooms reviderade modell har även deltagarna tagit del av taxonomin under 

intervjun, i syfte att få bättre insikt om den. Målet var att deltagarna skulle kunna 

svara på frågorna samtidig som de använder sig av modellen.  

3.9. Intervjuguide 

 
För att uppnå syftet i denna uppsats används standardiserade intervjuer med lärare 

som är verksamma inom ämnet ekonomi, med målet att få en inblick i vilka olika 

kunskapstyper som används inom ämnet. En strukturerad intervju innehåller 

standardiserade frågor med strikta riktlinjer med mål att inte låta deltagarna avvika 

ifrån ämnet,(Dalen, 2015, Larsen, 2007).  

Den semistrukturerade intervjun bygger på öppna frågor där både deltagaren och 

intervjuaren får möjlighet att avvika från ämnet men skapar även möjlighet till att 

ställa följdfrågor som berör uppsatsens syfte (Dalen, 2015, Larsen, 2007; Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). Intervjuguiden är framställd med hjälp av de kategorier som anges i 

Blooms teoretiska ram, med mål att täcka de viktigaste aspekterna av modellen. 

Inspiration till intervjufrågorna kommer ifrån Brunssons forskningsuppsats från 

2013. Frågornas främsta mål är att ge underlag för att identifierats data som är 

lämpad att uppfylla syfte och svara på forskningsfrågor.  

Intervjuguiden utgår direkt ifrån Blooms reviderade taxonomi där de olika 

kunskapstyperna formar analysen, och enligt Miles och Huberman (1984) ska 

intervjufrågor vara en del av analysen. I denna uppsats används Blooms reviderade 

taxonomi som verktyg för analysen, där de olika begreppen inom kategorierna ska 

användas för att identifiera de olika kunskaper som används inom ämnet. 

Kategorierna är följande; Kunskap, Förståelse, Tillämpning, Analys, Värdering och 

Skapande. Både öppna och ledande frågor användes (se bilaga 3) enligt de tre 

frågeställningarna. Dalen (2015) hävdar att insamlad kvalitativ data, med hjälp av 

djupintervjuer kan bli rikare på information om deltagarna får möjlighet att 

förberedda sig för intervjuerna. För att säkerställa att intervjuerna skulle ge rikligt 

med information har deltagarna att tagit del av frågorna samt teorin ett par dagar 
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innan intervjuerna genomfördes. De hade även tillgång till teorin under intervjun.  

Vidare har intervjufrågorna syftet att samla in information kring frågeställningen och 

Blooms Taxonomi, vilket innebär att den empiriska data kommer att presenteras 

enligt frågeställningen. Se bilaga 3 för frågorna. 

3.10. Dataanalys 

 
Kodningen anses vara en mycket viktigt del i analysprocessen, och är den process där 

data bryts ner och byggs upp igen med målet att identifiera eller skapa nya teorier 

(Dalen, 2015).  Enligt Dalen (2015) innebär kodning att forskare måste gå igenom 

data systematisk för att beskriva och kategorisera data och således underlätta 

förståelsen.  

 

Packer - Muti (2009) citerar Corbin och Strauss (2007) och hävdar att forskningen 

kräver att insamlad data är solid och inhämtad med relevanta frågor. Aktiv 

observation under intervjuerna är avgörande för insamlingen av data. Krav på 

korrekt upphämtning och uppställning av data med objektiv sammanställning behövs 

också för att verifiera analysens slutsats. Processen ska betona det osynliga samt 

bryta upp och sammanställa data med korrekthet.  

 

Miles och Huberman (1984) hävdar att forskningen bör ha en klar agenda av hur 

rådata ska analyseras. I praktiken innebär det att själva datainsamlingsprocessen ska 

vara formad på det sättet att den uppfyller forskningens syfte. Vidare hävdar Miles 

och Huberman (1984) att, förutom datainsamlingen, finns tre steg i analysprocessen 

av kvalitativ data; Datareduktion, Datasammanställning och 

Dataverifiering/Slutsats.  

 

Datareduktionsprocessen har i syfte att fokusera, förenkla eller omvandla rådata.  

Datareduktion bör ske kontinuerligt med målet att uppfylla forskningens syfte. Med 

hänsyn till att datareduktion inte görs separat från analysen ska kodningen och 

sammanställningen bidra till sortering, fokusering och organisering av data till en 

sådan nivå att slutsatsen kan verifieras. Datareduktion kan genomföras på många 

olika sätt, genom rena val, sammanfattning, frasering, mönsteranalys eller genom 

metaforer med mera (Miles och Huberman, 1984).  
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Kodning är ett av många sätt att reducera data och kan drivas med hjälp av 

forskningens frågeställning (Miles och Huberman, 1984). För att skapa en slutsats 

underlättar det om sammansättningen av data presenteras enligt den mest lämpande 

strukturen t.ex. matriser, diagram, nätverk, modeller, frågeställningar eller ett annat 

tillvägagångssätt som ger en helhetsbild över insamlade data som bör användas som 

verktyg. Även datasammansättningen är en del av analysen, vilket innebär att 

frågeställningen även i denna fas ska beaktas och det är ytterst viktigt att forskarna är 

medvetna om vad de vill visa (Miles & Huberman, 1984 ). 

 

Enligt Miles & Huberman (1984) krävs det att forskaren pendlar mellan 

Datareduktion, Datasammanställning och Dataverifiering/Slutsats för att en 

tillförlitlig analys ska kunna genomföras (se bilden endan).  

 

 
(Miles & Huberman, 1984 ) 

 

Datareduktionen i denna uppsats kommer att genomföras med hjälp av en 

kodningsprocess där begrepp som finns i Blooms Taxonomi används som koder, och 

kategorisering av data genomförs enligt uppsatsens frågeställningar. De kategorier 

som används för datareduktionen är de begrepp, som enligt teorin, kallas för ”verb”. 

Dessa begrepp beskriver olika aspekter av den Kognitiva processen och 

Kunskapsdimension finns de olika verb som beskriver dimensionerna. Se bild 2, 3. 

 

Då intervjufrågorna direkt utgår från Blooms taxonomi och är formade och 

grupperade i syfte att svara på frågeställningarna, är förarbetet en del av analysen och 

datareduktionen. Uppsatsens första datareduktion gjordes med hjälp av kodning av 

de ”verb” som finns i modellen. Reduktion av data och analysen gjordes således 

parallellt, där den reducerade data grupperades enligt uppsatsens frågeställningar. 

Analysen och slutsatsen i uppsatsen har sammanställts genom att pendla mellan 
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datainsamling, datasammansättning, datareduktion och dataanalys med hjälp av de 

verb som finns i teorin och uppsatsens frågeställningar.  

 

Slutsatsen och verifiering av data, så som minskad data, identifiering av mönster, 

förklaringar, möjliga konfigurationer och orsaker etc. kontrollerades med hänsyn till 

dess giltighet utifrån tidigare forskning. Tillförlitligheten kan prövas genom att se om 

annan forskning har kommit fram till liknande resultat (Miles & Huberman, 1984). 

Då denna typ av forskning enbart har genomförts på universitetsnivå saknas det 

referenser för att verifiera slutsatsen i denna uppsats till sin fullo. Jämförelsen 

kommer dock ändå att genomföras och finns presenterade i slutsatsen. Ett annat sätt 

att verifiera slutsatsen är att låta de som intervjuas ta del av den, och för att då 

verifiera den på detta sätt krävs det att de som intervjuas har en förförståelse för 

teorin (Miles & Huberman, 1984 ).  
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4. Empirisk Data 

I denna del av uppsatsen presenteras det empiriska resultaten i ordningen enligt 

frågeställningarna. Endast de mest väsentliga data som berör frågeställningarna 

finns presenterade. Detta görs enligt intervjufrågornas struktur som finns under 

avsnitt 7.3 i syfte att skapa en övergripande bild av informationen. Det är här som 

den reducerade data presenteras. Under denna process sker även en del av 

analysen där författaren letar efter ”verb” som är kopplade till Blooms taxonomi. 

Illustrering av verkligheten presenteras med hjälp av citat från intervjuerna med 

målet att koppla data till Blooms taxonomi. Den fullständiga kvalitativa 

datainsamlingen finns under avsnitten 8.1, 8.2, 8,3 och 8.4. 

 

 

 

4.1. Frågeställning 1. 

Finns det kunskapsdimensioner eller kognitiva processer som enligt 

Blooms Taxonomi utmärker elever som bemästrar företagsekonomi på 

gymnasial nivå? 

 

1. Vilken typ av kunskap anser Ni är den lägsta typen? 

 

Enligt intervjun framkommer det tydligt att det är faktakunskapen som är den lägsta 

typen av kunskap.   

”Utan att tänka till särskilt mycket så tror jag att minneskunskap ska vara den lägsta typen av 

kunskap” (Lärare 1) 

 

Betoning på de olika kursernas natur påverkar kraven på kunskap inom ämnet, och 

vilken typ av kunskap som är mest lämplig beskrivs olika beroende på typen av kurs 

inom ämnet. Det är dock tydligt att tillämpning och förståelse är en slags gräns för att 

eleverna ska klara av ämnet. 

”Utan kunskap som visar förståelse inom juridiken eller tillämpningen inom kalkyldelen så tror 

jag att man inte klarar sig”. (Lärare 2) 

 

 Lärare 3 uttrycker att man som lärare anser att förståelse är någon som man bör ha 

om man ska få högre betyg. Skillnaden mellan begreppen blir påtaglig då förståelse 
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anses vara högre än minneskunskap. 

”Att minnas olika namn på bolagstyper är väl skillnad från att kunna visa att man förstår 

skillnaderna. 

 

Lärare 4 hävdar följande;  

”Utgår jag ifrån modellen skulle jag nog säga minneskunskap eller faktakunskap.  Tänker man 

på ekonomi som ämne så tänker jag att det minsta man borde kunna är som det står här i modellen, 

”definiera” de olika lagar som företag omfattas av eller kanske specifika termer som finns inom 

företagsekonomi”. 

 

2. Hur skulle Ni vilja beskriva den kunskap Ni vill att eleverna ska 

bemästra? 

Lärare 1 lyfter fram fostran istället för specifik kunskap och hävdar; 

”Som jag nämnde ovan, jag tycker om att undervisa i ekonomi men jag tillhör den äldre skolan av 

lärare och anser att fostran är lika viktig när man kommer ut härifrån”.  

  

Lärare 2 lyfter fram kursens olika egenskaper genom att lyfta fram kritisk tänkande.  

” Som lärare vill man ju att eleverna ska nå sin maximala kapacitet, det är väldigt svårt att få alla i 

klassen att kunna inom exempelvis juridiken kunna skapa något dock vill man ju höra att elever har 

kritiska tankar så klart, det är alltid kul.  

 

Lärare 3 säger följande;  

” Alltså, tittar man på modellen skulle jag nog säga att tillämpningen skulle vara absolut 

nödvändig för att klara av ämnet, dock skulle jag vilja att eleverna ska utveckla sin kunskap så 

mycket att de på ett kritisk sätt ska kunna använda sina kunskaper. 

 

Lärare 4 lyfter fram både kunskapsdimensioner och den kognitiva processen och 

hävdar följande; 

”Oj då, jag skulle nog vilja att samtliga av mina elever förstår vad det är jag försöker förmedla eller 

att de ska kunna förstå själva ämnet, för att göra det måste de ta till sig de modeller eller teorier 

som finns i ämnet.  

 

3. Anser Ni att det finns lokalt kulturella kunskapstyper som präglar 

Ert arbete? 

 

Lärare 1 lyfter fram kursens egenskaper som kan påverka hens sätt att arbeta.  

”Jag skulle nog säga nej men eftersom jag är ansvarig för UF (Ungt Företagande, författarens 

anm.) så kan det påverka mig till den mån att jag lägger lite mer vikt åt skapande i min didaktik 
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även om den större delen av undervisningen omfattas av de tre första kognitiva processerna.” 

 

Lärare 2 hävdar att det inte finns en lokal kultur som påverkar. Istället lyfter han den 

ekonomiska delen och klassens storlek som påverkningsfaktorer som skulle kunna 

påverka vilken kunskapstyp som präglar hans arbete.  

”Skulle nog säga mer att det är kursen i sig i kombination med kunskapsnivån och ambition i klassen 

som påverkar vilken kunskapstyp som fungerar bäst om man får säga så”.  

 

Lärare 3 lyfter fram nationella riktlinjer och säger;  

”Man följer kursplanen och läroplanen, visst pratar man med kollegor men det finns ingen typ av 

kunskap som vi lägger extra vikt på, det vore konstigt”.  

 

Lärare 4 lyfter fram ämnets natur som präglas av praktik och teori.  

” Ämnet i sig är inte enbart teoretisk då många elever arbetar i projekt och är ute och träffar företag 

så blir det en blandning, vet inte hur det ser ut i andra skolar men jag hoppas att de arbetar på 

samma sätt annars vore det, en som du kallar det, kulturell skillnad som präglar vårt arbete”.  

 

 

4. Vilka kunskapstyper anser du att ni använder mest inom ämnet 

företagsekonomi? 

 

Lärare 1 kunde inte urskilja någon specifik kunskapstyp som definierar ämnet. 

”Utgår jag direkt ifrån modellen så tycker jag som jag sa innan att de tre första stegen i den 

kognitiva processen använder jag dagligen, tittar jag på kunskapsdimensioner kan jag lätt säga 

Fakta, Begrepp och Procedurkunskap”.  

 

Lärare 2 som lyfter de olika kurserna i ämnet anser att det är viktigt med elevernas 

kunskapsnivå men hänvisar till tillämpning som den starkaste kunskapstypen. 

”Tittar man på modellen så skulle jag nog säga att tillämpningen skulle jag nog inte klara mig 

utan i min undervisning inom både juridik och kalkylering”. 

 

Lärare 3 visar att det inte går att urskilja någon specifik kunskap för att definiera 

ämnet. Dock lägger han stor vikt vid högre kunskapsnivåer. 

”Ur mitt perspektiv tycker jag att eleverna måste visa att de förstår, de ska kritiskt motivera 

sina svar. Tittar man på modellen skulle jag nog säga att värdera är ytterst viktigt om man vill 

skaffa förståelse för själva ämnet”. 

 

Även Lärare 4 kan inte peka ut någon specifikt kunskapstyp och hävdar att man 
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använder sig av flera typer. Dock utesluter hen de högsta kunskapstyperna. 

”Det som jag vet att jag inte använder särskilt mycket är ju att låta eleverna skapa, värdera eller ur 

kunskapsdimensionen så är den metakognitiva kunskapen som jag tror i alla fall inte skulle ge 

någon nytta”. 

 

5. Tar Ni hänsyn till elevernas aktuella kunskapsnivåer? 

Enligt Lärare 1 är den aktuella kunskapsnivån avgörande för att kunna bygga på sin 

pedagogik. 

”Det gör jag alltid, inte just ifrån denna modell med det gör jag, alla lärare borde göra det.” 

 

Lärare 2 hävdar att den aktuella kunskapsnivån är mycket viktig. Dock lyfter han 

fram svårighetsgraden som finns på gymnasial nivå och säger att kraven ibland är 

höga med tanke på att det är gymnasiet. 

”Som lärare gör man det utan att tänka på det, man ser ganska snabbt vilken nivå klassen ligger på. 

Själv kan jag tycka att kraven kan vara lite för höga, eftersom jag också arbetar på 

Handelshögskolan så kan jag inte låta bli att jämföra och skillnaderna är inte så stora. 

 

Lärare 3 säger att aktuella kunskapsnivåer är något naturligt och att det finns tydliga 

skillnader på elever som presterar högt och de som presterar sämre. 

”Det tycker jag är svårast som lärare, att kunna utmana elever som klarar av att tillämpa de olika 

metoderna samtidigt som vägleda elever som inte klarar av att höja sina kunskapsnivåer ifrån just 

att memorera modeller eller teorier”. 

 

 

Lärare 4 som använder olika metoder för att mäta den aktuella kunskapsnivån säger 

att det är ytterst viktigt att elever förstår själva stoftet.  

”Det ska varje lärare göra, det är fingertoppkänsla tycker jag, speciellt innan provet eller större test, 

man vill ju att de ska klara sig eller visa att de har förstått hela grejen annars gör man ju något fel 

tycker jag”. (Lärare 4) 
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4.2. Frågeställning 2.  

Finns det kunskapsdimensioner eller kognitiva processer som anses 

vara mer eller mindre relevanta för elever som bemästrar 

företagsekonomi på gymnasial nivå? 

 
 

1. Hur skulle Ni beskriva de kunskapstyper som Ni ofta använder? 

Lärare1 1 lyfter fram förmåga till förståelse för att kunna gå vidare i de olika 

kunskapstyperna.  

”Tycker att det är väldigt svårt att svara på den frågan, beroende helt av klassens förmåga att 

kunna förstå ämnet. Som jag nämnde innan utgår jag ofta ifrån elevens kunskapsnivå, självklart får 

de som kan analysera bättre betyg men jag kan nog inte säga att jag använder mig av specifik 

kunskapsnivå medvetet”. 

 

Enligt Lärare 2 påverkar de olika kurserna vilken typ av kunskapstyp som är mest 

lämpad. Dock säger han att förståelse är något som skulle kunna vara ett krav för att 

klara ämnet. 

”Inom just kalkylering och den juridiska delen av programmet så kan jag inte utesluta att någon typ 

av kunskap är mer värd än någon annan men när jag tittar på modellen så skulle jag nog säg att 

man måste nog ha någon slags förståelse för de olika ämne ifall man ska klara sig. 

 

Lärare 3 anser att alla kunskapstyper är nödvändiga.  

”Finns nog inte någon specifik kunskap, alla är lika viktiga när det kommer till inlärningen tänker 

jag. Det är snarare så att kunskapstyper påverkar vilket betyg man får men jag har väldigt svårt att 

se att jag använder mig av någon kunskap mer än en annan”. 

 

Lärare 4 utgår direkt ifrån modellen när han svara på frågan och tycker att principer, 

förståelse och tillämpning är någon hen känner igen att hen använder.  

”Har inte tänkt på det innan jag tittade på modellen men utgår jag ifrån den så kan jag säga att 

begreppskunskap med modeller och principer är något jag känner igen mig i när det kommer till 

kunskapsdimensioner, ur den kognitiva processen känner jag att förståelse och tillämpning”.  
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2. Anser Ni att de kunskapstyper som Ni använder är avgörande för 

programmet? 

Lärare1 1 visar tydligt att, beroende av kursens innehåll, kan det variera vilka 

kunskapstyper hen anser kan vara avgörande.  

”Starta eget exempelvis kräver ju att eleverna utmanar sig själva under en längre period där både 

engagemang och samarbete krävs, man måste även vara kreativ och kritiskt lagt”. 

 

Lärare 2 betonar åter igen att olika kurser påverkar vilka kunskapstyper som är 

lämpade men lyfter fram tillämpning i frågan.  

”Jag skulle dock kunna säga att tillämpningen skulle kunna ses som en tröskel för elever som kan 

presentera bättre inom ämnet eller programmet”. 

 

Lärare 3 hänvisar till högre kunskapsnivåer när det gäller programmet. 

”Jag försöker att få eleverna att kritisk granska eller tänka kritisk, målet är att de ska veta när och 

på vilket sätt olika teorier eller modeller ska användas”. 

 

Lärare 4 kan inte med säkerhet säga att något specifik kunskapstyp är avgörande men 

säger att man pendlar i mitten av modellen där förståelse och tillämpning finns, samt 

principer och metoder.  

”Jag är dock även övertygad om att strategisk kunskap som man kallar det inte behövs för att få bra 

betyg. Känns som att man ska vara i mitten och pendla lite fram och tillbaka i både kognitiva 

processen och kunskapsdimensionerna”. 

 

3. Hur skulle Ni beskriva de kunskapstyper som är avgörande för 

programmet? 

 

Lärare1 1 betonar att lägre kunskapstyper är mycket nödvändiga men att 

tillämpningen är något som används som signum för ämnet”. 

”Då större del av uppgifterna går ut på att tillämpa teorier i praktiken gör ju att elever som har 

svårigheter med att kunna tillämpa skulle ha stora svårigheter med att klara av ämnet”.  

 

 

Lärare 2 hävdar med säkerhet att tillämpning används som en gräns som urskiljer 

elevers djupare kunskaper. 

”Själv tycker jag att lägre kunskapstyper och processer måste vara med för att få bättre förståelse 

men procedurkunskap och tillämpning tror jag används omedvetet som någon slags gräns för vilka 

elever som kan få bättre betyg”.  
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Lärare 3 betonar att det är viktigt med all typ av kunskap men att förståelse är något 

man måste ha för att kunna klara av ämnet. 

”Det är svårt att avgöra och som jag precis så är all typ av kunskap viktig men det kan nog påverka 

betyget men om jag skulle välja så tror jag inte att man klarar av programmet med att bara minnas 

saker, att förstå skulle nog vara det minsta jag skulle förvänta mig av elever”. 

 

Lärare 4 är mycket tydlig i sitt svar och svarar att förståelse är något man måste ha 

för att klara av ämnet. 

”För att klara av programmet ska man kunna förstå, gör man inte det så klarar man inte av 

programmet”. 

 

4. Hur skulle Ni beskriva den kunskap som Ni anser inte är vital för 

ämnet? 

 

Lärare1 1 uttrycker att den metakognitiva kunskapen eller skapa är mycket viktig för 

kursen Ungt Företagande, men är inget man använder dagligen i sin undervisning 

eller bedömning. 

”Jag skulle lätt kunna utesluta metakognitiva kunskapen direkt, jag skulle även kunna utesluta 

skapa men med tanke på UF som är en viktig del av ämnet så kan jag inte det”.  

 
Lärare 2 hänvisar till ämnets olika kurser men anser att faktakunskap och minne är 

någon hen inte tycker visar kunskap för ämnet.  

”Jag är medveten om att man inte kan utföra saker utan att minnas men ifall jag skulle ta bort 

någon av dessa så skulle det vara faktakunskap ur kunskapsdimension och minnas från kognitiva 

processen.  

 
Lärare 3 betonar tillämpning och förståelse som två faktorer som man inte klarar sig 

utan i ämnet men anser han att alla kunskapstyper är viktiga. 

”Hela ämnet i sig handlar om att tillämpa modeller, teorier eller arbeta med s.k. case. Även de 

matematiska beräkningar som finns inom ämnet är någon slags teoretisk tillämpning om du frågar 

mig”. 

 
Lärare 4 uttrycker att han tycker att alla kunskapstyper är viktiga men anser att de 

högre kunskapstyperna inte är nödvändiga. Analysförmåga lyfts fram som stark 

egenskap. 

”Elever som har en analysförmåga påverkar sina betyg positivt så klart så jag skulle nog utesluta 

värdera ur den kognitiva processen och den metakognitiva ur kunskapsdimensioner”. 
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4.3. Frågeställning 3.  

På vilket sätt använder lärarna olika kunskapsdimensioner och 

kognitiva processer i deras bedömningar inom Företagsekonomi? 

 
 

1. På vilket sätt använder Ni de olika kunskapstyperna för att forma 

prov? 

Lärare1 1 betonar att modellen är naturlig del av pedagogiken även om hen inte har 

vetat om den innan intervjun. 

”Det gör man ju omedvetet. Självklart finns det ju olika grader när man väljer att forma ett prov att 

minnas något ger ju inte lika många poäng som att utförligt och på ett nyanserat sätt svara på 

frågan.” 

 

Lärare 2 anser att hen använder Blooms processer omedvetet när hen formar proven. 

” Helt omedvetet har jag faktiskt använt mig av denna typ av ”tänk”, att eleven enbart förklarar 

fakta och principer brukar tillhöra den lättare delen av provet medan lämpliga metoder samt 

tillämpning och  kritisk tankesätt brukar ge extra poäng eller tillhöra svårare delen av provet”. 

 

Lärare 3 använder sig av kunskapstyperna men enligt honom enbart de högre 

kunskapstyperna. Man ser att pedagogen inte urskiljer de olika kunskapstyper. 

”Det gör jag inte, visst kan svårare frågor med högre poäng vara mer omfattande med krav för 

bredare förklaring men jag tycker fortfarande att det brukar oftast pendla mellan förståelse och 

värdering i den kognitiva processen dock mellan fakta och procedurkunskap i 

kunskapsdimensionen”. 

 

Lärare 4 anser att han använder sig av processerna helt omedvetet när han formar 

proven. 

”Det har man ju gjort inser man när man tittar på modellen, intressant. Alltså mina prov, lite 

märkligt, men det är ju så att analysfrågor ger mer poäng vilket direkt påverkar betyget medan 

enkel fakta inte gör det.” 

 

2. Finns det lokalt kulturella faktorer som Ni anser påverkar Ert 

bedömningssätt? 

Lärare1 1 anser att nationella riktlinjer följs när det kommer till bedömning av prov. 

”Nej det tycker jag att inte, jag tycker att skolan i sig har blivit tydligare med mer konkreta exempel 

på hur vi lärare ska arbeta”. 
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Lärare 2 tycker inte att det finns en kultur i skolan som påverkar bedömningen.  

”Skolverkets kriterier diskuteras och kritiseras men det finns inga lokala faktorer som påverkar, det 

tycker jag inte”. 

 

Lärare 3 svarar enkelt, tydligt och kort att det inte finns någon kultur som påverkar 

bedömningen. 

”Nej det gör det inte, det tycker inte jag”. 

 

Lärare 4 utfår ifrån Skolverkets kriterier och anser att det inte finns något kulturellt 

som påverkar bedömningen.  

”Inte vad jag känner, jag utgår ifrån de kriterier som finns enligt skolverket…”. 

 

3. Hur använder Ni de olika kunskapstyperna i Er bedömning? 

Lärare1 1 betonar tillämpning som en viktig faktor när det kommer till bedömningen 

av elever.  

”Som jag sa innan, självklart får eleven som kan tillämpa bättre betyg än eleven som bara förstår”. 

 

Lärare 2 lyfter fram att elevernas förmåga att analyser påverkar betyget. Dock lyfter 

hen även det kritiska tankesättet som en ännu större faktor till bättre betyg. 

”När jag formar provet så formar jag det så att bedömningen blir så rättvis så möjligt. När jag tittar 

på modellen så ser jag att det är självklart att elever som visar ämnesspecifika kunskaper och kan 

analysera eller kritisera får ju bättre betyg”. 

 

Lärare 3 betonar också vikten av de olika processerna där hen jämför fakta med 

förståelse och hänvisar till att förståelse ger bättre betyg. 

”Elever som motiverar eller förklarar sina svar får ju bättre betyg än elever som enbart rabblar upp 

olika modeller, så ja man kan säga att de olika kunskapstyperna påverkar bedömningen dock helt 

omedvetet, märkligt tycker jag”. 

 

Lärare 4 utgår direkt ifrån modellen och visar tydligt att taxonomins processer är 

direkt knutna till bedömningen.  

”Att kunna tillämpa en viss modell eller analysera en viss modell brukar ju vara en fråga som ger 

mer poäng än att enbart repetera.” 

 

4. Hur använder Ni de olika kunskapstyperna i Er planering. 

Lärare1 1 anser att hon använder de olika kunskapstyper dock inte att just Blooms. 

”Nu när jag tänker efter så gör jag nog det omedvetet, jag använder dock inte just denna modell men 



 

 33 

har det inom mig bara”. 

 

Lärare 2 anser att han inte använder de olika kunskapstyperna. 

”Planering? Det gör jag inte, utgår ifrån skolverkets kriterier och de material som finns tillgängligt”. 

 

Lärare 3 anser att han inte utgår ifrån de olika kunskapstyperna när han planerar.  

”Den pedagogiska planeringen är något som är högst personligt tycker jag, man utgår ifrån 

kursplanen, läroplanen och erfarenheten”. 

 

Lärare 4 säger att han inte direkt använder sig av kunskapstyperna men att de finns i 

bakhuvudet när han planerar. 

”Känns som att detta är ett sätt som finns inbakat i pedagogiken, något man bara gör på nått sätt”.  

 

5. Anser Ni att elever med metakognitiv kunskap bör ha bättre betyg 

än genomsnittet? 

Lärare1 1 säger att den egna uppfattningen av eleven kan påverka betyget på eleven.  

”Tyvärr, jag vill inte säga att de bör ha högre betyg med oftast så påverkar det när man vet att 

eleven är ”smart”. 

 
Lärare 2 tycker att elever med metakognitiv kunskap ska ha bättre betyg eftersom det 

saknas material eller tid att kunna stimulera dem. 

”Har haft ett par gånger elever som jag vet att de borde ha högre betyg men skolmaterialet och 

tillvägagångssättet i kombination med kriterierna har  vet inte om man får säga så men stoppat 

dessa typer av elever”. 

 
Lärare 3 tycker absolut att elever med metakognitiv kunskap ska ha bättre betyg. 

”Jag tror att det är viktigt att elever som har viss typ av förmåga får möjlighet till att kunna visa 

det. Det ska självklart vara ämnesspecifik men visst, har haft ett par elever genom åren där man 

visste att det skulle bli något fint av dem utan tvekan”. 

 
 
Lärare 4 tycker att metakognitiv kunskap påverkar betyget på ett positivt sätt men är 

absolut inte avgörande, utan att det ändå är ämnet som man ska behärska.  

 
”Det är  något som kan påverka till positivare betyg med absolut inte avgörande, det är ju ändå 

ämnet man ska behärska känner jag”. 
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5. Analys 

I denna del presenteras en analys av den empirisk data i relation till Blooms 

Taxonomi. Data är presenterad enligt frågeställningarna i syfte att ge en bättre 

översikt samt säkerställa att datareduktionen och analysen inte är separerade utan 

samspelar i processen, vilket enligt Miles och Huberman (1984)  ökar 

tillförlitligheten av analysen.  

 

 

5.1. Frågeställning 1 

Finns det kunskapsdimensioner eller kognitiva processer som enligt Blooms 

Taxonomi utmärker elever som bemästrar ekonomi på gymnasial nivå? 

 

Krathwohl (2002) hävdar att taxonomins syfte att klassificera krav eller 

förväntningar på eleverna skulle ge en bättre översikt över elevernas kunskap, där 

pedagoger skulle använda sig av ett gemensamt språk för att lättare mätta elevernas 

kunskaper. I den empiriska datan kan man tydligt se att pedagoger använder sig av 

Blooms taxonomi dock utan någon djupare eftertanke. Pedagoger påpekar själva att 

de använder sig av denna typ av tankeprocess automatisk, även om de inte kände till 

taxonomin i sig. Vidare tycker samtliga pedagoger att eleverna måste ha de olika 

kunskapstyperna för att klara sig där de hänvisar till att det inte går att lära sig saker 

om eleverna inte klarar av att minnas. Enligt Blooms taxonomi (1956) är denna typ av 

kunskap det första och absolut nödvändigaste för att gå vidare i kunskapsprocessen.  

 

Med hänsyn till ämnets natur som anses vara bred kan man tydligt se att kursens 

natur direkt påverkar vilken typ av kunskap som pedagogerna använder. Lärare 1 

som är ansvarig för UF betonar de allra högsta kunskapstyperna inom båda 

dimensionerna. Hen urskiljer dock dagliga krav från just UF. 

 

”Utgår jag direkt ifrån modellen så tycker jag som jag sa innan att de tre första stegen i den 

kognitiva processen använder jag dagligen, tittar jag på kunskapsdimensioner kan jag lätt säga att 

fakta, begrepp och procedurkunskap”. 
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”Jag skulle nog säga nej men eftersom jag är ansvarig för UF så kan det påverka mig till den mån 

att lägger lite mer vikt åt skapande i min didaktik även om den större delen av undervisningen 

omfattas av de tre första kognitiva processerna.” 

 

 

 

Lärare 2, 3 och 4 hävdar att även de använder sig av kunskapsprocesser och betonar 

att man inte klarar av ämnet utan att förstå eller tillämpa.  

 

”Tittar man på modellen så skulle jag nog säga att tillämpningen skulle jag nog inte klara mig utan i 

min undervisning inom både juridik och kalkylering”. (Lärare 2) 

 

”Ur mitt perspektiv tycker jag att eleverna måste visa att de förstår, de ska kritiskt motivera sina 

svar. Tittar man på modellen skulle jag nog säga att värdera är ytterst viktigt om man vill skaffa sig 

förståelse för själva ämnet”. (Lärare 3) 

 

” Det som jag vet att jag inte använder särskilt mycket är ju att låta eleverna skapa, värdera eller ur 

kunskapsdimensionen så är den metakognitiva kunskapen som jag tror i alla fall inte skulle ge 

någon nytta”. (Lärare 4) 

 

Med hänsyn till pedagogernas olika svar, beroende på vilka ämnen de undervisar i, så 

kan man inte svara på frågan med större säkerhet om det går att visa att det finns 

specifika kunskaper som utmärker elever som behärskar företagsekonomi som ämne. 

Det finns dock tendenser som visar att elever som enbart fokuserar på fakta och 

minneskunskap inte skulle klara av ämnet på gymnasial nivå.  

 

Då UF inom ämnet företagsekonomi är en viktig del av programmet måste elevernas 

förmåga till att kunna skapa finnas. Enligt Andersson et. al. (2001), Krathwohl 

(2002), Huitt (2011) och Krathwohl & Andersson (2010) så är skapandet den sista 

och mest krävande kunskapstypen i kombination med den metakognitiva kunskapen. 

Den metakognitiva kunskapen som är det sista steget av kunskapsdimensionen är 

dock något som pedagogerna anser vara ett bra attribut som eleverna kan ha men 

inget som är avgörande för att man ska behärska ämnet. Med dessa data finns det 

tillräckligt mycket underlag för att kunna utesluta vissa kunskapstyper. Dock går det 

inte med säkerhet att påvisa att det finns specifik kunskap som utmärker elever som 

behärskar företagsekonomi som ämne. 
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5.2. Frågeställning 2 

Finns det kunskapsdimensioner eller kognitiva processer som anses vara mer eller 

mindre relevanta för elever som bemästrar företagsekonomi på gymnasial nivå? 

 

Blooms taxonomi visar tydligt att processen av inlärning blir mer komplex för varje 

steg som eleven tar inom den kognitiva processen eller kunskapsdimensionen 

(Krathwohl, 2002). Pedagogerna lyfter fram att samtliga kunskapstyper inom den 

tvådimensionella modellen är mycket viktiga men anser att förståelse är något de 

använder ofta. Lärare 2 hävdar följande; 

 

”Inom just Kalkylering och den Juridiska delen av programmet så kan jag inte utesluta att någon 

typ av kunskap är mer värd än någon annan men när jag tittar på modellen så skulle jag nog säga 

att man måste nog ha någon slags förståelse för de olika ämne ifall man ska klara sig. 

 

Pedagogerna kunde inte direkt påstå att de använder någon specifik kunskapstyp 

som är avgörande för programmet. Även om de lägger mycket tid på att eleverna ska 

förstå så anser pedagogerna att elevernas kunskap ska ligga vid tillämpningen. UF 

kräver att elever kan tänka kritisk medan kalkyleringen kräver förståelse och 

tillämpning. Pedagogerna underminerar inte någon typ av kunskap men det finns  en 

tydlig tendens till att pedagogerna ofta hänvisar till förståelse som den lägsta typ av 

krav. Lärare 2 hävdar följande; 

 

”Jag skulle dock kunna säga till tillämpningen skulle kunna ses som en tröskel för elever som kan 

presentera bättre inom ämnet eller programmet”. 

 

Som nämn ovan använder sig pedagogerna av förståelse i sin undervisning som en 

slags norm inom ämnet. De anser dock att ämnets natur, som skiftar mellan praktik 

och teori, gör att tillämpning är något man tycker präglar ämnet samt att det anses 

vara en form av filter för elever som visar djupare förståelse för ämnet. Lärare 3 

hävdar följande; 

”Det är svårt att avgöra och som jag precis så är all typ av kunskap viktig men det kan nog påverka 

betyget men om jag skulle välja så tror jag inte att man klarar av programmet med att bara minnas 

saker. Att förstå skulle nog vara det minsta jag skulle förvänta sig av elever”. 

 

”För att klara av programmet ska man kunna förstå. Gör man inte det så klarar man inte av 

programmet”. (Lärare 4) 
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Även om pedagogerna hänvisar till och har svårt att utesluta någon kunskapstyp i 

första hand, framkommer det att tillämpningen anses vara den kunskapstyp ur den 

kognitiva processen som påverka bemästrandet mest inom ämnet företagsekonomi. 

Vidare hade pedagogerna inte så stor utmaning i att utesluta kunskap som de anser 

vara oväsentliga för ämnet. Samtliga deltagare svarade att ur kunskapsdimensionen 

så är den metakognitiva kunskapen bra att ha men inget som är nödvändigt för 

ämnet. Samtliga pedagoger lyfte fram modellens centrala delar där man uteslöt den 

metakognitiva kunskapen, faktakunskapen, minneskunskapen samt skapa. Då UF är 

en stor del av ämnet så hävdar dock Lärare 1 följande; 

 

”Jag skulle lätt kunna utesluta metakognitiva kunskapen direkt, jag skulle även kunna utesluta 

skapa men med tanke på UF som är viktigt del av ämnet så kan jag inte det”. 

 

Pedagogernas syn på de kunskapstyper som anses vara mer eller mindre relevanta 

blir tydligt i den kognitiva processen där man lyfter fram förståelsen som minsta 

möjliga krav för bemästrande ekonomi som ämne, samtidigt som kunskapstypen 

tillämpning anses är mer komplex. Ur kunskapsdimensionen framkom det inte 

någon specifik kunskap som skulle vara mer relevant. Dock utesluts den 

metakognitiva kunskapen som egenskap som avgörande för ämnet.  

 

5.3. Frågeställning 3 

På vilket sätt använder lärarna olika kunskapsdimensioner och kognitiva processer 

i deras bedömningar inom företagsekonomi? 

 

Enligt Krathwohl (2002) har nyttan av Blooms taxonomi använts i både 

klassrumsmiljöer och institutionella sammanhang. Den ursprungliga taxonomin har 

ofta använts för att klassificera läroplansmålen och provmaterial, i syfte få bättre 

översikt över lärandemål samt att diversifiera den anskaffade kunskapen för 

eleverna. I frågan angående bedömningarna och den pedagogiska planeringen 

svarade pedagogerna att bedömningen går tydligt hand i hand med taxonomin. 

Däremot var de tydliga med att betona att de inte kände till ”modellen” innan 

intervjun. Pedagogerna kände igen sig i de olika processerna och ansåg att 

processerna är en naturlig kunskapsutveckling som de använder sig av när det 

kommer till bedömningarna. Lärare 4 uttrycker; 
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”Det har man ju gjort inser man när man tittar på modellen, intressant. Alltså, mina prov lite 

märkligt, men det är ju så att analysfrågor ger mer poäng vilket direkt påverkar betyget medan 

enkel fakta inte gör det”. 

 

Samtliga pedagoger hänvisar till skolverkets kriterier när det kommer till bedömning 

och hävdar att det inte finns några lokala faktorer som påverkar bedömningen eller 

planeringen, även om skolan är mer tolerant mot frånvaro med hänsyn till att skolan 

är ett idrottscentrum. Det finns en tydlig relation mellan pedagogernas sätt att 

bedöma och Blooms taxonomi, och som nämnts ovan använder pedagogerna den 

omedvetet.  Andersson et. al. (2001), Krathwohl (2002), Huitt (2011) samt Krathwohl 

och Andersson (2010) hävdar att för varje steg som man utvecklar sin kunskap blir 

nästa steg mer komplext och svårare att lära sig. Samtliga pedagoger anser att inte 

enbart bedömningen stämmer överens med modellen men även att de använder sig 

av den när de formar prov. Lärare 2 säger följande; 

 

”När jag formar provet så formar jag den så att bedömningen blir så rättvis så möjligt, när jag 

tittar på modellen så ser jag att det är självklart att elever som visar ämnesspecifika kunskaper och 

kan analysera eller kritisera får ju bättre betyg”. 

 

 

Pedagogerna anser att de inte använder sig av modellen i sin pedagogiska planering 

och anser att den pedagogiska planeringen är ett direkt resultat av den tillgängliga 

kurslitteraturen och deras pedagogiska erfarenhet. De empiriska data visar att 

taxonomin i sig inte påverkar planeringen i den utsträckning som teorin har i syfte. 

Även om pedagogerna tydligt svarar att det inte använder sig av taxonomin i sin 

planering kan man dock ändå se att samtliga pedagoger använder sig av den på ett 

eller annat sätt när det kommer till bedömningarna och formationen av prov.  
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6. Diskussion 

Empirisk data och analysen visar att Blooms taxonomi är ett bra verktyg att använda 

när det kommer till bedömningar och att forma prov. I den egna slutsatsen kan jag 

lyfta fram att det finns tydliga relationer mellan Blooms taxonomi och de kriterier för 

bedömning av kunskap som Skolverket har skapat.  

 

De bedömingsmatriser som Skolverket har skapat huruvida eleven svarar översiktligt 

eller nyanserat kan enligt min egen tolkning innebära att översiktligt motsvarar 

begreppen som minneskunskap eller fakta medan utförligt och nyanserat innebära 

tillämpning och värdering av ämnesspecifika färdigheter. En tanke är att teorin i sig 

kan ha influerat den svenska skolan mer än vad som framgår. Samtliga pedagoger 

kände t.ex. igen sig i processen även om de inte kände till Bloom sedan tidigare.  

 

Vidare anser jag själv att det empiriska data skulle kunna vara otillräcklig då enbart 

fyra pedagoger har medverkat samt att samtliga lärare arbetar inom Jönköpings 

kommun. En bredare samling av empiriska data med pedagoger som undervisar i 

olika kurser skulle kunna ge en bättre insyn samt förklara huruvida de olika kurserna 

har påverkan på den insamlade data. 

 

Enligt Brunssons forskning från 2010 har resultatet visat att ämnet företagsekonomi 

på högskolenivå betonar nödvändigheten av att se samband samt sätta kunskapen i 

en större kontext. Resultatet innebär att elever som behärskar företagsekonomi på 

högskolenivå kännetecknas av kunskapsnivåer; förståelse, värdering och tillämpning. 

Sammanfattningsvis kan sägas att kunskapsnivån tillämpning, ur den kognitiva 

processen, är den faktor som framstår som mest tydlig i denna uppsats, då det är 

detta ord som har används mest av de intervjuade, för att behärska företagsekonomi 

på gymnasienivå. Därefter kunskapsnivån förståelse.  

 

Under intervjuerna fanns det tydliga tendenser från både författaren och 

pedagogerna att svara på frågor som berörde den Kognitiva processen vilket bidrog 

till att Kunskapsdimensionerna inte berördes i samma utsträckning. Med detta sagt 

finns det otydlig empiri som kan stötta slutsats kring att Tillämpningen med största 

sannolikhet är den kunskap som definierar elever som bemästrar företagsekonomi 

som ämne även om pedagogerna uttrycker Tillämpning mest frekvent.   
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Uppsatsens slutsats kan dock verifieras med att hjälp av Brunssons slutsats kring 

företagsekonomin som ämne då slutsatsen i Brunssons forskning lyfter fram 

Tillämpning och Värdering som två faktorer som definierar företagsekonomi som 

ämne. I uppsatsens empiri berörs Värdering som kunskap enbart när eleverna 

genomför UF-kursen där dem måste skapa.   
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8. Bilagor 

8.1  Bilaga 1  - Krathwohl (2002) 
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8.2  Bilaga 2 - Krathwohl (2002) 
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8.3  Bilaga 3 - Intervjufrågorna 

 

Introduktions frågor 

 

1. Hur länge har du arbetet som lärare? 

2. Vilka ämnen är du behörig i att undervisa? 

3. Vad tycker du krävs för att vara en bra lärare? 

4. Är Ni medvetna om Blooms Taxonomi? 

5. Hur upplever du dig som lärare? 

6. Vad anser Ni är kunskap? 

 

F1. Finns det kunskapsnivåer enligt Blooms Taxonomi som utmärker 

elever som bemästrar Företagsekonomi på gymnasial nivå? 

 

1. Vilken typ av kunskap anser Ni är den lägsta typen? 

2. Hur skulle Ni vilja beskriva den kunskap Ni vill att eleverna ska bemästra? 

3. Anser Ni att det finns lokalt kulturella kunskapstyper som präglar Ert arbete? 

4. Vilka kunskapstyper anser du att Ni använder mest inom ämnet 

Företagsekonomi? 

5. Tar Ni hänsyn till elevernas aktuella kunskapsnivåer? 

 

F2. Finns det kunskapstyper som anses vara mer eller mindre relevanta 

för elever som bemästrar företagsekonomi på gymnasial nivå? 

 

1. Hur skulle Ni beskriva de kunskapstyper som Ni ofta använder? 

2. Anser Ni att de kunskapstyper som Ni använder är avgörande för 

programmet? 

3. Hur skulle Ni beskriva de kunskapstyper som är avgörande för programmet? 

4. Hur skulle Ni beskriva den kunskap som Ni anser inte är vital för ämnet? 

 

 

 

 

F3. Använder lärarna de olika kunskapstyper som verktyg i deras 

bedömningar inom Företagsekonomi? 
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1. På vilket sätt använder Ni de olika kunskapstyperna för att forma prov? 

2. Finns det lokalt kulturella faktorer som Ni anser påverkar Er bedömningssätt? 

3. Hur använder Ni de olika kunskapstyperna i Er bedömning? 

4. Hur använder Ni de olika kunskapstyperna i Er planering. 

5. Anser Ni att elever med metakognitiv kunskap bör ha bättre betyg än 

genomsnittet? 

 

9. Kvalitativa Datainsamling 

9.1. Lärare 1 

 

1. Hur länge har du arbetet som lärare? 

”Jag har arbetet som lärare i 25 år, har arbetat i olika skolar mest inom 

yrkesförberedande program”. 

 

2. Vilka ämnen är du behörig i att undervisa? 

”Jag är också utbildad Civilekonom precis som du så jag är behörig lärare för 

Företagsekonomi”. 

 

3. Vad tycker du krävs för att vara en bra lärare? 

”Det är en svår fråga, känns som att det har gått i vågor under den tiden som jag 

har arbetat som lärare. Jag tycker dock att en bra lärare ska vägleda elever till att 

bli bra vuxna och självklart ge eleverna den nödvändiga kunskapen som behövs för 

att dem ska klara sig i arbetslivet men även där har det skiftat tycker jag”. 

 

4. Är Ni medvetna om Blooms Taxonomi? 

”Jag har hört om det lite med eftersom du gav mig lite mer under fötterna innan 

intervjun så förstod jag vad det var, tycker att vi lärare använder oss av samma 

typ av tänk utan att ens tänka efter”. 

 

 

5. Hur upplever du dig som lärare? 

”Jag kan tycka att jag är lite hård mot eleverna men rättvis, jag försöker låta 

eleverna själva ta ansvar för sitt lärande så mycket så möjligt. Kunskap är inget 
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man kan tvinga någon till och så måste man tänka ibland att gymnasiet är frivilligt 

och att även dem har ansvar för sitt lärande. Självklart ska man motivera dem och 

vägleda dem men tror att egen ansvar till lärande är bra”. 

 

6. Vad anser Ni är kunskap? 

”Den fråga är ju svår kan jag tycka men för mig är kunskap något som man ska 

kunna använda i framtiden, plocka ut när det behövs och ha nytta av det som man 

kan. Skulle nog säga att kunna att kunskap för mig är att ha förmågan att omsätta 

det man lär sig skolan ute i det verkliga livet, det är ju det man vill att eleverna ska 

kunna när dem lämnar mig”. 

 

7. Vilken typ av kunskap anser Ni är den lägsta typen? 

”Utan att tänka till särskilt mycket så tror jag att minneskunskap ska vara den 

lägsta typen av kunskap, att man tarv fram det via minnen, alltså exempelvis att en 

AB är en juridisk person. Utgår man från modellen som du har skickat så skulle jag 

nog säga att det är typen ”faktakunskap” som jag bedömer som de lägsta typerna”. 

 

8. Hur skulle Ni vilja beskriva den kunskap Ni vill att eleverna ska bemästra? 

”Som jag nämnde ovan, jag tycker om att undervisa i ekonomi men jag tillhör den 

äldre skolan av lärare och anser att fostran är lika viktig när man kommer ut 

härifrån. Kunskapen och de värderingar som jag vill att eleverna ska bemästra är 

att kunna ta fram det som dem lär sig i skolan i rätta tillfälle när dem behöver det, 

det behöver inta vara vilket typ av bolag som är juridisk person”. 

 

 

9. Anser Ni att det finns lokalt kulturella kunskapstyper som präglar Ert arbete? 

”Jag skulle nog säga nej men eftersom jag är ansvarig för UF så kan det påverka 

mig till den mån att lägger lite mer vikt åt skapande i min didaktik även om den 

större delen av undervisningen omfattas av de tre första kognitiva processer.” 

 

10. Vilka kunskapstyper anser du att Ni använder mest inom ämnet 

Företagsekonomi? 

”Utgå jag direkt ifrån modellen så tycker jag som jag sa innan att de tre första 

stegen i kognitiva processen använder jag dagligen, tittar jag på 

kunskapsdimensioner kan jag lätta säga att fakta, Begrepp och Procedurkunskap 
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används särskilt då jag är ämneslärare och vill att eleverna ska ha ämnesspecifika 

färdigheter, den metakognitiva kunskapen tycker jag att jag inte berör under 

undervisningen”.  

 

11. Tar Ni hänsyn till elevernas aktuella kunskapsnivåer? 

”Det gör jag alltid, inte just ifrån detta modellen med det gör jag, alla lärare borde 

göra det. Kan säga dock att det känns som att man per automatik utgår från den 

typ av tänk om man får säga så.” 

 

12. Hur skulle Ni beskriva de kunskapstyper som Ni ofta använder? 

”Tycker att det är väldigt svårt att svara på den frågan, beroende helt av klassens 

förmåga att kunna förstå ämnet. Som jag nämnde innan utgår jag ofta ifrån 

elevens kunskapsnivå, självklart får de som kan analysera bättre betyg men jag kan 

nog inte säga att jag använder mig av specifik kunskapsnivå medvetet, det beror 

helt på klassens förmåga ju bättre dem är ju högre längre går man per automatik i 

både den kognitiva processen och Kunskapsdimensionen”. 

 

 

 

13. Anser Ni att de kunskapstyper som Ni använder är avgörande för programmet? 

”I vissa fall finns det egenskaper eller viss typ av nivå som man förväntar sig att 

eleverna ska uppnå efter en viss tid i klassrummet, man önskar det i alla fall. Starta 

eget exempelvis kräver ju att eleverna utmanar sig själva under en längre period 

där både engagemang och samarbete krävs, man måste även vara kreativ och 

kritiskt lagt. Många elever väljer att ta sig igenom själva kursen men de flesta blir 

lite självupplysta och stolta över vad dem har åstadkommit då syftar jag så klart på 

UF. Där krävs det lite specifika egenskaper för att det ska bli lyckad, jag försöker 

uppmana elever att arbeta mycket i grupper och ge låta dem ta ansvar för sin egen 

utveckling, jag kan inte säga att alla lärare arbetar på samma sätt som jag gör men 

jag vill tro att mitt sätt att lära ut ekonomi eller företagande är nödvändigt, att 

kunna lära sig omsätta teori till praktiktiken vet jag är mycket viktigt ifall det ska 

gå bra efter dem har lämnat skolan.” 

 

14. Hur skulle Ni beskriva de kunskapstyper som är avgörande för programmet? 

”Om just den typ av kunskap är avgörande för ämnet eller inte kan jag inte avgöra 
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med detsamma men jag skulle nog kunna tro att om man tänker på den kognitiva 

processen att eleverna inte skulle klara sig så bra inom ämnet med att bara Minnas 

och Förstå, då större del av uppgifterna går ut på att tillämpa teorier i praktiken 

gör ju att elever som har svårigheter med att kunna tillämpa skulle ha stora 

svårigheter med att klara av ämnet. När det gäller de olika 

kunskapsdimensionerna så tror jag att eleverna skulle kunna klara sig med 

Begreppskunskap och med en mycket liten marginal”. 

 

15. Hur skulle Ni beskriva den kunskap som Ni anser inte är vital för ämnet? 

”Jag skulle lätt kunna utesluta metakognitiva kunskapen direkt, jag skulle även 

kunna utesluta skapa men med tanke på UF som är viktigt del av ämnet så kan jag 

inte det men i den dagliga arbetet så är nig den Metakognitiva kunskapen och 

Skapa och Värdera i den kognitiva processen ur den dagliga arbetet men ändå 

viktiga för helheten”.  

 

 

16. På vilket sätt använder Ni de olika kunskapstyperna för att forma prov? 

”Det gör man ju omedvetet, självklart finns det ju olika grader när man väljer att 

formar en prov att minnas något ger ju inte lika många poäng som att utförlig och 

på ett nyanserat sätt svara på frågan. När jag tittar på modellen så ser jag även 

tydligt att även Skolverkets bedömning matris finns inbyggd i denna modell”. 

 

17. Finns det lokalt kulturella faktorer som Ni anser påverkar Er bedömningssätt? 

”Nej det tycker jag att inte, jag tycker att skolan i sig har blivit tydligare med mer 

konkreta exempel på hur vi lärare ska arbeta, sen eftersom detta är 

idrottsgymnasium men elever som är borta mycket så kanske vi ser på närvaro så 

allvarligt som resten av Sverige”. 

 

 

 

18. Hur använder Ni de olika kunskapstyperna i Er bedömning? 

”Som jag sa innan, självklart får eleven som kan tillämpa bättre betyg än eleven 

som bara förstår. Elev som enbart presenterar fakta får ju mindre poäng än elev 

som visar att han behärskar de ämnesspecifika metoder, exempelvis kunna 

redogöra för en marknadsundersökning vad det innebär för ett företag istället för 
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att enbart presentera fakta kring modellen”. 

 

19. Hur använder Ni de olika kunskapstyperna i Er planering. 

Det gör jag inte, har aldrig tänkt på de olika kunskapstyper dock har jag utgått 

ifrån elevernas nuvarande kunskap vilket kanske kan ses som att jag ändå tar 

hänsyn till de olika kunskapstyper när jag planerar. Nu när jag tänker efter så gör 

jag nog det omedvetet, jag använder dock inte just denna modell men har det inom 

mig bara”. 

 

20. Anser Ni att elever med metakognitiv kunskap bör ha bättre betyg än 

genomsnittet? 

Det är alltid kul med elever som man märker sticker ut på grund av deras förmåga, 

dem är inte många men av erfarenhet brukar det vara en eller två som man vet är 

duktiga, dem blandar ihop sitt ämne och använder kunskap från andra ämne vilket 

är underbart att få vara med om. Tyvärr, jag vill inte säga att dem bör ha högre 

betyg med oftast så påverkar det när man vet att eleven är ”smart”.  
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9.2.  Lärare 2 

1. Hur länge har du arbetet som lärare? 

” Jag har arbetet som lärare i 25 år, under mina sista 5 år har jag även arbetat med 

att hjälpa till på Internationella Handelshögskolan med att skapa och rätta prov 

inom kalkylering och finansiering.”   

 

2. Vilket ämne är du behörig i att undervisa? 

” Jag är behörig att undervisa i Juridik och Ekonomi fast det som jag brinner mest 

för är Ekonomi och den kalkylerande delen inom Ekonomi.” 

 

3. Vad tycker du krävs för att vara en bra lärare? 

Det är en svår fråga, känns som att det beror helt på vilken klass man undervisar i, 

ibland måste man vara starkare ledare och ibland känns det enklare att vara lärare 

men någon specifik krav för att vara en bra lärare tror jag att det inte finns, jag 

skulle nog säga att man måste bra på att känna av tillvägagångssättet som passar 

bra just då.” 

 

4. Är Ni medvetna om Blooms Taxonomi? 

Nej, jag har dock tittat på modellen och inte av det känns konstigt eller främmande, 

man kan väl säga att man känner igen de olika stegen som finns i modellen”. 

 

5. Hur upplever du dig som lärare? 

”Jag är nog väldigt demokratisk och tillmötesgående, jag kan själv tycka att den 

eleverna uppfattar att den kalkylerande delen av ämnet som svår ibland. Vi har 

därför skapat ett bra samarbete med andra ämne, t.ex. jag och matteläraren 

samarbetar där han arbetar med rena matematiska delar och jag arbetar med att 

eleverna får tillämpa samma principer inom ekonomi vilket uppskattas väldigt 

mycket av eleverna”.  

 

6. Vad anser Ni är kunskap 

”Själv tycker jag att kunskap är något man kan lär in och sedan kunna tillämpa det 

man har lärt sig”. 
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7. Vilken typ av kunskap anser Ni är den lägsta typen? 

Då jag arbetar med två skilda ämne så skulle jag nog säga att elever måste kunna 

förstå och tillämpning av det man har memorerat eller lärt, utan kunskap som 

visar förståelse inom juridiken eller tillämpningen inom kalkyldelen så tror jag att 

man inte man klarar sig”. 

 

8. Hur skulle Ni vilja beskriva den kunskap Ni vill att eleverna ska bemästra? 

”Som lärare vill man ju att eleverna ska nå din maximala kapacitet, det är väldigt 

svårt att få alla i klassen att kunna inom exempelvis juridiken kunna skapa något 

dock vill man ju höra att elever har kritiska tankar så klart, det är alltid kul. De 

kalkylerande delarna av ämnet är så specifik att det inte går att göra på annat sätt 

än att exempelvis räkna fram resultatet, det gör ju lättare att mäta men det finns 

tydliga krav som dem måste kunna för att klara kursen vilket underlättar”. 

 

9. Anser Ni att det finns lokalt kulturella kunskapstyper som präglar Ert arbete? 

”Nej, inte vad jag kan komma på just nu, jag har arbetet i skolan i 25 år och har 

upplevt både bra och sämre ekonomiska tider med både ökning och sänkning i 

antal sökande elever vilket har påverkat oss ekonomiskt med kanske mer elever i 

klassen, då har man inte inte hunnit med att kunna just påverka i samma 

utsträckning som man önskar, då kanske kunskapsnivån eller typer som du kallar 

dem kunde ändras men inte till den nivån att det präglar vårt arbetssätt, skulle nog 

säga mer att det är kursen i sig i kombination med kunskapsnivån och ambition i 

klassen som påverkar vilken kunskapstyp som fungerar bäst om man får säga så”.  

 

10. Vilka kunskapstyper anser du att Ni använder mest inom ämnet 

Företagsekonomi? 

”Som vi pratade om precis, jag tror att elevernas påverkar mycket vilken typ av 

kunskap som jag skulle använda mig, detta gör man bara av ren erfarenhet. Jag 

skulle dock säga som jag sa innan, tittar man på modellen så skulle jag nog säga att 

tillämpningen skulle jag nog inte klara mig utan i min undervisning inom både 

juridik och kalkylering”. 

 

11. Tar Ni hänsyn till elevernas aktuella kunskapsnivåer? 

”Som lärare gör man det utan att tänka på det, man ser ganska snabbt vilken nivå 

klassen ligger på. Själv kan jag tycka att kraven kan vara lite för höga, eftersom jag 



 

 53 

också arbetar på Handelshögskolan så kan jag inte låta bli att jämföra och 

skillnaderna är inte så stora. Självklart vill jag att hela klassen ska vara 

högpresterande men det är omöjligt med tanke på kraven men jag tycker att 

svårighetsgraden i sig visar snabbt klassens nivå”. 

 

12. Hur skulle Ni beskriva de kunskapstyper som Ni ofta använder? 

”Inom just Kalkylering och den Juridiska delen av programmet så kan jag inte 

utesluta att någon typ av kunskap är mer värd än någon annan men när jag tittar 

på modellen så skulle jag nog säg att man måste nog ha någon slags förståelse för 

de olika ämnen ifall man ska klara sig. Då man använder sig av kunna tillämpa 

lagar eller tillämpa matematiken inom ekonomen så skulle jag nog säga att ur den 

kognitiva processen så skulle jag nog säg att tillämpningen spelar en stor roll och 

ur den kunskapsdimensionen skulle jag nog säga procedurkunskap då 

egenskaperna eller den kunskapen sån man får är ämnesspecifik”.  

13. Anser Ni att de kunskapstyper som Ni använder är avgörande för 

programmet? 

”Det skulle jag nog inte säga, även om tillämpningen av kunskap är avgörande i 

den matematiska och juridiska delen så finns det många andra delarter i 

programmet som berör de kunskapstyper och kognitiva processer. Jag skulle dock 

kunna säga till tillämpningen skulle kunna ses som en tröskel för elever som kan 

prestera bättre inom ämnet eller programmet”.  

 

14. Hur skulle Ni beskriva de kunskapstyper som är avgörande för programmet? 

” Som vi pratade om precis så skulle jag nog säga att tillämpningen kanske 

fungerar som en tröskel för till bättre betyg, själv tycker jag att kunskapstyper och 

processer måste vara med för att få bättre förståelse men Procedurkunskap och 

Tillämpning tror jag används omedvetet som någon slags gräns för vilka elever 

som kan få bättre betyg”.  

 

15. Hur skulle Ni beskriva den kunskap som Ni anser inte är vital för ämnet? 

”Som inte är viktig? Minns man inte så klara man ju inget, eller? Memorerar man 

faktakunskap så kan man klara sig någorlunda i juridiken men inte i kalkylerna, 

det tror jag inte då man måste man förstå, jag är medveten om att man inte kan 

utföra saker utan att minnas men ifall jag skulle ta bort någon av dessa så skulle 

det vara faktakunskap ur kunskapsdimension  och minnas från kognitiva 
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processen.   

 

16. På vilket sätt använder Ni de olika kunskapstyperna för att forma prov? 

”Helt omedvetet har jag faktiskt använt mig av denna typ av ”tänkt”, att eleven 

enbart förklarar fakta och principer brukar tillhöra den lättare delen av provet 

medan lämpliga metoder samt tillämpning och kritisk tankesätt brukar ge extra 

poäng eller tillhöra svårare delen av provet, det är intressanta att man använder 

denna typ av tankesättet även om jag inte har sett modellen tills du visade mig 

den”.  

 

17. Finns det lokalt kulturella faktorer som Ni anser påverkar Er bedömningssätt? 

”Nej det tycker jag inte. Tycker att i som kollegor hjälper varandra mycket och 

upplyser varandra om nya kriterier, vi är öppna i vårt sätt här vilket jag är glad 

för. Skolverkets kriterier diskuteras och kritiseras men det finns inga lokala 

faktorer som påverkar, det tycker jag inte”. 

 

18. Hur använder Ni de olika kunskapstyper i Er bedömning? 

”När jag formar provet så formar jag den så att bedömningen blir så rättvis så 

möjligt, när jag tittar på modellen så ser jag att det är självklart att elever som 

visar ämnesspecifika kunskaper och kan analyser eller kritisera får ju bättre betyg. 

Provet dock kanske inte ge eleverna chansen att skapa något nytt och visa att deras 

slutsats kan generaliseras, eleverna kan dock under lektionstid eller de olika 

projektarbetena visa sina kunskaper, det är därför viktigt att vi som lärare inte 

enbart bedömer vid enstaka tillfälle utan gör det ständigt”.  

 

19. Hur använder Ni de olika kunskapstyperna i Er planering. 

”Planering? Det gör jag inte, utgår ifrån skolverkets kriterier och de material som 

finns tillgängligt”. 

20. Anser Ni att elever med metakognitiv kunskap bör ha bättre betyg än 

genomsnittet? 

”Jag är oerhört intresserad av statistik, jag vill inte svara på den fråga men det 

tycker jag absolut. Har haft ett par gånger elever som jag vet att de borde ha högre 

betyg med skolmaterialet och tillvägagångssättet i kombination med kriterierna 

har vet inte man får säga så men stoppat dessa typer av elever”.  
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9.3. Lärare 3 

 
1. Hur länge har du arbetet som lärare? 

”Jag har arbetat som lärare i 25 år lika mycket som jag har arbetat på biografen i 

Jönköping”. 

2. Vilka ämnen är du behörig i att undervisa? 

”Min behörighet är inom Juridik och Ekonomi, i början av min karriär så 

undervisade jag mest inom Juridik men nu undervisar jag för det mesta i Ekonomi, 

kalkylering tycker jag är roligast”.  

3. Vad tycker du krävs för att vara en bra lärare? 

”Jag tror på relationer, man måste visa att det är okej att inte kunna alla svar eller 

vara bäst i klassen. Att ha en bra relation med eleverna eller att dem litar på mig 

tycker jag är en av de viktigaste man ska ha som lärare, man ska inte glömma att 

det är personer som du ska vara med i tre år framåt”.  

 

 

4. Är Ni medvetna om Blooms Taxonomi? 

”Nej det är jag inte men när jag tog en titta på modellen så insåg man snabbt att det 

är väl så man tänker som lärare, känns som att modellen är självklar för att man 

ska vara en bra lärare. Även om man inte tänker exakt som modellen så är 

likheterna väldigt stora, den var inte svår att förstå om man får säga så”.  

5. Hur upplever du dig som lärare? 

”Det är en svår fråga, eleverna borde nog svara på den men jag tror att jag är 

snäll. Tror inte på att lärare ska vara hårda eller på något sätt tvinga eleverna till 

en viss kunskap, vi ska självklart leverera det som krävs men tror nog att det bär 

viktigt att vi som lärare har större roll än bara det som vi ska leverera i specifika 

ämnen”.  

6. Vad anser Ni är kunskap 

”Vad jag anser är kunskap, kunskap är något man kan använda när det är 

nödvändigt, inom ämnet Ekonomi så borde man nog kunna vissa specifika 

beräkningar som man borde kunna tillämpa eller vissa uttryck som definierar 

själva kunskapen, exempelvis utbud och efterfrågan skulle kunna vara så kallad 

kunskap som skulle kunna vara nödvändig inom ämnet”. 

7. Vilken typ av kunskap anser Ni är den lägsta typen? 

”Utgår man ifrån modellen i sig så tycker jag att modellen tydligt visar att 
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exempelvis minneskunskap eller faktakunskap är väl något man inte blir så 

imponerad av som lärare. Att minnas olika namn på bolagstyper är väl skillnad 

från att kunna visa att man förstår skillnaderna. Som jag sa innan, man tänker på 

detta sättet även om man var omedveten om modellen, lite roligt är det”.  

8. Hur skulle Ni vilja beskriva den kunskap Ni vill att eleverna ska bemästra? 

”Det är väldigt individuellt, man vill att eleven ska utvecklas. Elever har olika 

möjligheter beroende av deras bakgrund, kan vara allt från egna förmågan till hur 

det ser ut hemma men så där spontant vill man ju att eleverna ska kunna tillämpa 

beräkningar eller visa att dem klarar av vissa specifika kunskaper som definierar 

själva ämnet, som jag sa innan att kunna minnas utbud och efterfråga i jämförelse 

att kunna förstå den eller tillämpa den gör ju att eleven får bättre betyg. Alltså, 

tittar man på modellen skulle jag nog säga att tillämpningen skulle vara absolut 

nödvändig för att klara av ämnet dock skulle jag vilja att eleverna ska utveckla sin 

kunskap så mycket att dem ska på ett kritiskt sätt kunna använda sina kunskaper. 

Det finns ju specifik kunskap som definierar ekonomi, kan man inte metoden för att 

räkna fram en nollpunkt så kanske man inte man inte får det betyg man önskar”.  

 

 

9. Anser Ni att det finns lokalt kulturella kunskapstyper som präglar Ert arbete? 

”Det tycker jag absolut inte, om du menar att vi kanske använder oss av någon av 

det processer eller kunskapsdimensioner extra mycket så skulle jag nog säga att jag 

inte vet. När jag själv tittar på modellen så får man ju en tankeställare, den känns 

väldigt bekant. Man följer kursplanen och läroplanen, visst pratar man med 

kollegor men det finns ingen typ av kunskap som vi lägger extra vikt på, det vore 

konstigt”.  

10. Vilka kunskapstyper anser du att Ni använder mest inom ämnet 

Företagsekonomi? 

”Ur mitt perspektiv tycker jag att eleverna måste visa att dem förstår, dem ska 

kritiskt motivera sina svar, tittar man på modellen skulle jag nog säga att Värdera 

är ytterst viktigt om man vill skaffa förståelse för själva ämnet, att kunna tillämpa 

skulle nog räcka men jag vill att mina elever ska kunna Värdera om man ska 

använda sig av modellen. När det kommer till Kunskapsdimensionen tycker jag att 

de olika teknikerna i from av grafer eller avläsa de olika grafer är avgörande för 

att klara kalkyleringsdelen”.  

11. Tar Ni hänsyn till elevernas aktuella kunskapsnivåer? 
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”Som lärare måste man alltid göra det, som jag sa innan det finns skillnad på elever 

som enbart repeterar det jag har sagt eller att det kommer ihåg de olika modeller 

eller elever som kan urskilja när vissa modeller kan användas eller inte. Det tycker 

jag är svårast som lärare, att kunna utmana elever som klarar av tillämpa de olika 

metoder samtidigt som vägleda elever som inte klarar av att höja sina 

kunskapsnivåer ifrån just att memorerar modeller eller teorier”.  

12. Hur skulle Ni beskriva de kunskapstyper som Ni ofta använder? 

”Kunskapstyper som jag ofta använder? Finns nog inte någon specifik kunskap, alla 

är lika viktiga när det kommer till inlärningen tänker jag det är snarare så att 

kunskapstyper påverkar vilken betyg man får men jag har väldigt svårt att se att 

jag använder mig av någon kunskap mer än annan”.  

13. Anser Ni att de kunskapstyper som Ni använder är avgörande för 

programmet? 

”Jag försöker att få eleverna att kritisk granska eller tänka kritisk, målet är att dem 

ska veta när och på vilket sätt de olika teorier eller modeller ska användas, det tror 

jag faller direkt under Värdera i kognitiva processen och Procedurkunskap i 

Kunskapsnivån. Det är ju mitt sätt att arbeta och något som jag tycker är viktigt, 

detta behöver inte vara så bland mina kollegor det vet jag, vet att det finns lärare 

som enbart fokuserar skapande delen av den kognitiva processen”.  

 

14. Hur skulle Ni beskriva de kunskapstyper som är avgörande för programmet? 

”Det är svårt att avgöra och som ja precis så ät all typ av kunskap viktig men det 

kan nog påverka betyget men om jag skulle välja så tror jag inte att man klarar av 

programmet med att bara minnas saker, att förstå skulle nog vara det minsta jag 

skulle förvänta sig av elever. Går man i trean gymnasiet så borde man kunna 

tillämpa annars anser jag att jag som lärare har misslyckats att förbereda dem för 

framtiden. Man vill ju att dem ska kunna både förstå sig själva och sin omgivning 

också 

 

15. Hur skulle Ni beskriva den kunskap som Ni anser inte är vital för ämnet? 

”Kunskap som är viktig för ämnet, det skulle nog vara alla, finns ingen kunskap i 

sig som jag skulle vilja utesluta då alla behövs för att kunna lära sig saker. Om jag 

måste välja en skulle det vara två som anser att ämnet företagsekonomi inte kan 

vara utan och det är förstå och tillämpa, hela ämnet i sig handlar om att tillämpa 

modeller, teorier eller arbeta med s.k. case. Även de matematiska beräkningar som 
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sinns inte ämnet är någon slags teoretisk tillämpning om du frågar mig”.  

 

16. På vilket sätt använder Ni de olika kunskapstyperna för att forma prov? 

”Det gör jag inte, visst kan svårare frågor med högre poäng vara mer omfattande 

med krav för bredare förklaring men jag tycker fortfarande att det brukar oftast 

pendla mellan förståelse och värdering i den kognitiva processen dock mellan fakta 

och procedurkunskap i kunskapsdimensionen”.  

17. Finns det lokalt kulturella faktorer som Ni anser påverkar Er bedömningssätt? 

”Nej det gör det inte, det tycker inte jag”.  

 

18. Hur använder Ni de olika kunskapstyperna i Er bedömning? 

”Det gör jag inte men det känns som att man gör det lite omedvetet, elever som kan 

kritisera till skillnad från elever som enbart kan beräkna kan ju leda till bättre eller 

sämre betyg. Elever som motiverar eller förklarar sina svar får ju bättre betyg än 

elever som enbart rabblar upp olika modeller, så ja man kan säga att de olika 

kunskapstyperna påverkar bedömningen dock helt omedvetet, märkligt tycker jag”. 

 

19. Hur använder Ni de olika kunskapstyperna i Er planering. 

”Den pedagogiska planeringen är något som är högst personligt tycker jag, man 

utgår ifrån kursplanen, läroplanen och erfarenheten. Efter 25 år så har man en hel 

del som man vet är viktigt, självklart är läromedel väldigt viktigt men för att 

eleverna ska kunna utveckla sina förmågor till det maximala så får man inte vara 

låst i tanken att saker och ting ska vara på ett visst sätt. Alla klasser har olika 

utmaningar, man måste lära sig dem och utgå var dem är just då annars förlorar 

man dem, så nej jag använder inte mig av kunskapsnivåer när jag planerar 

snarare efter planeringen”.  

 

20. Anser Ni att elever med metakognitiv kunskap bör ha bättre betyg än 
genomsnittet? 

”Det tycker jag absolut, vi har uppgift som lärare att kunna bedöma alla typer av 

förmågor. Det är svårt, elever kanske kan tycka att det är orättvist att 

bedömningen kanske inte har gått rätt till men jag tror att det är viktigt att elever 

som har viss typ av förmåga får möjlighet till att kunna visa det, det ska självklart 

vara ämnesspecifik men visst, har haft ett par elever genom åren där man visste att 

det skulle bli något fint av dem utan tvekan”.  
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9.4. Lärare 4 

 

1. Hur länge har du arbetet som lärare? 

”Jag har varit aktiv i 7 år, innan dess har jag varit aktiv inom närlingslivet och 

arbetat som kontroller och projektledare innan jag vidareutbilda mig till lärare.” 

2. Vilka ämnen är du behörig i att undervisa? 

”Jag undervisar främst inom Handelsprogrammet just nu men jag är behörig 

lärare för Företagsekonomi”. 

3. Vad tycker du krävs för att vara en bra lärare? 

”För mig är det oerhört viktigt att klassen arbetar med mig och inte emot mig, det 

är oerhört svårt att vilja lära någon någonting ifall dem inte vill det eller känner att 

dem behöver det. Jag tycker att ledarskapet och vägledningen i klassen är det 

viktigaste för att kunna arbeta, klassklimatet är avgörande för mig det är ju där det 

händer tycker jag.” 

 

4. Är Ni medvetna om Blooms Taxonomi? 

”Har hört talas om den under mina studier men inget man känner till nej dock har 

jag tittat på den och det finns ju inget märkvärdigt eller radikalt nytt i den, man 

känner igen allt som finns i modellen.” 

5. Hur upplever du dig som lärare? 

”Jag tycker att jag är en bra lärare med sämre dagar så klart, jag lägger mycket 

vikt på mitt sätt att vara i klassrummet, tror inte på att man ska vara en kompis 

men det är viktigt att dem vet att de kan lita på mig när det kommer till kunskapen, 

dem ska kunna fråga precis vad dem vill inom ämnet så klart och jag ska kunna om 

inte ge dem svar i alla fall vägleda dem till rätt svar”. 

6. Vad anser Ni är kunskap 

”Kunskap för mig är något man skaffar, sparar och omvandlar eller använder det vid 

rätt tillfälle eller när man behöver det, har inte tänkt på det men bra fråga!”. 

7. Vilken typ av kunskap anser Ni är den lägsta typen? 

”Utgår jag ifrån modellen skulle jag nog säga minneskunskap eller faktakunskap, 

ex på det enligt mig skulle vara när andra världskriget tog slut. Tänker man på 

ekonomi som ämne så tänker jag att det minsta man borde kunna är som det står 

här i modellen ”definiera” de olika lagar som företag omfattas av eller kanske 
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specifika termer som finns inom företagsekonomi, nollpunkten eller break-even är 

ju en sådan term som man vill att eleverna ska känna till”. 

8. Hur skulle Ni vilja beskriva den kunskap Ni vill att eleverna ska bemästra? 

”Oj då, jag skulle nog vilja att samtliga av mina elever förstår vad det är jag 

försöker förmedla eller att dem ska kunna förstå själva ämnet, för att göra det 

måste dem ta till sig det modeller eller teorier som finns i i ämnet. Man vill ju att 

dem ska ta med sig så mycket så möjligt men om man får välja det lägsta skulle jag 

nog välja förståelse ur den kognitiva processen och begreppskunskap utifrån 

kunskapsdimensionen. Ämnet i dig är bred och ju mer jag tittar på modellen så ser 

jag att samtliga processer behövs dock finns det ju grader, för mig när jag tittar på 

modellen så ser jag att det skulle hamna mellan att förstå och analys i kognitiva 

processen och mellan begreppskunskap och procedurkunskap i 

kunskapsdimensionen, får man pendla?”. 

 

 

 

 

9. Anser Ni att det finns lokalt kulturella kunskapstyper som präglar Ert arbete? 

”Det tycker jag verkligen inte, inte lokala dock är det ju så att ämnet i sig kanske 

kräver lite mer av eleverna då man pendlar mellan teorier och praktik, ämnet i sig 

är inte enbart teoretisk då många elever arbetar i projekt och är ute och träffar 

företag så blir det en blandning, vet inte hur det ser ut i andra skolar men jag 

hoppas att dem arbetar på samma sätt annars vore det en som du kallar det 

kulturell skillnad som präglar vårt arbete”.  

10. Vilka kunskapstyper anser du att Ni använder mest inom ämnet 

Företagsekonomi? 

”Jag har tittat på modellen och min första tanke är att man pendlar mellan de olika 

nivåer beroende av kursens innehåll så det är väldigt svårt för mig att peka på 

specifik kunskapstyp men det som jag vet att jag inte använder särskilt mycket är ju 

att låta eleverna skapa, värdera eller ur kunskapsdimensionen så är den 

metakognitiva kunskapen som jag tror i alla fall inte skulle ge någon nytta, jag 

känner igen de andra när jag tittar på modellen tycker jag”.  

11. Tar Ni hänsyn till elevernas aktuella kunskapsnivåer? 

”Det ska varje lärare göra, det är fingertoppkänsla tycker jag, speciellt innan 

provet eller större test, man vill ju att dem ska klara sig eller visa att dem har 
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förstått hela grejen annars gör man ju något fel tycker jag, jag brukar fråga ut 

elever innan provet för då får jag just som du kallar det kunskapsnivå antingen så 

kan det leda till man får ha öppen kontor lite extra eller att man fokuserar på saker 

som klassen har haft svart att förstå”.  

12. Hur skulle Ni beskriva de kunskapstyper som Ni ofta använder? 

”Har inte tänkt på det innan jag tittade på modellen men utgår jag ifrån den så kan 

jag säga att begreppskunskap med modeller och principer är något jag känner igen 

mig i när det kommer till kunskapas dimensioner man använder ju de andra också 

men det som jag känner att jag använder mig mest av är ju det, ut den kognitiva 

processen känner jag att förståelse och tillämpning är viktiga men få dem att förstå 

där dem sammanfattar och använder kunskapen på rätt sätt tycker jag att jag 

känner igen mig i”. 

13. Anser Ni att de kunskapstyper som Ni använder är avgörande för 

programmet? 

”Alltså jag har ju mitt sätt att lära ut eller leda klassen, tror nog att de flesta lärare 

har sitt sätt. Ämnet är så brett så att det är svårt att enbart peka på en viss typ av 

kunskap som skulle definiera ämnet men jag tror inte att elever skulle klara sig med 

att enbart repetera, definiera eller som det står i kunskapsdimension o modellen att 

ange specifika termer, det skulle nog inte räcka för att klara av ämnet, det krävs 

mer och inom vissa andra kurser ganska mycket mer tycker jag. Jag är dock även 

övertygad om att strategisk kunskap som man kallar det inte behövs för att få bra 

betyg, känns som att man ska vara i mitten och pendla lite fram och tillbaka i både 

kognitiva processen och kunskapsdimensionerna”.  

14. Hur skulle Ni beskriva de kunskapstyper som är avgörande för programmet? 

”För att klara av programmet ska man kunna förstå, gör man inte det så klarar man 

inte av programmet”. 

15. Hur skulle Ni beskriva den kunskap som Ni anser inte är vital för ämnet? 

”Tror att jag svarade på den frågan innan, jag tror inte att strategiska kunskaper 

inte skulle gynna elever särskilt mycket just inom de ämnen som jag undervisar i 

även att kunna värdera eller skapa är något som jag inte kräver ifrån eleverna, 

elever som har en analysförmåga påverkar sina betyg positivt sp klart så jag skulle 

nog utesluta värdera ur den kognitiva processen och den metakognitiva ur 

kunskapsdimensioner”.  

16. På vilket sätt använder Ni de olika kunskapstyperna för att forma prov? 

”Det har man ju gjort inser man när man tittar på modellen, intressant. Alltså, 
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mina prov lite märkligt men det är ju så att analysfrågor ger mer poäng vilket 

direkt påverkar betyget medan enkel fakta inte gör det, termer eller att använda sig 

av passande metoder skiljer också vilken betyg man få så klart. Man kan ju direkt 

koppla de olika processer i modellen till hur jag formar mina prov, alltså man 

känner igen tankesättet väldigt mycket.” 

17. Finns det lokalt kulturella faktorer som Ni anser påverkar Er bedömningssätt? 

”Inte vad jag känner, jag utgår ifrån de kriterier som finns enligt skolverket vore 

märkligt om man hade lokalt påverkan när det kommer till bedömning känner jag”. 

18. Hur använder Ni de olika kunskapstyperna i Er bedömning? 

”Det ser jag att jag har gjort, det går hand i hand med hur jag lägger upp provet. 

Att kunna tillämpa en viss modell eller analyser en viss modell brukar ju vara fråga 

som ger mer poäng än att enbart repetera, flervalsfrågor i kombination med 

utförliga svar kan vara ett sätt som jag har använd mig av som tydligt visar 

modellens syfte eller de olika grader av processen, du har bra frågor men känns 

som att jag får upprepa mig.” 

 

 

19. Hur använder Ni de olika kunskapstyperna i Er planering. 

”Försöker tänka på ifall jag på något sätt har tillämpat denna typ av tänksätt och 

inte vad jag känner sådär spontant men alltså när man gör sin pedagogiska 

planering så tänker man ju inte att eleverna ska förstå eller tillämpa någon typ av 

kunskap innan dem har fått den till sig, känns som att detta är ett sätt som finns 

inbakad i pedagogiken, något man bara gör på nått sätt.  

20. Anser Ni att elever med metakognitiv kunskap bör ha bättre betyg än 

genomsnittet? 

”Det är ju just den som jag pratade om innan, man blir imponerad som lärare när 

man får elever med metakognitiv kunskap som ifrågasätter skolverkets kriterier för 

ämnet om jag har förstått detta rätt, det är dock något som kan påverka till 

positivare betyg med absolut inte avgörande, det är ju ändå ämnet man ska 

behärska känner jag”.  

 

 

 

 


